Jaarverslag 2013
De YWCA Nederland maakt deel uit van een internationale vrouwen vrijwilligersbeweging
die zich in meer dan 100 landen inzet voor de verbetering van de leefomstandigheden van
vrouwen en meisjes. De vereniging heeft als uitgangspunt voor al haar activiteiten het
voorkomen en opheffen van sociale uitsluiting van mensen op basis van religie, sekse,
etniciteit en sociale klasse. De eerste YWCA is meer dan 150 jaar geleden opgericht in Engeland en
ontstaan vanuit een christelijke achtergrond: Young Women’s Christian Association. Inmiddels zijn er
in meer dan 130 landen YWCA’s.

Het doel van de vereniging dient volgens de statuten als volgt geïnterpreteerd te worden: de
YWCA erkent de gelijkwaardigheid van alle mensen en wil aan deze gelijkwaardigheid een
bijdrage leveren door activiteiten te organiseren op het gebied van ontwikkeling van
leiderschap, vrouwenrechten, movement building en good governance.
In het meerjarenplan 2012-2016 is dit omschreven als het creëren van een veilige plaats en
sfeer waar een ieder zich op eigen wijze kan ontwikkelen.

Activiteiten
Er is een vaste cyclus ontworpen voor de diverse activiteiten. Deze activiteiten zijn
toegankelijk voor leden en niet-leden.
Op de tweede donderdagavond van de maand ontmoeting (met maaltijd) rond een thema of
activiteit, de derde zaterdag workshops of trainingen en de vierde vrijdag Cooking 2 Connect,
een samenwerkingsproject met Quality Centre, waar vluchtlingenvrouwen de maaltijd
voorbereiden en over hun land van herkomst of hun ervaringen in Nederland vertellen.
Wat gebeurde er het afgelopen jaar 2013?
Workshops/trainingen:
“How create women a safe place” o.l.v. Marie Louse Vissers
“Herken je talent”o.l.v. Merijn Zanen en Petulia van Tiggelen. Wegens
overboeking is deze workshop tweemaal gegeven.
“Postief Opvoeden” door Annemieke van Lier
“Eerste Hulp bij Vergaderen, hoe om te gaan met conflicten”, gebaseerd op de
methode Dialogue for Peaceful Change o.l.v. Ingeberte Uitslag (Oikos).
“Omgaan met Social Media” o.l.v. Jolanda van Henningen
“Workshop Facebook” o.l.v. Nina Meiling
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Diverse activiteiten:

Kledingruil voor jonge vrouwen met een kleine beurs.
De Y en internationale samenwerking. Een start kon worden
gemaakt voor een nieuwe werkgroep/commissie .

Commissies:
*de commissie Mensenrechten (voorheen commissie BMO) is de bakermat voor de
vertegenwoordiging van de YWCA in het Breed Mensenrechten Overleg en heeft zich het
afgelopen jaar bezonnen op uitbreiding van haar activiteiten, mogelijk in samenwerking met
de Commissie Internationaal werk i.o.
*de Commissie Voedsel is geïnstalleerd en richt zich op het grondrecht: voedsel voor
iedereen. Dit is zo’n complex onderwerp dat het afgelopen jaar besteed is aan kennis
verzamelen, analyseren van de reikwijdte van het vraagstuk en draagvlak creëren.
*De Olijfboomcampagne (aktie van YWCA Palestina en YMCA East Jerusalem en
ondersteund door Cordaid, IKV PAX Christi, ICCO, YMCA Nederland en YWCA
Nederland) is nog steeds een succes en heeft nog niets aan kracht en noodzaak ingeleverd. De
YWCA NL vervult de werkgeverstaak voor de medewerker. Ook is dit jaar een brief
verstuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken waar in heftig geprotesteerd werd tegen de
vernieling van 200 geplante bomen door Joodse kolonisten.
De YMCA en YWCA zouden in cocreatie een project opzetten om de maatschappelijke
betrokkenheid van jongeren bij vrijwilligerwerk te vergroten. Deze samenwerking is
beëindigd, omdat de YMCA hier een eigen fonds voor beschikbaar had en slechts de expertise
van de YWCA op onderdelen wilde gebruiken.
Subsidieaanvragen
3 Subsidieaanvragen zijn afgewezen:
*een training “one-two-three-five what is your peacedrive?” ,
*een project voor dropouts in Suriname en
*bijeenkomsten rond het thema Compassie.
Er wordt gezocht naar andere mogelijkheden om hier mee verder te gaan. Fundraising is een
zeer tijdrovende en specialistische bezigheid.
De verantwoording over verleende subsidie door Haellastichting en het SIOC t.b.v.natraject
worldcouncil 2011 kon worden afgerond.
Door het Marieke Kloosterman Fonds is subsidie toegekend t.b.v. een veel kleinere opzet van
bijeenkomsten rond het thema Compassie.
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Movement building
Een vergadering van het Nomination Committee van de World YWCA vond plaats in
Nederland. Tijdens dit bezoek is er een gezamenlijke ontmoeting geweest, waar aandacht is
besteed aan het proces Envisioning 2035 dat wereldwijd wordt ingezet. In deze toekomstige
visie wordt ook nadrukkelijk het behoud van de planeet voor toekomstige generaties
benoemd.
De Europese YWCA’s zijn afzonderlijk georganiseerd. Nederland heeft een plaats in het
bestuur en vervult sinds 2013 ook de voorzitters rol in dit bestuur. (Nina Meiling)
Speciale aandacht binnen de World YWCA krijgen de jonge vrouwen met een eigen netwerk,
workshops, trainingen en facebook. Nederland heeft een coördinerende taak gehad bij het
opstellen van de “Young Women Strategy”. Deze is nu afgerond en kan geïmplementeerd
worden in beleid van de afzonderlijke Y’s. Er wordt met name aandacht gevraagd voor de
arbeidspositie van jonge vrouwen. (Jolien Roetman)

Good governance
Het is één van de speerputen van de World YWCA om ook op nationaal niveau te werken aan
een betrouwbare en solide organisatie, zowel op financieel gebied als op het gebied van het
naleven van de statuten en huishoudelijk reglement.
De Y Nederland voldoet aan de financiële verantwoording door de jaarlijkse goedkeuring
tijdens de Algemene Ledenvergadering na de controle door een kascommissie en de
accountant.
Wat het bestuurlijk functioneren betreft is er een Nominatie Commissie die met potentiële
bestuursleden een gesprek heeft gericht op de deskundigheid en de te vervullen taak. Ook
worden met vertrekkende bestuursleden exit-gesprekken gehouden.
Van 11 tot 16 oktober 2015 zal in Bangkok, Thailand de eerstvolgende World Council
plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Voor het samenstellen van de
delegatie die tijdens de World Council stemrecht heeft is dit jaar een Nominatie Commissie
Internationaal ingesteld. De voorzitter hiervan is benoemd tijdens de ALV in april.
De Y promoot intergenerationeel leiderschap. Het model dat wij in Nederland hebben wordt
ook uitgedragen naar andere Europese landen. Dit model houdt in dat er een Buddycommissie
is die gevraagd en ongevraagd leden van bestuur en commissies kan adviseren en informatie
uit het verleden kan geven. Daarnaast vervult de Buddy Commissie, indien gewenst, een
coachende rol. Het merendeel van de bestuursleden is jonger dan 30 jaar.
In het kader van leiderschapsontwikkeling is er plaats voor een bestuursstagiaire gedurende de
periode van één jaar. Deze is het afgelopen jaar zo succesvol vervuld, dat doorgestroomd kan
worden naar een plaats in het bestuur. (Jolien Roetman)
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Mary Bargerhuis
Dit huis is eigendom van de YWCA. Het Y-kantoor is hier gevestigd op de begane grond. De
zaal en vergaderkamer worden incidenteel verhuurd aan bevriende organisaties. De belétage
is gedeeltelijk aan Quality Centre verhuurd en de 2 bovenverdiepingen worden door de SSH
beheerd. De tuin wordt door buurtbewoners gehuurd en wordt gebruikt als moestuin. In 2013
is de achtergevel grondig gerestaureerd.
Twee stagiaires van het Hout- en Meubileringscollege hebben in het kader van hun
praktijkopdracht een voorstel gemaakt om de zaal een facelift te geven.
Kantoor YWCA: wordt door een pool van vrijwilligers gedraaid en de (on)bereikbaarheid is
opgevangen door een mobiele telefoon die de bestuursleden bij tourbeurt bij zich hebben. De
Olijfboomcampagne maakt ook gebruik van dit kantoor. Gezamenlijk worden de computers
gebruikt. Het was noodzakelijk te investeren in een nieuwe server. Nu is er de mogelijkheid
vanuit huis te werken. Dit project is zo goed als afgerond.

Communicatie en Nieuwsbrief
Ondanks goede intenties is het niet gelukt een werkgroep voor de interne en externe
communicatie op te zetten. Op onregelmatige tijden wordt een Nieuwsbrief gepubliceerd. De
website is toe aan upgrading. Er is een gesloten Facebook-pagina en een open pagina. Er
wordt gewerkt aan een nieuw communicatieplan dat op de ALV gepresenteerd zal worden.

Bestuur, ledenvergaderingen en contacten
Het bestuur vergaderde in 2013 10 keer en heeft 2 beleidsdagen gehouden. Er zijn 2 ALV’s
geweest. Van 2 bestuursleden is afscheid genomen. Twee bestuursleden werden herbenoemd.
De YWCA is aangesloten bij de Nederlandse Vrouwen Raad (vertegenwoordiger Nora
Kasrioui) en is partner in het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede.
De YWCA was aanwezig bij:
BPW International night (Nina Meiling)
De nacht van de Verenigde Naties (werkgroep internationaal i.o.)
Oranje Fonds congres voor samenwerkende organisaties over intergenarationele
samenwerking; Mieneke Knottenbelt en Anna Zanen
NVR : bijeenkomsten Kracht van de Vrouw en Vrouwen en Veiligheid (resolutie
1325); Jolien Roetman
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