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Beleidsplan
Het beleidsplan is opgenomen in het meerjarenplan 2012-2015. Zie hiervoor het aparte
document op de website.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Kosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van de vereniging.
Doelstelling van YWCA Nederland zoals geformuleerd in het visietraject 20122013
Het doel van de vereniging volgens de statuten dient als volgt te worden geïnterpreteerd:
"De YWCA Nederland erkent en herkent de gelijke waarden van alle mensen. De YWCA
Nederland wil aan deze gelijkwaardigheid een bijdrage leveren door activiteiten te
organiseren op het gebied van onder meer: ontwikkeling van leiderschap, vrouwenrechten,
Movement Building and Good Governance en het creëeren van veiligheid (safe space) binnen
de YWCA Nederland en in de sociale en maatschappelijke omgeving."
Activiteiten
In 2013 zijn door de YWCA Nederland de volgende activiteiten uitgevoerd, dan wel
ondersteund:

1. Digi me Digi You Werkgroep
Digi Me Digi You is een digitaal platform, gelijk aan Facebook en MySpace. Dit platform biedt
YWCA-jongeren wereldwijd de mogelijkheid tot interactie in een beschermde omgeving. Een
virtuele plek om ervaringen met elkaar te delen zonder gehinderd te worden door sociale
barrières als geografische afstand, handicaps of politieke conflicten. Een plek waar ze hun

verhalen, vragen en gedachten kunnen delen. Een plek waar ze leren samenwerken,
vrienden maken en vooral veel plezier hebben.
In 2012 heeft de YWCA Nederland een subsidie van USD 15.000 ontvangen van de World
YWCA om dit platform verder te ontwikkelen.
In 2013 is draagvlak gezocht voor het project bij YWCA’s van andere landen en is onderzocht
hoe de doelgroep voor dit platform het beste te bereiken.

2. Breed Mensenrechten Overleg
De YWCA Nederland is lid van het nationale en international Breed Mensenrechten Overleg.
De belangrijkste aandachtspunten van dit overleg zijn: Mensenrechten gespecificeerd in
Resolutie 1325 Veiligheidsraad Verenigde Naties en Israël/Palestina. De YWCA is één van de
weinige vrijwilligersorganisaties die betrokken is bij de Breed Mensenrechten Overleggen die
advies geven aan ministeries. In deze overlegsituaties zijn wij vooral betrokken bij de Gender
zaken, Resolutie 1325 Veiligheidsraad Verenigde Naties en de Palestina problematiek. Er
vinden vele overleggen plaats met betrekking tot mensenrechten samen met ambtenaren
van Buitenlandse Zaken en met de Minister van Buitenlandse Zaken.

3. Voedsel en Soevereiniteit Europa
Naar aanleiding van het bezoek aan de World Council YWCA 2011 is er een idee ontstaan om
over voedsel met betrekking tot mensenrechten meer te ondernemen in de YWCA
Nederland. Aanleiding is onder andere de speech van Peter Prove op 13 juli 2011 te Zurich,
de workshop met één van onze partners en de European Regional Meeting in 2012.
Het onderwerp voedsel is in de huidige tijd een belangrijk onderwerp geworden om goed
over na te denken en bij stil te staan. De huidige consumptie en productie van voedsel leidt
tot uitputting van grondstoffen, het aantasten van ecosystemen en de afname van
biodiversiteit. Daarnaast wordt verwacht dat de wereldbevolking zal groeien van 6 miljard nu
naar 9 miljard in 2050. Met meer mensen is meer voedsel nodig. Dit betekent een nog
grotere druk op de voedselketen in de toekomst. Kan iedereen het recht op voedsel
behouden?
In 2012 is binnen de YWCA Nederland een nieuwe werkgroep opgericht met het thema
Voedsel. De doelstelling van de werkgroep is als volgt geformuleerd:
Wat verstaan we als vrouwen van de YWCA Europa onder het feit dat elk mens recht heeft
op voedsel. En wat betekent het onderwerp voedsel voor ons als vrouwen die vaak het
voedsel bereiden in deze culturen met vaak verschillende religies voor ons en wat denken we
te kunnen doen aan het feit dat voedsel een recht is voor iedereen in de toekomst met
betrekking tot duurzaamheid, water en de wereld marktwerking met betrekking tot voedsel
produceren en distribueren.
In 2013 is vooral tijd gestopt in het verzamelen van kennis, analyseren van de reikwijdte van
het vraagstuk en draagvlak creëren.

4. Olijfbomencampagne
De YWCA Nederland ondersteunt de Olijfbomencampagne. Deze internationale campagne,
gestart door de YMCA Oost-Jeruzalem en YWCA Palestina, richt zich op het onder de
aandacht brengen van de mensenrechten situatie in Palestina. Door middel van het planten
van olijfbomen samen met Palestijnse boeren wordt de hoop op een goede toekomst levend
gehouden en zorgt ervoor dat landconfiscatie is sommige gevallen voorkomen kan worden.
Deze campagne heeft als doel het tonen van solidariteit met de Palestijnse bevolking door
het inzamelen van geld waarvan olijfbomen kunnen worden gekocht voor Palestijnse boeren
die problemen hebben om hun land te bewerken. Tevens worden plant- en plukreizen
georganiseerd voor vrijwilligers die willen helpen bij het bewerken van het land van de
Palestijnse boeren.
De YWCA vervult de werkgeverstaak voor de medewerker van de campagne. 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.

5. Cooking2Connect - samen eten, samen delen
Cooking 2 Connect is een initiatief dat door de YWCA Nederland in samenwerking met één
van haar partners is opgezet. Het doel is om in kleine kring te leren over andere culturen
terwijl je geniet van een heerlijke maaltijd. Hoogopgeleide vluchtelingvrouwen krijgen hier
een podium om hun land, cultuur, voedsel en gewoonten te presenteren.

6. Overige bijeenkomsten
Workshops / trainingen:
 How do women create a safe place – discussie dag
 Herken je talent. Wegens overboeking is deze workshop tweemaal
gegeven.
 Postief Opvoeden
 Eerste Hulp bij Vergaderen, hoe om te gaan met conflicten, gebaseerd
op de methode Dialogue for Peaceful Change
 Omgaan met Social Media
 Workshop Facebook
Diverse activiteiten:
 Kledingruil voor jonge vrouwen met een kleine beurs
De Y en internationale samenwerking. Er is een start gemaakt voor een nieuwe werkgroep/
commissie Internationaal.
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 dit
bestuur en vervult sinds 2013 ook de voorzitters rol in dit bestuur.

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”. Dit is nu afgerond en kan geïmplementeerd in
beleid van de afzonderlijke Y’s worden. Er wordt met name aandacht gevraagd voor de
arbeidspositie van jonge vrouwen.
Good governance
Dit is één van de speerpunten van de World YWCA om ook op nationaal niveau te werken
aan een betrouwbare en solide organisatie, zowel op financieel gebied als op 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.
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 aan 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 hebben zij, indien gewenst
een coachende rol. De huidige samenstelling van het bestuur is redelijk eenzijdig. Het
merendeel van de bestuursleden is jonger dan 30 jaar.
In het kader van leiderschapsontwikkeling 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.

Financiële verantwoording
Winst- & verliesrekening over 2013
2013

2012

1.291
750
4.729
6.770

4.758
272
2.759
7.789

Baten vereniging:
Contributies
Donaties, giften & schenkingen
Rente & dividenden
Som der baten

Lasten vereniging:
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Bureaukosten
Overige kosten
Som der lasten
Resultaat vereniging
Exploitatieresultaat Mary Bargerhuis
Resultaat Olijfbomencampagne
Resultaat Projecten
Resultaat boekjaar

-5.893
3.984
3.979
999

-5.605
3.344
3.773
595
14.855
-8.085

13.317
-5.528
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-1.118
-1.114

8.173
-1.368
-470

-2.232
5.588
=====
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807
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