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Inleiding 

YWCA, door de leden in Nederland ‘de Y’ genoemd, is een vrijwilligersvereniging die zich 

wereldwijd inzet voor de ontwikkeling van leiderschap van vrouwen. Door de 

maatschappelijke positie van de vrouw te verbeteren, wordt volgens de Y gerechtigheid, 

vrede, gezondheid, menselijke waardigheid, vrijheid en zorg voor het milieu bevorderd 

en gewaarborgd. Zo'n 25 miljoen vrouwen in meer dan 120 landen participeren in de Y 

organisatie. 

 

Door middel van workshops, trainingen, intervisiegroepen en evenementen biedt YWCA 

Nederland concrete handvatten en een netwerk. De drijvende kracht achter onze 

vereniging zijn de leden en vrijwilligers zelf.  

 

Het jaar 2009 kenmerkt zich door bestuurswissels en het opstellen van een 

adviesrapport. Uiteraard zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, waarvan u 

onder het kopje “activiteiten” een overzicht wordt gepresenteerd. Daarnaast komen 

onder het kopje "vereniging" de verenigingszaken aan bod.   

 

Activiteiten 

 

In het meerjarenplan 2008-2011 van de YWCA Nederland, zijn vier peilers benoemd: 

1. Vrouwen en verbinding  

2. Vrouwen en ontwikkeling  

3. Vrouwen en rechten  

4. Vrouwen en de wereld 

 

De activiteiten georganiseerd in 2009 zijn onder deze peilers te plaatsen. Hieronder 

wordt er een korte impressie gegeven van deze activiteiten. De volledige verslagen van 

de activiteiten zijn te vinden op onze website www.ywca.nl. 

 

Vrouwen en verbinding 

Start Kwartaalborrels 

In 2009 zijn er verschillende borrels geweest op de Y om elkaar weer even bij te kunnen 

praten en te horen hoe het met elkaar gaat. Er is door de leden de wens aangegeven om 

op regelmatige moment elkaar te kunnen ontmoeten, de kwartaalborrels zijn eind 2009 

geïntroduceerd om hierin te kunnen voldoen. 

Digi Me Digi You 

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 
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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. 

Deelname aan het project Digi Me Digi You draagt zowel voor de jongeren als hun 

begeleiders bij aan hun zelfontplooiing en het ontwikkelen van leiderschap. In 2009 is er 

hard gewerkt aan het uitwerken van het concept. 

Vrouwen en ontwikkeling 

NLP Training (Neuro Linguistisch Programmeren) 

In 2008 heeft de eerste kennismakingstraining Neuro Linguistisch Programmeren plaats 

gevonden. Vanwege de positieve reacties na de eerste NLP training, is er in 2009 een 

vervolg gegeven aan deze training. Tijdens de eerste training waren de deelnemers 

vooral Y leden, bij de tweede training hebben we ook deelnemers uit ons netwerk weten 

aan te trekken. Door het organiseren van deze trainingen is het duidelijk dat er een wens 

is om in een veilige omgeving jezelf te kunnen ontwikkelen en kennis te kunnen maken 

met welke methodieken hiervoor beschikbaar zijn. 

 

Jonglerende moeders 

Ook in 2009 kwamen de jonglerende moeders bij elkaar. Deze zes vrouwen met jonge 

kinderen komen sinds 2005 bij elkaar, in het kader van de intervisiegroep Jonglerende 

Moeders. Het thema van hun gesprekken is 'balans in het leven'. Deze vrouwen hebben 

soms het idee aan het jongleren te zijn met kind(eren), partner, baan, vrienden, hobby's 

en huishouden. In 2009 hebben de vrouwen elkaar vier keer ontmoet om ervaringen uit 

te wisselen en inspiratie op te doen. Elke keer stond een dilemma van één van hen 

centraal. In 2010 zal de intervisie doorgaan. 

 

Vrouwen en rechten 

Vrouwen Verwenmiddag 

De Vrouwen Verwenmiddag was een groot succes!  Zo'n 50 vrouwen zijn naar Utrecht 

gekomen om zich lekker in de watten te laten leggen. De sfeer was super en dat kwam 

niet alleen door het mooie weer. Een dag met schilderworkshops, sieraden maken tot 

tarot-kaart lezen en stoelmassages, waarbij uiteraard een heerlijk uitgebreid buffet met 

lekkere zoete en hartige hapjes. Daarnaast was er mogelijkheid om op de foto te gaan. De 

fotografe had een goed gevulde verkleedkist meegenomen, zodat we ons een beetje 

konden opleuken. Een heerlijk ontspannen dag, waar veel vrouwen al tijden niet aan 

waren toegekomen. 

 

Ik was ook erg onder de indruk van de grote diversiteit van de vrouwen. Erg inspirerend.  
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Week zonder Geweld 

Op 26 november werd door de BMO groep van de Y de film ‘Pray the devil back to hell’ 

vertoond. Na deze indrukwekkende film die het verhaal vertelt over de rol van vrouwen 

tijdens de burgeroorlog in Liberia en hun mars naar een meer gelijkwaardige plaats in 

de Liberiaanse samenleving. Met een groep van 20 vrouwen en een mannelijke 

journalist is er verder nagedacht over hoe we actor kunnen zijn in ons eigen leven. 

Conflictsituaties in onze eigen omgeving, beantwoorden we vaak uit impuls met 

boosheid. Dat kan ook anders, wat is ieders behoefte en hoe gaan we hier mee om? Je 

mag verschillen in behoeften en meningen, het echte Nederlandse polderen is vaak niet 

wat tot de beste oplossing leidt. Ieder mag zijn hoe die is en samen werken we aan een 

groter geheel. 

 

Vrouwen en de wereld 

Gaza 

De Gaza oorlog eind 2008 en begin 2009 heeft wederom laten zien, hoe mensenrechten 

geschonden kunnen worden door zowel de Israëlische als Palestijnse bewindslieden. De 

burgers in Gaza zijn hier het slachtoffer van. Uit solidariteit zijn o.a. wakes voor de 

Israëlische ambassade gehouden georganiseerd. 

 

Natuurrampen treffen YWCA’s 

In 2009 heeft er veel Natuurgeweld geweest, onder andere in Samoa, Tonga, Filippijnen 

en Indonesië. De YWCA's van deze gebieden, hebben gelukkig niet veel leden verloren, 

maar er zijn vele leden die hun familieleden en huizen hebben verloren. De Y Nederland 

heeft  door middel van haar nieuwsbrief leden opgeroepen financiële steun te verlenen 

en heeft solidariteit betuigd aan de getroffen YWCAs. 

 

Olijfbomencampagne 

De Olijfbomencampagne Houd Hoop Levend is een internationale actie van YMCA Oost-

Jeruzalem en YWCA Palestina (gezamenlijk ondergebracht in JAI – Joint Advocacy 

Initiative) om door middel van het planten van olijfbomen samen met Palestijnse boeren 

de hoop op een goede toekomst levend te houden. In Nederland wordt deze actie 

ondersteund door Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi en de nationale YMCA en YWCA 

Nederland. Via de website kan een olijfboom gesponsord worden, of cadeau gedaan 

worden. www.planteenolijfboom.nl  

 

Reizen naar Palestina 

Elk jaar worden er verschillende reizen door het JAI georganiseerd. In het voorjaar een 

reis waarbij de olijfbomen die gesponsord zijn worden aangeplant, in het najaar een reis 

waarbij geholpen wordt in de oogst van de olijven. Naast het samenwerken met de 

boeren bestaat het programma uit het bezoeken van verschillende organisaties en 

gebieden. In de zomer wordt speciaal voor jongeren de reis “Journey for Justice” 

georganiseerd. Jolien Roetman, die bij de Y stage heeft gelopen, heeft hieraan 
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deelgenomen. Zij heeft over haar belevenissen op 18 september uitgebreid verteld in 

een volle zaal. Naast haar spraken die avond Kristel Letschert (Coördinator 

Olijfbomencampagne in Nederland) en Baha Hilo (Coördinator Olijfbomencampagne in 

Palestina). 

 

Ik heb ontzettend veel gehoord en gezien. Dit is echt een levensveranderende ervaring. 

 

Vrijwilligersdag 

Voor de vrijwilligers die bij de Olijfboomcampagne zijn betrokken is er op 13 december 

een vrijwilligersdag georganiseerd. Hier waren ook een heel aantal YWCA leden te 

vinden. Het programma stond uit een lezing van Janneke Stegeman over Jeremia 31, een 

tekst over God, land en volk, en wat die met elkaar van doen hebben. Dit werd in het 

licht gezet van de discussies tussen de verschillende groepen over wie het recht heeft op 

het beloofde land.  

Na een overheerlijke lunch met boven in de voorkamer een fantastische kerstmarkt met 

Palestijnse producten (van Palestijnse olijfolie uit de Westbank tot prachtig 

borduurwerk uit Gaza), heeft Anja Meulenbelt ons heel open en authentiek inzicht 

gegeven in de transformatie die zij heeft gemaakt in haar gedachtegang rond het conflict 

Palestina/Israël. Van het eerste paradigma " Israël is een toevluchtsoord voor de Joden, 

overlevenden van de holocaust, die zich staande moet houden in een vijandige Arabische 

omgeving" - via "Joden en Palestijnen vechten om hetzelfde stukje land en zijn beide niet 

bereid tot compromissen" - naar "Israël is een bezettende mogendheid die de 

Palestijnen heeft onteigend en verdreven van hun land, en daar nog steeds mee 

doorgaat". Vanuit mensenrechten optiek heeft elk mens rechten, of je ze nu lieverdjes 

vindt of schurken, dit zijn internationale afspraken waar we over de politieke partijen 

heen mee zouden moeten kunnen werken. Helaas blijkt dat, ook in Nederland, niet altijd 

te werken. 

 

Breed Mensenrechten Overleg (BMO) 

Het Breed Mensenrechten Overleg, een groep van verschillende NGO's die zich richten 

op Mensenrechten, overlegt jaarlijks minimaal 1x met de Minister van Buitenlandse 

Zaken en vaak ook met de Mensenrechtenambassadeur. Vanuit BMO NL wordt er 

gewerkt aan een meer structureel overleg met de andere ministeries. Dit is eind 2008 

begonnen en in 2009 verder uitgewerkt. 

 

Geeske Zanen vertegenwoordigt de YWCA tijdens BMO vergaderingen, Conchita Garcia 

tijdens de BMO-NL vergaderingen. Door middel van stukjes in de nieuwsbrief/op de 

website en door het organiseren van bijeenkomst (zie ook onder Week zonder Geweld) 

worden de leden op de hoogte gehouden wat er speelt op lobby gebied. 

 

In 2009 was de focus van de YWCA binnen BMO gericht op Palestina/Israel en het 

coherent uitvoeren van het mensenrechtenbeleid. Daarnaast werd er in aansluiting op 

de lobby vanuit de World YWCA tijdens de Committee of Status of Women aandacht 
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gevraagd voor de GEAR campagne. Deze campagne richt zich op een nieuwe "gender 

architecture", waarbij er ook gekeken werd naar de tot nu toe drie bestaande organen 

die zich binnen de UN met gender bezighouden: UN Development Fund for Women 

(UNIFEM), Office of the Special Adviser on Gender Issues en UN Division for the 

Advancement of Women. Er is door de VN besloten om één agentschap in te stellen, dit 

zal verder vorm krijgen in 2010. Bij het BMO-NL werd onder andere gekeken naar het 

mandaat van het NIRM (National Instituut voor de Rechten van de Mens).  

 

Vereniging 

 

Algemeen Leden Vergaderingen 

Dit jaar vonden er twee ALV’s plaats op het kantoor van de YWCA, waarvan één heerlijk 

in de tuin. Naast het adviesrapport (zie hieronder) kenmerkte de ledenvergaderingen 

zich door het aan- en aftreden van bestuursleden.  

 

De voorjaars ALV werd afgesloten met een energieke Djembé workshop en tijdens de 

najaars ALV hebben de leden zich creatief kunnen uitdrukken wat de Y voor hen 

betekent. 

Adviesrapport 

“Als er een nieuwe tijd begint, begint hij hier en nu, in jou en in mij”  

Hein Stufkens, Spirituele pad 

 

Deze tekst staat op de voorkant van het adviesrapport dat in 2009 in opdracht van het 

bestuur door Annegien Zanen is geschreven. Door gesprekken te voeren met leden en 

vrijwilligers is een rapport opgesteld hoe we de komende tijd het beste de energie 

kunnen inzetten. In het rapport wordt beschreven wat de successen van de vereniging 

zijn geweest de afgelopen jaren en vervolgens wordt ingegaan op de verdere behoeften 

die leven om deze successen verder uit te kunnen bouwen. Tijdens de ALVs zijn de leden 

van het rapport en de inhoud op de hoogte gebracht. Het adviesrapport is (voor leden) 

op te vragen. 

 

Naar aanleiding van de advies in het rapport, is er op de najaars ALV besloten zich op dit 

moment te richten op de volgende punten: 

 

1) Bestendigen van visie Y NL, als basis om verder te gaan. 

2) Opstarten van de Good Governance, volgens de werkwijze aangereikt van de 

World Y. 

3) Het bijwerken van de financiën tot in het lopende jaar inclusief presentatie van de 

hoofdzaken aan ALV van begin 2010 

4) Vrijwilligers Coördinerend Orgaan opstarten, waardoor het organiseren van 

activiteiten wordt gestimuleerd 
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Communicatie en PR (communicatie werkgroep) 

Nieuwsbrief 

In 2009 is de tweemaandelijks digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle leden en 

geïnteresseerden. De leden die geen email kunnen ontvangen, Dit zijn particulieren, 

maar ook betrokken organisaties en bedrijven. De nieuwsbrief bevat altijd de volgende 

onderwerpen: mededelingen van het bestuur, nieuws, activiteiten, vrijwilligers 

vacatures, overig. 

 

Website 

Op de website wordt de buitenwereld op de hoogte gehouden wat er bij de Y gebeurd. 

De website wordt met hoge frequentie up to date gehouden. 

 

Bestuursleden 

Nadia Ahmadi (voorzitter) tot en met najaars ALV 

Marjolijne Marijt (voorzitter) vanaf najaars ALV 

Sandra Sue (penningmeester) tot en met voorjaars ALV 

Vicky Alendy (penningmeester) vanaf voorjaars ALV tot en met najaars ALV 

Tessa Zanen (penningmeester) vanaf najaars ALV 

Renate Belfor (secretaris) vanaf voorjaars ALV 

Fleur Aalbersberg (algemeen lid) 

Marleen Bontekoe (algemeen lid) tot en met najaars ALV 

Heba Soliman (algemeen lid) vanaf najaars ALV 

 

Leden en vrijwilligers 

Vrijwilligersdag 

Terwijl de zon buiten scheen kwam op zaterdagmiddag een kleine groep vrijwilligers 

samen om te kijken hoe ze met hun idealen aan de slag konden gaan. Een gevarieerde 

groep die bestond uit nieuwkomers, vrijwilligers die ongeveer een jaar met de Y 

verbonden zijn en vrijwilligers die zich al jarenlang voor de Y inzetten. 

Het doel van de dag was om ervaringen als vrijwilliger te delen en te kijken welke 

kwaliteit je hebt en wat voor vrijwilligersactiviteit hierbij past. Ook werd er een 

overzicht gegeven welke mogelijkheden er zijn om je binnen de Y in te kunnen zetten. De 

sfeer was helemaal Y: enthousiast, open en betrokken, met als afsluiter dansen op 

opzwepende Turkse muziek onder leiding van Afife. Deze dag was een succes en een 

goede manier om nieuwe Y geïnteresseerden kennis te laten maken met alle 

mogelijkheden binnen de Y. 

 

Nieuwe Golden Girl – Marleen Bontekoe 

Nadia Ahmadi heeft de Golden Girl overgedragen aan Marleen Bontekoe voor haar inzet 

op het gebied van de communicatie en de nieuwe uitstraling van de Y. Zij is de Golden 

Girl van 2009! 
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Nominatie Opzij Emancipatieprijs Joan Ferrier 

Als directeur van E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, heeft 

Joan Ferrier jaren lang werk verzet op het gebied van emancipatie van zwarte, 

migranten en vluchtelingen vrouwen in Nederland. In 2009 werd zij genomineerd voor 

de Opzij Emancipatieprijs. 

 


