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YWCA Nederland
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. Zij initiëren en organiseren activiteiten vanuit hun eigen interesses en expertises.
www.ywca.nl.

Inleiding
Eind 2009 is een adviesrapport geschreven voor de Y, op basis waarvan we in 2010 aan de slag zijn
gegaan. Het adviesrapport is gebaseerd op de mening van leden en vrijwilligers. 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.
Omdat niet alles tegelijk kan worden aangepakt, is op de ALV van eind 2009 akkoord gegeven voor de
volgende prioriteiten:
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
NB Het gehele adviesrapport is (voor leden) op te vragen via info@ywca.nl
Terugkijkend op het jaar 2010 kunnen we concluderen dat we een succesvol jaar achter de rug
hebben. Het bestuur heeft enorm hard gewerkt aan het wegwerken van verschillende achterstanden
(o.a. prioriteit 3 van het adviesrapport), waardoor we weer bij zijn. Tevens is aandacht besteed aan
het dieperliggende gevoel dat het lastig is om met alleen vrijwillige kracht een organisatie te draaien,
zeker als we de lat met elkaar zo hoog blijven leggen. Een duidelijk inzicht is gecreëerd en dit is de
basis geweest voor het plannen van de visiedag begin 2011 (prioriteit 1).
Tevens is prioriteit 4 opgepakt door te starten met een activiteitencoördinator in 2010. Dit heeft
geresulteerd in diverse activiteiten in 2010, waarvan in dit jaarverslag een overzicht wordt gegeven.
Al met al een bewogen jaar, een jaar van terugkijken en van twijfels over de juiste weg voor de
toekomst. Maar door gebundelde krachten is gebleken dat we het jaar met elkaar goed afsluiten, vol
vertrouwen naar de toekomst.
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Activiteiten
In dit jaarverslag van 2010 worden de activiteiten uiteengezet aan de hand van de peilers waar
YWCA Nederland mee werkt:
1. Vrouwen en verbinding
2. Vrouwen en ontwikkeling
3. Vrouwen en rechten
4. Vrouwen en de wereld
Ook wordt er een korte toelichting gegeven op de activiteiten. De uitgewisselde ervaringen en
de sfeer tijdens activiteiten en projecten zijn lastig in woorden te vangen, maar waren zeker een
positieve bijdrage aan de verschillende thema‟s.
Daarnaast komen onder het hoofdstuk "vereniging" de verenigingszaken aan bod.

Vrouwen en verbinding
Kwartaal borrels
Mede naar aanleiding van het adviesrapport bleek dat er behoefte bij de leden en vrijwilligers
bestond om vaker informeel samen te komen. Dat heeft geresulteerd in het plannen van 4
kwartaalborrels. Iedere keer werd een update vanuit het
bestuur gegeven over het reilen en zeilen binnen de
vereniging.
De opkomst bij de borrels was iedere keer wisselend en deze
variëteit gaf iedere borrel een eigen karakter. Zo dansten we
in de lente de flamengo, onder leiding van bestuurslid Heba
Soliman en zaten we bij de herfstborrel in kleine kring aan
tafel, waarbij het mogelijk was om meer tot een (intiem)
gesprek te komen.
Helaas gooide het barre winterweer roet in het eten voor de
winterborrel, maar dat halen we in 2011 snel weer in.

Young Y-borrels
Naast de kwartaalborrels zijn er in 2010 ook 3 “Young Y”-borrels
georganiseerd. Y-leden en geïnteresseerden die zich jong voelen,
waren van harte welkom bij een Y-lid thuis. Op deze manier leerden
leden elkaar op een andere manier kennen, dan bij de activiteiten die
in het Y-huis te Utrecht plaatsvinden.
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Cooking2Connect - samen eten, samen delen
"Het deed zo pijn toen ik aan mijzelf moest toegeven dat ik dit land niet 'mijn eigen' kan noemen.
Mijn hart kan dat niet meer."
In kleine kring leren over andere culturen terwijl je geniet van een heerlijke maaltijd. Dat is
Cooking2Connect. Een initiatief van YWCA Nederland en Quality Centre Vluchtelingvrouwen om
hoogopgeleide vluchtelingvrouwen een podium te geven om hun land, cultuur, voedsel en
gewoonten te presenteren.
In 2010 hebben we 3 bijeenkomsten georganiseerd waarbij de landen Iran, Montenegro en
Somalië centraal stonden. Iedere avond bestond uit de vaste onderdelen: ontvangst, diner,
informatie uitwisseling en vragen/discussie. Desondanks is iedere avond op geheel eigen wijze
neergezet door bijvoorbeeld te werken met een fotopresentatie, een heel persoonlijk verhaal of met
een toneelstuk dat de culturele gewoonten typeert.
Uit de evaluatie is gebleken dat zowel de bezoekers als de vluchtelingvrouwen deze bijeenkomsten
als zeer waardevol hebben ervaren. Bezoekers: "Het opent je ogen, we hebben heerlijk gegeten,
het is leuk om in contact te komen met verschillende culturen" en de organisators: "Het is fantastisch
om te ervaren dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in onze cultuur en dat wij zo de mogelijkheid
krijgen om onze ervaringen te delen."

Buffet Montenegro (foto)

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 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 opdracht van YWCA Nederland onderzocht
Relinde Boerman tijdens haar afstudeeronderzoek in 2010 de theorie en ervaringen achter
communities en de belangrijkste punten voor DigiMeDigiYou.
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De




belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Relinde waren:
De jongeren uit de pilotgroep vinden de community erg interessant.
De Ning technologie1 is toereikend.
Het blijkt dat andere Y's het plan erg leuk vinden, maar tot op heden heeft dat nog niet
geresulteerd in een Y die ook daadwerkelijk de samenwerking aan kan gaan. Dat ligt mogelijk
aan verschillende zaken:
o De lokale Y's hebben geen toegang tot de doelgroep die was benoemd (leeftijd 10-14).
o De lokale Y's beschikken niet over „eigen' jongerengroepen.
o Mogelijk heeft het geen prioriteit bij andere Y's, waardoor het niet is doorgedrongen tot
de agenda.

Vervolgstappen
Om de aandacht voor DigiMeDigiYou verder te vergroten hebben Natasja Pronkhorst en Jolien
Roetman tijdens de ERM (European Representative Meeting van YWCA) in Talinn veelvuldig over dit
onderwerp gesproken. Ook daar bleek wederom dat andere Y‟s enthousiast zijn over het platform.
In 2011 geven wij verdere invulling aan het vinden van geschikte groepen om deel te nemen aan het
platform en zal tijdens de World Council in Züricheen workshop worden verzorgd door Evelien de
Lange.

Vrouwen en ontwikkeling
Godinnenworkshops
Godinnen uit de oudheid voor moderne vrouwen – een spirituele reis naar het vrouwelijke in jezelf.
In 5 ontmoetingen onderzochten we het vrouwelijke goddelijke element. Via mythen, verhalen en
archeologische vindingen puzzelden we een beeld in elkaar van een tijd waarin het vrouwelijke als
heilig werd ervaren. Dit beeld hebben we tegen het licht gehouden van de huidige tijd en leidde tot
gesprekken hoe deze verhalen, waarheden en wijsheden ons kunnen helpen om onze weg te vinden.
Het was een interactieve cursus, waarbij niet alleen zaken werden ervaren met het hoofd, maar ook
met het lichaam, middels geleide meditaties, zang, beweging en dans.
De onderwerpen die in de 5 sessies aan bod kwamen:







De sacrale vrouw; met onder andere de mythe van Yemaya.
In de naam van de Moeder en Dochter; met onder andere de
mythe van Demeter en Persephone in een iets andere versie dan
de meeste van ons hebben geleerd.
Womanpower; waarin gekeken is naar de gevoelens over en
ervaringen met macht en kracht.
De eerste wending van Godin naar God; er was een tijd dat
godinnen en goden beide door mannen en vrouwen werden
vereerd. Op enig moment verschoof de balans tussen goden en
godinnen. Dit wordt weerspiegeld in een aantal mythen. We
hebben gekeken naar diverse theorieën van antropologen, artsen,
psychologen en schrijvers over de achtergrond en redenen waarom
vrouwen publieke en persoonlijke macht verloren.
Het Vrouwelijke Pad van Vrede; een afsluitende sessie waarbij
ieders eigen unieke, sterke en zwakke punten centraal stonden.

1

Ning is een tool voor je eigen online sociale netwerk, vergelijkbaar met Hyves en Facebook, met het
verschil dat NING onder eigen beheer functionaliteiten kunnen worden toegekend.
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Een kort verslag van één van de deelnemers (Annegien Zanen):

“Nieuwsgierigheid was mijn drijfveer om deel te nemen aan deze workshopserie „ontdek de godin in
jezelf‟. Interessant, een godin, in mij? En mijn nieuwsgierigheid werd gevoed! Elke keer startten we
met een ritueel. Dat was ik op mijn "gewone" pad nou nooit tegen gekomen. En of het nou door deze
rituelen kwam, of door iets anders: de sfeer was enorm. Er was zo'n verbondenheid in de groep: het
voelde veilig en gezellig. Heel bijzonder.
Het meest is me bijgebleven dat een mythe gewoon verandert door de tijdsgeest.
Die godin in mijzelf is nog een klein prinsesje, maar met een vervolg groeit zij vast uit tot een mooie
Godin. Ik heb er nu al zin in!”

Benefietdiner 'Diversiteit op de werkvloer'
In samenwerking met PRevents, een minionderneming van studenten van het ROC Midden Nederland
te Utrecht, organiseerde YWCA Nederland in de zomer van 2010 een benefietdiner met als thema
“Diversiteit op de werkvloer”. Zowel het feit dat op deze wijze de jongeren de kans kregen om zich te
ontwikkelen, als het thema van de benefietavond en het doel waar de opbrengsten aan ten goede
komen, dragen geheel bij aan de doelstelling van de Y om leiderschap te ontwikkelen. Joan Ferrier, Ylid en uitgeroepen tot "Zwarte Vrouwelijke Manager" van het jaar 2008, hield een boeiende
verhandeling over diversiteit en droeg YWCA Nederland een warm hart toe. Er is zo'n 2.000 euro
opgehaald voor het Cooking2Connect project dat samen met Quality Centre is opgezet om
vluchtelingenvrouwen een podium te geven om hun achtergrond en kwaliteiten te delen.

Familieopstellingen
Een familieopstelling is een bijzondere manier om te werken aan je eigen leiderschap. De deelnemers
konden een persoonlijke vraag inbrengen, waarop Eva Kapitany, die de opstellingen professioneel
begeleidde, vragen stelde om de essentie van de vraag scherp in beeld te krijgen. Vervolgens deed de
deelnemer een opstelling om een nieuwe oplossingsrichting te zien en te ervaren. Bij een opstelling
wordt gebruik gemaakt van representanten. Door deze mensen (deelnemers uit de groep) op een plek
in de cursusruimte te zetten (die iets of iemand binnen het vraagstuk representeren) ontstaat er een
soort levende foto. Door met deze foto te „schuiven' en door deze foto te laten spreken
(representanten) ontstaat er een nieuw beeld voor degene die de vraag heeft gesteld. Velen hebben
inmiddels ervaren dat hieruit spontane verandering voortkwam. Ook voor de representanten bleken
de opstellingen van anderen heel leerzaam te zijn. Enerzijds doordat de thema's van de vragen soms
vergelijkbaar waren, maar anderzijds doordat het deelnemen als representant je leert hoe je je voelt
in een bepaalde positie, wat weer een andere blik kan werpen op het oplossen van je eigen vragen.
Ervaringen van de deelnemers:

“Regelmatig denk ik nog terug aan die dag. Het heeft veel indruk op me gemaakt.”
“Ik vond het heel bijzonder om te doen. Zo apart om te merken dat er zoveel meer is dan alleen maar
kennis in je hoofd en dat was meteen ook heel verhelderend!”
“Ik denk er regelmatig aan terug en ervaar vooral dat ik in mijn opstelling echt iets heb
opgelost/achtergelaten.”
“Ook van de opstelling van de anderen heb ik veel geleerd.”
“Deze methode is echt een aanrader voor iedereen!!”
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Vrouwen en rechten
Breed Mensenrechten Overleg (BMO)
Het BMO, een groep van verschillende NGO's die zich richt op Mensenrechten, overlegt jaarlijks 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, zoals Binnenlandse en
Sociale Zaken.
In 2010 zijn de leden van YWCA Nederland op de hoogte gehouden van wat er zoal speelt binnen het
BMO door middel van stukjes in de nieuwsbrief of op de website, zoals een uitgebreid verslag van Ted
Strop-von Meijenfeldt over CSW (Commission on the Status of Women) in New York en de
aanwezigheid van de World YWCA. Ook werd er een bijeenkomst georganiseerd over de vrouw als
actor in conflicten. Tijdens de Week zonder Geweld is een introductieworkshop gegeven over „
Dialogue for Peaceful Change‟ (zie onder Week zonder Geweld).
In 2010 werd de YWCA vertegenwoordigd door Conchita Garcia (BMO-NL) en Geeske Zanen (BMO).
In 2010 was de focus van de YWCA Nederland binnen het BMO gericht op Palestina/Israel naar
aanleiding van de opstelling van de regering tegenover het Goldstone rapport en de ervaringen met
het samenwerken met Mensenrechtenrapporteurs. Bij het BMO-NL werd onder andere gekeken naar
het mandaat en de trage vorderingen van het NIRM (National Instituut voor de Rechten van de Mens)
en naar het gebrek van mensenrechten/kinderrechtenonderwijs in het onderwijssysteem.

Training Dialogue for Peaceful Change
In het kader van de Week zonder Geweld werd door de mensenrechten werkgroep van de YWCA Nederland
een interactieve training georganiseerd over verschillende rollen in conflicten en welke rol jij daarin
kunt spelen. Op 27 november kwam er een klein groepje (leden en niet-leden) bij elkaar om kennis te
maken met de methodiek Dialogue for Peaceful Change en de handvatten die deze methode biedt. De
training werd verzorgd door Geeske Zanen.
Een interactieve en confronterende bijeenkomst die bij een ieder van de deelnemers verschillende
inzichten bood over onze eigen rol in conflicten en de rol van actor die we op ons (kunnen) nemen.
Aan het einde van de dag stond één ding als paal boven water: dit heeft een vervolg nodig!
Reactie van één van de deelnemers (Marie Louise Vissers):

“Het was voor mij een waardevolle dag met als onderwerp „ conflicthantering‟ . Er werden leuke
oefeningen gedaan om het eigen inzicht te vergroten op dit onderwerp.”

7

Jaarverslag 2010

WE CAN end all violence against women
YWCA Nederland is coalitiepartner van de internationale campagne WE CAN. WE CAN is een
internationaal project waarbij personen en organisaties zich inzetten tegen huiselijk geweld. De
campagne WE CAN is in 2004 gestart in Bangladesh en, na meerdere wereldwijde introducties, in
2009 ook in Nederland. YWCA Nederland is sinds 2010 coalitiepartner van WE CAN waarmee wij, net
als in onze visie, een standpunt innemen tegen geweld tegen vrouwen en duidelijk maken dat wij
staan voor gelijke kansen voor vrouwen.

www.wecan.nl

Vrouwen en de wereld
Olijfbomencampagne
"Houd hoop levend - Plant een olijfboom!" is een internationale actie van de YMCA Oost-Jeruzalem en
de YWCA Palestina 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.
In 2010 zijn er vanuit Nederland 1300 bomen gesponsord en zijn er divers mensen op reis geweest
naar Palestina tijdens de boomplant of olijfpluk reis. Het blijft hard nodig om de hoop levend te
houden. Dit blijkt helaas maar weer al te goed uit de slechte ervaringen van de coördinator van de
Olijfboomcampagne, Baha Hilo, die door het Israëlische leger werd vastgehouden, ondervraagd,
vernederd en lichamelijk gekweld, gewoon omdat het werk wat hij doet de Israëlische bewindslieden
niet aan staat.
In Nederland was de campagne op verschillende festivals aanwezig om mensen te informeren over de
situatie in de bezette gebieden. Ook was Manar Wahhab, een jonge christelijke Palestijn uit
Bethlehem, die tijdens de verhalenestafette haar verhaal op meerdere plaatsen heeft verteld.

Lezing: De Economie van de Bezetting van Palestina
In het kader van de Israëlische Apartheid Week (1 tot 14 maart) was Shir Hever in Nederland en gaf
ook een lezing op de Y met als thema “De Economie van de Bezetting van Palestina”. Shir Hever,
economisch onderzoeker bij het Alternative Information Center in Jeruzalem, is een zeer goed
geïnformeerde en interessante spreker over dit onderwerp dat vaak onderbelicht blijft.
Hij besprak de historie van de Israelische economische wetten en de gevolgen die dit in de tijd heeft
(gehad) op de verschillende bevolkingsgroepen. De Israëlische maatschappij lijdt onder een diepe
discriminatie van vrouwen, nieuwe immigranten, joden van Arabische origine en niet-joden, of zij nu
burgers zijn van Israël of rechteloze onderdanen in de bezette Palestijnse gebieden. Deze
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verschillende vormen van discriminatie kunnen niet los van elkaar worden gezien. Shir Hever trekt de
parallel met de Apartheid in Zuid Afrika.
Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden krijgen veel aandacht van de internationale gemeenschap
en de massale stroom van financiële hulp, die we vandaag zien benadrukt de diepe belangen die vele
regeringen ter wereld hebben in het gebied. De hulpindustrie is uitgegroeid tot de grootste sector in
de Palestijnse economie, maar is vooral een bron van winst voor Israël, dat met behulp van dit geld
de bezetting effectief "exporteert", zo zegt Hever.

Reisdoel Palestina - documentaire en lezing
In het kader van de Palestinian Prisoner‟s Day op 17 april, hebben Utrecht for Palestine (U4P) en de Y
op 18 april een bijeenkomst met Margot Heijnsbroek over haar boek „ Reisdoel Palestina‟
georganiseerd. Jacqueline de Bruin heeft een documentaire over de gebeurtenissen gemaakt, die
Margot in haar boek beschrijft en deze film werd getoond aan de volle zaal met bezoekers.
Margot grijpt de gelegenheid aan om verder te praten over een aantal punten die in haar boek staan
beschreven en in de documentaire niet aan bod komen. Zij vertelt heel open over haar ervaringen
tijdens haar reis in het Midden-Oosten in 1974 en de impact die dit op haar heeft gehad.
De vakantie verandert in een nachtmerrie als de Israëli's bij de grens van de West Bank in Paula‟s
bagage, de reisgenoot van Margot, een brief ontdekken, die hun Palestijnse gastheer in Damascus
had meegegeven voor een vriendin op de West Bank. Wat ze niet weten is dat deze brief een recept
voor een bom bevat. Prompt worden ze gearresteerd en in een cel gestopt waar ze in totaal
tweeënhalve maand zullen doorbrengen. Eerst rekenen de studenten nog op snelle vrijlating. Maar
verstoken van juridische hulp, en ook onder de druk van eenzame opsluiting en grimmige verhoren,
verliezen ze elke hoop.
Als er na enkele weken contact is met de ambassade horen ze dat ze een proces wacht. Tijdens een
aantal enerverende zittingen voor de militaire rechter maken ze grondig kennis met het Israëlische
rechtssysteem, dit óók al doordat ze van hun Palestijnse medegevangenen gruwelijke verhalen over
mishandelingen en martelingen horen. Tot op de dag van vandaag is zij onder de indruk van de kracht
van de vrouwen in de gevangenis en is het treurig om te zien dat er in al die jaren geen verbetering in
de situatie (ook niet in de gevangenissen) lijkt te zijn gekomen.

Donatie voor Haïti
De verschrikkelijke aardbeving die heeft plaatsgevonden in Haïti zal niemand ontgaan zijn. Op de
website van YWCA Nederland werden enkele berichten geplaatst over de vorderingen bij het bieden
van hulp door onder andere de YWCA Haïti en de emoties die leven. Er werd en wordt aandacht
gevraagd om stil te staan bij de getroffenen, en zo mogelijk iets te doen of een bedrag te doneren.

“Again, I thank each and every one of you for the support. In these tough times, knowing one cares is
enough to keep another going in the right direction. Your messages arrived from all over the world
and my wish is that you keep praying for Haiti and its citizens as we have never been so vulnerable.”
Lees het hele ontroerende en ongelooflijke verhaal van Rachel Coupaud, bestuurslid van YWCA in
Haïti op http://www.ywca.nl/news/58/68/. Zij vertelt over haar belevingen en ervaringen in de weken
na de allesverwoestende aardbeving.
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Vereniging
Voorbereidingen op World Council 2011
Op 10 t/m 16 juli 2011 vindt de YWCA World Council plaats in Zürich. Alle YWCA's uit de wereld
komen bijeen om het beleid en de strategie van de World YWCA te bepalen. Op de World Council
wordt tevens de World Board gekozen en vinden er bijeenkomsten rondom diverse inhoudelijke
thema's plaats. Meer dan duizend vrouwen uit meer dan 100 landen ontmoeten elkaar.
In 2010 is de delegatie namens YWCA Nederland samengesteld en zijn de voorbereidingen op dit
grote enerverende evenement gestart.
Meer informatie over de World Council in 2011 vind je op www.worldywca.org. En de voorbereidingen
van de World Council delegatie zijn te volgen op: http://worldcouncil.waarbenjij.nu/

European Representative Meeting (ERM) 2010
Y-vrouwen Natasja Pronkhorst en Jolien Roetman (beide jongeren) hebben YWCA Nederland
vertegenwoordigd op de European Representative Meeting (ERM/RTI). Deze Europese Y-meeting met
Regional Trainings Institute (RTI), georganiseerd door de World Y, vond plaats op 20 tot en met 23
oktober in Talinn, Estland. Geeske Zanen was vanuit haar rol voor de World Board aanwezig om een
training te geven. De ERM/RTI stond in het teken van European women creating safe and secure
communities. De Y-dames woonden workshops bij, deelden hun kennis en raakten bovenal
geïnspireerd door de verhalen en ervaringen van honderden Europese Y-vrouwen.

Diner met General Secretary World YWCA en Regional Director
YWCA Europe
Op woensdagavond 24 maart kreeg YWCA Nederland bezoek van Nyaradzayi Gumbonzvanda,
General Secretary van de World YWCA en Kristin Roaldseth Moyer, de Regional Director for
Europe. Geïnteresseerde leden hebben samen met Nyaradzayi en Kristin genoten van een Hollandse
maaltijd en wisselden van gedachten over de YWCA internationaal en in Nederland.

Communicatie en PR
Nieuwe website World YWCA
De website van de World Y heeft een metamorfose ondergaan. Geheel eigentijds is er een
Facebookpagina aangemaakt en kan je ze volgen via twitter, zie www.worldywca.org.

Nieuw op de Nederlandse website
De Golden Girl Trofee is een wisseltrofee, die in 1992 voor het eerst uitgereikt werd. Sindsdien geeft
de trofeehouder jaarlijks de trofee op feestelijke wijze door tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Over de spelregels en de geschiedenis van de Golden Girls kun je nu op de website meer informatie
lezen: http://www.ywca.nl/OverOns/Ditdoenwe/golden-girl-trofee/
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Statistieken
Eind 2010 telde YWCA Nederland 140 leden.

Overig
Afscheid Sabiha
Op een zonnige zaterdag in juni hebben we afscheid genomen van onze rots in de branding: Sabiha
Toma. Per eind april is Sabiha, na meer dan 10 jaar trouwe dienst met pensioen gegaan.

Katrien van Weel nieuwe Golden Girl
Op een zomers moment was het zover, het doorgeven van de Golden Girl Award. Tijdens de
zomerborrel op 18 juni jl. heeft Marleen Bontekoe, die hem vorig jaar in ontvangst mocht nemen,
Katrien van Weel bij deze ook bestempeld tot gouden dame! En geheel terecht. Lees waarom Katrien
dit zo verdient op http://www.ywca.nl/news/67/24/.

Jantine J. de Boer ontvangt koninklijke onderscheiding
Op 29 april werd Y-lid Jantine J. de Boer onderscheiden door niemand minder dan koningin Beatrix
met een lintje. Onder andere haar jarenlange inzet voor de Y waren reden voor deze fantastische
waardering. Lees meer over de onderscheiding en haar reactie daarop op
http://www.ywca.nl/news/69/24/.

Erelid 2010
Tijdens de ALV van april is Anna Zanen-van Eeghen benoemd tot ere-lid van YWCA Nederland.

“Wat een dag gisteren! Met armen vol bloemen, een tas
gevuld met Matroesjka en kaarten en een hart en hoofd vol
lieve, mooie en warme woorden verliet ik het Mary Bargerhuis:
erelid van de YWCA. Het raakte me zeer. “
Lees de hele reactie van Anna op de website:
http://www.ywca.nl/news/65/68/

11

Jaarverslag 2010

Samenstelling bestuur, ereleden, werkgroepen en commissies
Binnen de vereniging zijn verschillende leden en vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen.
Ook vertegenwoordigen zij YWCA Nederland in verschillende samenstellingen.

Bestuursleden
Marjolijne Marijt (voorzitter) tot najaars ALV
Geeske Zanen (ad interim voorzitter) vanaf najaars ALV
Tessa Zanen (penningmeester)
Renate Belfor (secretaris) tot najaars ALV
Lilian Thijssen (secretaris) vanaf najaars ALV
Fleur Aalbersberg (algemeen lid) tot najaars ALV
Heba Soliman (algemeen lid) tot voorjaars ALV
Gulay Fitoz (algemeen lid) vanaf najaars ALV

Ereleden

Lydia Staab-Mees
Els te Siepe
Oshadi Mangena
Geeske Zanen
Tuut Verloop
Anna Zanen

Kascommissie
Anneke Hermsen
Anne Marie Trip

Financiële commissie
Ted Strop-von Meijenfeldt
Geeske Zanen
Purificacion delos Santos

Mensenrechten Werkgroep
Conchita Garcia (vertegenwoordiger in BMO-NL)
Ted Strop-von Meijenfeldt
Marie Louise Vissers
Geeske Zanen (vertegenwoordiger in BMO)

Vertegenwoordiging stuurgroep Olijfbomencampagne
Geeske Zanen

Werkgroep Internationaal
Jolien Roetman
Jana Tymova
Fleur Aalbersberg
Marloes Eenkhoorn

Vertegenwoordiging NVR
Renate Belfort
12

Jaarverslag 2010

World Council Nominatie Commissie
Merijn Zanen
Tessa Zanen
Marloes Eenkhoorn

Afgevaardigden European Representatives Meeting 2010
Jolien Roetman
Natasja Pronkhorst

Afgevaardigden World Council 2011
Gulay Fitoz
Evelien de Lange
Jolien Roetman
Marie Louise Visser

Communicatie werkgroep
Marleen Bontekoe
Evelien de Lange
Natasja Pronkhorst
Katrien van Weel

Kantoorvrijwilligers
Katrien van Weel
Rachida Nankekhan
Katja van t Hooft (Olijfbomencampagne)
Purificacion delos Santos
Jolanda Scholman

Nominatiecommissie bestuursleden
Mieneke Knottenbelt
Marloes Eenkhoorn
Fleur Aalbersberg (algemeen lid) tot najaars ALV
Lilian Thijssen (secretaris) vanaf najaars ALV

Activiteiten coördinator
Annegien Zanen

Wereldreligies werkgroep
Marloes Eenkhoorn
Anna Zanen
Nuha Bakri

Digi Me Digi You
Annegien Zanen
Tuut Verloop
Tessa Zanen
Natasja Pronkhorst
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