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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 2012-
2013 
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 2014 zijn door de YWCA Nederland de volgende activiteiten uitgevoerd, danwel 
ondersteund: 
1. European Representatives Meeting 
De YWCA Nederland is onderdeel van de European YWCA. Elke 2 jaar wordt door de 
European YWCA een bijeenkomst georganiseerd voor alle leden waarin het beleid van de 
European YWCA wordt vastgesteld,  bestuursleden kunnen worden benoemd en worden in 
de voorgaande 2 jaren opgestelde beleidsdocumenten vastgesteld. In 2014 heeft deze 
bijeenkomst (de European Representatives Meeting) plaatsgevonden in Stuttgart. Voor de 
YWCA Nederland zijn 1 bestuurslid en één lid afgevaardigd naar deze meeting. 



2. 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. Tot onze spijt is het niet gelukt de doelstelling 
mbt DMDY te bereiken. Een belangrijke les voor ons is dat de beoogde doelgroep van het 
platform niet tot de primaire doelgroepen van de YWCA Nederland en de World YWCA hoort. 
In overleg met de World YWCA is het resterende deel van de in 2012 ontvangen subsidie 
teruggestort. 
3. 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. In 2014 heeft onze 
vertegenwoordigster aangegeven te willen stoppen met dit overleg. We zijn nog op zoek 
naar een nieuwe vertegenwoordigster. 
4. Internationale commissie 
Door de nieuwe commissie Internationaal zijn in 2014 diverse activiteiten georganiseerd 
waaronder een avond in samenwerking met Plan Nederland over het leven van meisjes in 
Indonesië en het een avond over het geweldloze verzet van de Liberiaanse vrouwen tegen 
de langdurige burgeroorlog in hun land. De activiteiten waren een inspiratie voor de 
aanwezigen en gaven een goed voorbeeld van de kracht en het leiderschap van vrouwen 
binnen hun samenleving.  
 
5. Olijfbomencampagne - Palestina Reis 
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.  
6. Overige bijeenkomsten 
De overige activiteiten in 2014 zijn vooral gericht geweest op de interne organisatie van de 
YWCA Nederland. Middels een identiteitsbijeenkomst geleid door Oikos, een 
organisatieopstelling en een bijeenkomst onder leiding van een deskundige waarin wij onze 
identiteit en de uitdagingen voor het vormen van een eigentijdse organisatie hebben 
onderzocht. Dit proces is nog niet afgerond. 
 
Financiële verantwoording 
 
Winst- & verliesrekening over 2014 
   2014     2013 
Baten vereniging:  
Contributies    2.564    1.291  
Donaties, giften & schenkingen    1.727       750  
Rente & dividenden    1.139    4.729  
Som der baten    5.430    6.770 
 
Lasten vereniging:  
Personeelskosten        --         --  
Huisvestingskosten  6.398    5.893 
Organisatiekosten  5.240    3.984   
Bureaukosten  3.572    3.979  
Overige kosten     234       999  
Som der lasten    15.444  14.855 
Resultaat vereniging  -10.014   -8.085 
 
Exploitatieresultaat Mary Bargerhuis        9.672       15.905 
Resultaat Olijfbomencampagne   12.449      -1.118  
Resultaat Projecten    -2.711         -1.114  
    9.738   -2.232 
Resultaat boekjaar     9.396    5.588 
 ===== ==== 


