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Voorwoord
De YWCA Nederland (Young Woman Christian Association) maakt onderdeel uit van een
wereldorganisatie die op het wereldplatform een enorme invloed heeft op bijvoorbeeld de
Verenigde Naties. In Nederland is het een relatief kleine organisatie waar sinds enige jaren nieuw
leven in geblazen wordt.
Gedurende een tiental jaren leek het alsof vrouwenorganisaties niet meer nodig waren in
Nederland en veel subsidies op dit terrein werden stopgezet. Momenteel blijkt hoe belangrijk en
actueel de ‘gendergap’ nog is. Niet alleen is Nederland van plaats 16 naar 34 gevallen in de
wereldranglijst van landen in het kader van de invloed van vrouwen op de maatschappij, verdienen
vrouwen gemiddeld nog steeds 17% minder dan mannen met vergelijkbare opleiding en functie,
maar ook de recente onthullingen in het kader van #METOO, laten zien dat machtsverhoudingen
nog lang niet modern en vrij zijn of zelfs fijn uitpakken voor vrouwen (en mannen) in de huidige
maatschappij.
Deze laatste ontwikkeling laat ook zien hoezeer het bieden van veiligheid om met je verhaal te
kunnen komen van groot belang is. De YWCA biedt die veiligheid in haar pand en door haar
activiteiten. Sommige activiteiten staan open voor iedereen, sommige zijn bewust besloten voor
vrouwen.
YWCA Nederland kan niet altijd aansluiten bij de wereldspeerpunten die voortkomen uit de
wereldcongressen, omdat sommige zaken niet of nauwelijks spelen in ons land. We maken dan ook
keuzes in wat wij hier in ons land oppikken en wat dicht bij ons staat.
Vrouwen sterker maken, hen hun eigen gewenste positie laten ontdekken en laten innemen met
bewustzijn over de historische en maatschappelijke constructie waarin zij zijn opgegroeid en die
hen heeft gevormd, is wat wij willen bevorderen. Onze christelijke oorsprong speelt daarbij een rol
als motivator om het goede te doen voor de ander en ruimte te bieden aan ieders religieuze
achtergrond of levensbeschouwing. In de nieuwe statuten is opgenomen dat de organisatie zich
laat inspireren door de christelijke waarden en normen, om deze opvatting ruim baan te geven. Het
is daardoor geen uitsluitingsmechanisme, maar het duidt op de oorsprong van de organisatie en
staat juist voor inclusie.
Het is voor het eerst dat we een beleidsstuk produceren over hoe we als organisatie onze richting
vorm willen geven in de nabije toekomst, waarin we duidelijk onze visie neerzetten en dit in overleg
met onze leden verder willen gaan vormgeven en uitvoeren. We hopen dat het iedereen
aanspreekt en dat ons beleidsstuk vrouwen uitnodigt zich voor YWCA Nederland in te zetten.
De voorzitter,
Jeannette van Dongen
Utrecht, 12 november 2017
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Inleiding
YWCA Nederland zet zich sinds haar oprichting in 1972 in voor een rechtvaardige wereld,
bijvoorbeeld door de ontwikkeling van leiderschap bij jonge vrouwen en meiden. Ze komt voort uit
andere vrouwenorganisaties, die inmiddels niet meer bestaan. De vereniging is lid van de World
YWCA, de grootste vrouwenorganisatie wereldwijd.
Met de missie, visie en doelstellingen van de World YWCA als leidraad voert YWCA Nederland haar
eigen koers. Hierbij hoort een eigen beleidsvisie. In dit document zet YWCA Nederland die
beleidsvisie uiteen voor de periode 2017-2019. Belangrijke speerpunten uit het internationale beleid
die ons aanspreken zijn:
•
•
•
•
•

Het bevorderen van intergenerationele samenwerking
Het bevorderen van vrouwelijk leiderschap
Het geven van ruimte aan vrouwen met verschillende gender-oriëntatie en seksuele
voorkeuren
Aandacht voor vrouwen met een andere culturele achtergrond en/of een achtergrond als
vluchteling
Betrokkenheid bij landelijke, Europese en internationale vrouwenvraagstukken

Het beleidsstuk kent twee delen. In deel één wordt op een rij gezet wat het huidige kader is van de
missie en visie van YWCA Nederland. De geschiedenis wordt kort besproken, zowel t.a.v. de missie
en visie van de World YWCA, als de missie en de vier pijlers die de vereniging in Nederland al jaren
voert. De organisatiestructuur van de vereniging wordt inzichtelijk gemaakt, waarbij wordt
ingegaan op de positie van het bestuur en op de huidige commissies. Tot slot wordt er stilgestaan
bij het uitvoeringsproces van commissies, waarbij het zogenoemde projectplan van belang is.
In deel twee van dit beleid wordt de beleidsvisie geschetst voor de komende jaren. Eerst wordt
onze algehele visie geschetst die hiervoor de basis vormt. Dit gebeurt in de hoofdstukken ‘Visie
2017-2020’, ‘Vrijwilligersbeleid’ en ‘Beleid Mary Bargerhuis’. Wat volgt is een jaarplanning voor 20172018 en de begroting van 2017-2018.
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1. Organisatie
1. 1 Over vrouwen aan de top
In 2015 was ongeveer elf procent van de personen op topposities vrouw. Dat percentage groeit met
ongeveer één procent per jaar. Het aantal vrouwen op topposities neemt nauwelijks toe. Om die
reden is in april het wettelijke streefcijfer van dertig procent opnieuw ingevoerd1. Een quotering
die we bij YWCA herkennen en van belang achten, omdat deze in onze organisaties is ingesteld voor
vrouwen onder de dertig (op basis van afspraken wereldwijd) en dit heeft een positief resultaat
gehad voor onze organisatie en wereldwijd binnen de YWCA.
Eva Jinek, journaliste en presentatrice, is voorstander van dit wettelijke streefcijfer. Zij deed in 2017
tijdens een uitzending van haar programma Jinek de volgende uitspraak: “Je moet je toch ook
vermannen als je de top wilt bereiken. Je moet ook bereid zijn de wedstrijd te voeren.2” Dit is een
interessante uitspraak, die veel zegt over gangbare opvattingen en Jineks visie in het bijzonder ten
aanzien van wat je moet doen om als vrouw de top te bereiken. Je moet je volgens haar
'vermannen' en je moet 'de wedstrijd voeren'. Is dit inderdaad de weg naar succes? Daarover
verschillen de opinies.
De uitspraak van Jinek raakt aan het hedendaagse debat over leiderschap dat door
vrouwen wordt vervuld. In dit voorwoord willen wij ingaan op deze maatschappelijke discussie over
'vrouwelijk leiderschap' en 'leiderschap voor vrouwen'. Bestaat er zoiets als 'vrouwelijk
leiderschap'? Is vrouwelijk leiderschap exclusief een eigenschap van vrouwen? Is vrouwelijk
leiderschap een culturele constructie? Zoals Simone de Beauvoir vrij vertaald stelde; ‘ik ben niet als
vrouw geboren, ik ben vrouw gemaakt.’
Dit riep vragen op in ons bestuur, zoals ook: Hoe geven vrouwen invulling aan leiderschap
en welke ruimte krijgen ze om een eigen invulling te creëren aan leiderschap? Wat ons allemaal
opviel in onze gesprekken is dat we merken dat vrouwen het moeilijk vinden elkaar te steunen. Ik
werk liever met mannen, of een vrouwelijk leidinggevende is ook geen feest, zijn geen uitspraken
die je exclusief van mannen hoort, maar juist ook van vrouwen. Binnen de YWCA zijn er ook best
strubbelingen geweest, waarbij vrouwen deze strubbelingen ook als typisch vrouwelijk gedoe
hebben benoemd. Het fascineerde ons en we startten een goed gesprek waarbij we ons afvroegen:
Hoe gaan wij met elkaar om en hoe nemen wij (vrouwen) onze maatschappelijke positie in? Dit
gesprek en deze vragen vormen de basis voor dit beleidsstuk.
Er zijn veel verschillende visies over feminisme, over de positie van vrouwen, het glazen plafond
etc., maar in dit beleidsstuk lichten we twee visies in het debat over de positie van vrouwen uit.
Beide visies beroepen zich op wetenschappelijke onderzoeken, andersoortige onderzoeken en
enquêtes.
Volgens de aanhangers van 'maximalistische visie', de eerste opvatting, is 'vrouwelijk
leiderschap' een legitiem gegeven3. Door de jaren heen is er veel onderzoek gedaan naar hoe

1

https://nos.nl/artikel/2168079-wettelijk-streefcijfer-voor-topvrouwen-laatste-kans-voorbedrijven.html
2
Jinek (2017)
3

Ethische perspectieven (2011)
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mensen leiding geven en die onderzoeksresultaten zijn vaak ondergebracht in het benoemen van
verschillende 'leiderschapsstijlen’.4 Veel van deze leiderschapsstijlen worden in de onderzoeken
gezien als dualistisch; het zijn tegengestelde vormen waarbij een 'mannelijk leiderschapsstijl' en
een 'vrouwelijke leiderschapsstijl' zijn waargenomen. In onderzoek naar leiderschapsstijlen worden
natuurlijk veel meer verschillende archetypen aangegeven dan die gebaseerd op de twee seksen.
Veelgenoemde leiderschapsstijlen zijn bijvoorbeeld: Taakgericht (m), mensgericht leiderschap (v),
democratisch/participatief (v) leiderschap, autocratisch/directief leiderschap (m), situationeel,
transformationeel en transactioneel leiderschap.
Sinds de jaren negentig is het laatstgenoemde onderscheid populair. Bass (1998) definieert
transformationeel leiderschap als volgt: ' een leider met visie die zijn/haar medewerkers dusdanig
weet te inspireren en te motiveren en dat zij bereid zijn het beste uit zichzelf te halen ten gunste
van de organisatie'. Transactioneel leiderschap definieert hij daarnaast als volgt: ''een leider die
veeleer is gericht op het monitoren van de prestaties van medewerkers door middel van
contingente beloning van medewerkers en het ingrijpen wanneer fouten gemaakt worden”.5 In
2004 verschenen er twee studies over sekseverschillen met betrekking tot deze twee
leiderschapsstijlen. De conclusie in dit onderzoek: leiders van het vrouwelijk geslacht zouden meer
transformationeel leiderschap vertonen dan leiders van het mannelijke geslacht.'6 (vrouwen die
leidinggevende functies hebben is wat anders dan de construct vrouwelijk leiderschap, en volgens
mij werd het onderscheid hier gemaakt tussen mannen en vrouwen die leidinggeven, dus heb ik
het in die zin aangepast, dit ter toelichting)
De verdedigers van de tweede opvatting geloven niet in 'vrouwelijk leiderschap'. Het is
volgens hen daarom beter om in plaats van het spreken over 'vrouwelijk leiderschap', te spreken
over 'leiderschap door vrouwen.' Deze visie wordt de 'minimalistische visie' genoemd.7 Volgens
deze visie kunnen de verschillende leiderschapsstijlen voor zowel mannen als vrouwen opgaan.
Voor deze opvatting zijn onderzoeken te noemen welke deze bewering ondersteunen.
Voorbeelden hiervan zijn twee onderzoeken uit 2003 en 2005. Uit deze onderzoeken blijkt het
volgende: de resultaten laten zien dat mannelijke en vrouwelijke leiders niet significant van elkaar
verschillen in de mate waarin zij transformationeel/transactioneel leidinggeven. Gegevens van
zowel de leiders zelf als die van de medewerkers tonen geen significante verschillen tussen
mannelijke en vrouwelijke leiders'8 (Bakker 2006).
‘Ik ben niet als vrouw geboren, ik ben vrouw gemaakt.’ Wat aansluit bij de minimalistische
opvatting is de opvatting dat naast het gegeven dat leiderschapsstijlen niet per se mannelijk óf
vrouwelijk zijn, ook karaktereigenschappen niet zozeer 'mannelijk' of 'vrouwelijk' zijn.
Karaktereigenschappen zijn volgens deze opvatting per persoon verschillend. Een vrouw kan dus
best eigenschappen hebben, die van oudsher als 'mannelijk' worden gezien (bijvoorbeeld
dominantie) en andersom. Historisch is er wel sprake van een indeling ten aanzien van mannelijke
en vrouwelijk eigenschappen, die gebaseerd zijn op cultuurhistorische patronen. Deze patronen
kunnen het individu in de weg zitten bij het innemen van de eigen positie.9 Dat deze patronen een

4

EML van Engen, CJ Vinkenburg (2005)
Bass (1998)
6
Eagly, Johannesen-Schmidt & Van Engen (2003); Van Engen & Willemsen (2004)
7
Ethische perspectieven (2011)
8
Bakker (2006)
9
Rosabeth, Moss Kanter (2001)
5
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eigen invulling van leiderschap soms ernstig kunnen hinderen, blijkt uit twee vermakelijke
publicaties gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek:
‘Vrouwentaal en mannenpraat onder redactie’ van Déde Brouwer en ‘Waarom mannen niet
luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen’, door Allan & Barbara Pease.
De meningen zijn dus verdeeld, in onderzoeken, in kranten en in andere media, en ook tussen
vrouwen (en mannen) onderling.
Dieke Hengelaar, voormalig bestuurslid van YWCA Nederland, heeft in 2016 studenten van
de Universiteit van Utrecht onderzoek laten doen, in opdracht van het bestuur, naar de visie op
vrouwelijk leiderschap binnen YWCA Nederland. Een aantal sleutelpersonen zijn voor dit onderzoek
geïnterviewd. Uit dit onderzoek bleek dat er ook binnen YWCA Nederland sprake is van een
meerduidige visie op het debat. De overheersende opvatting van de voor het onderzoek
geïnterviewde leden is dat 'vrouwelijk leiderschap' zich zeker onderscheidt van 'mannelijk
leiderschap'. Uit het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat de geïnterviewde de volgende
eigenschappen vrouwelijk leiderschap benoemen: “goed kunnen luisteren”, “gedisciplineerd”,
“georganiseerd” en “gestructureerd bezig zijn”. Voorzitter Jeannette van Dongen benadrukte in
dit onderzoek dat mannelijkheid en vrouwelijkheid cultuurhistorische constructies zijn, die
plaatsgebonden zijn, onder druk staan en kunnen veranderen, en zowel effect hebben op het
gedrag van vrouwen als mannen vanuit het denken in archetypen. Tegelijkertijd is zij over de
verschillen tussen mannen en vrouwen zeer genuanceerd en ziet zij daar een grotere variëteit dan
louter traditionele mannelijke en vrouwelijke archetypen.
Niet alle leden van YWCA Nederland zullen het met de maximalistische visie eens zijn. Dat is
niet problematisch. De meningen mogen verschillen. Het betreft bovendien een fluïde discussie,
de maatschappelijke verhoudingen zijn voortdurend in beweging op dit punt. Het is zelfs mogelijk
dat één persoon zich zowel in onderdelen van de maximalistische visie, als van de minimalistische
visie kan vinden, of zich meer in andere visies herkent.
Als YWCA Nederland geloven we dat het belangrijk is om het gesprek te blijven aangaan over de
verschillende visies, met elkaar en met personen en organisaties buiten onze organisatie, over deze
en andere onderwerpen die te maken hebben met de maatschappelijke positie van vrouw. Om af
te sluiten met een passage uit het voorgenoemde onderzoek: “Ik denk dat het […] niet zozeer is
‘nou we gaan jou eens even op een zaterdagmiddag leren hoe je leider moet zijn’. Nee, door het
functioneren binnen die club (YWCA) en het in contact komen met van alles en nog wat, dat ontwikkelt
leiderschap vooral”, aldus Nella Star. Een motto van een oud-voorzitster van de YWCA dat hier goed
bij aansluit, vindt Anna Zanen: “de kern van de YWCA is jezelf ontwikkelen door anderen zichzelf te
laten ontwikkelen”.10
Utrecht, oktober 2017

10

Hengelaar (2016)
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1.2 Missie
YWCA Nederland zet zich, als lid van de World YWCA, in voor een rechtvaardigere wereld voor
vrouwen en jonge meiden. Hierbij dienen vier pijlers als leidraad:
-

Vrouwen en ontwikkeling

-

Vrouwen en rechten

-

Vrouwen en de wereld

-

Vrouwen en verbinding

1. Vrouwen en ontwikkeling
YWCA zet zich in voor de ontwikkeling van leiderschap van vrouwen, zodat zij zelfstandig de meest
passende en effectieve oplossing kunnen bedenken voor vraagstukken die hun eigen leven en
gemeenschap raken. De YWCA Nederland stimuleert persoonlijke groei en biedt hulpmiddelen en
trainingen ten behoeve van de bevordering van vrouwelijk leiderschap. Activiteiten die hieronder
vallen zijn bijvoorbeeld:
-

Workshops van inspirerende vrouwen voor vrouwen
Trainingen leiderschapsontwikkeling aanbieden voor vrouwen
Meet ups met inspirerende vrouwen voor vrouwen en mannen(NIEUW)

2. Vrouwen en rechten
YWCA participeert in en werkt samen met (Nederlandse) netwerken die zich richten op
(inter)nationale lobby voor (vrouwen)rechten.
Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:
- Participatie in organisaties zoals het Breed Mensen Overleg en de Nederlandse
Vrouwenraad
- Initiatieven Commissie VNVR Resolutie 1325
- Initiatieven Commissie Mensenrechten
3. Vrouwen en de wereld
YWCA biedt steun aan en faciliteert (inter-)nationale projecten die bijdragen aan begrip,
waardigheid en ontwikkeling van vrouwen door jaarlijks minimaal 4 verschillende
organisaties/projecten actief te steunen of te faciliteren. Tevens biedt de YWCA leden de
mogelijkheid om ervaring op te doen in een internationale omgeving. Elk jaar streven we naar
bezoeken van YWCA-leden aan internationale bijeenkomsten of aan een andere YWCA in het
buitenland.
Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:
- Participatie aan de World Council
- Bezoek aan World YWCA in Geneve
- Bezoek aan andere YWCA’s
- Initiatieven Internationale Commissie
- Vluchtelingenproject: Female leadership trainingen door statushouders
- Power to Change campagne van (World) YWCA
- Organiseren van een LHBT-workshop in Bangkok
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4. Vrouwen en verbinding
Door het bijwonen van de activiteiten van de YWCA Nederland, bouwen vrouwen snel een
netwerk op. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin het thema
‘verbinding’ centraal staat, zoals:
-

Netwerkborrels

-

Uitreiking Golden Girl
Intergenerationele etentjes (NIEUW)

1.3 Geschiedenis
De oorsprong van YWCA Nederland ligt in de oprichting van 'de Federatie van Christelijke
Verenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes'. Verschillende naast elkaar werkende christelijke
vrouwenverenigingen werden samengebundeld. De Federatie werd in 1919 opgericht in Utrecht,
met Mary Barger als belangrijke spil van de organisatie (zij was Algemeen Secretaresse). Andere
belangrijke namen zijn: Jonkvrouw Cornelia Maria van Asch van Wijck en Willie van Doorn-Snijders.
De Federatie sloot zich in 1921 aan bij 'de Wereldbond YWCA', de wereldwijde beweging van YWCA,
nu ‘World YWCA’ genoemd. De World YWCA is sinds haar oprichting in 1855 actief in meer dan 120
landen. In 1972 besloot de Federatie om haar federatievorm los te laten. Een nieuwe vereniging met
individueel lidmaatschap werd opgezet. Dit is de vorm waarin we YWCA Nederland nu kennen.
De YWCA is vanaf het begin lid geweest van de Nederlandse Vrouwenraad, en kent veel verbanden
met andere vrouwenorganisaties en initiatieven, waaronder de activiteiten ten aanzien van de VNresolutie 1325.
De YWCA Nederland, in haar huidige vorm, kent geen betaald personeel, de organisatie is volledig
afhankelijk van de vrijwillige inzet van haar leden en vrijwilligsters. De YWCA heeft een ANBI-status,
waardoor zij erkend wordt als een not for profit organisatie door de belastingdienst en onder de
goede doelen valt. Hiermee onderscheidt de YWCA Nederland zich van YWCA’s in de wereld waar
vaak, door de activiteiten op het gebied van hostels, er wel sprake is van betaalde krachten. Veel
YWCA’s hebben eigen panden vanuit de historie van het bieden van veilige ruimtes voor werkende
alleenstaande vrouwen. YWCA Nederland heeft een eigen pand aan de F.C.Donderstraat 23 te
Utrecht.

1.4 World YWCA
De World YWCA is over de hele wereld actief. Zij focust zich op 'women's empowerment, leadership
and rights11'. De World YWCA heeft zich voor 2035 het volgende doel gesteld: “By 2035, 100 million
young women and girls transform power structures to create justice, gender equality and a world
without violence and war; leading a sustainable YWCA movement, inclusive of all women12.”

11

Vertaling: “'empowerment van vrouwen, leiderschap en rechten”
Vertaling: "Tegen 2035 transformeren 100 miljoen jonge vrouwen en meisjes machtsstructuren om
rechtvaardigheid, gendergelijkheid en een wereld zonder geweld en oorlog te creëren; het leiden
van een duurzame YWCA-beweging, inclusief voor alle vrouwen."

12
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Om haar doel te bereiken, stelt de World YWCA in de komende twintig jaar verschillende
zogenaamde 'strategic frameworks13' op, waarin een aantal kortetermijndoelen worden verwoord.
Het eerste strategic framework is opgesteld voor de periode 2016-2019. Hierin zijn drie doelen
opgenomen. Deze zijn als volgt:
-

Strengthening young women and girls’ transformative leadership14

-

Realising human rights15

-

Sustaining the YWCA movement16

De bovenstaande doelen zullen in de komende jaren op verschillende manieren worden
verwezenlijkt. Meer informatie hierover is terug te vinden in het genoemde strategic framework
van de YWCA (zie bijlage 1). In 2019 zal de World YWCA haar wereldcongres houden en mogelijk
nieuwe doelen formuleren.
YWCA Nederland onderhoudt contact met de World YWCA. Eens per vier jaar reist een afvaardiging
van YWCA Nederland (council delegation) af naar de World Council van de YWCA. Elke afzonderlijke
YWCA is er verantwoordelijk voor te bekijken hoe de doelstellingen die worden besproken tijdens
de World Council aansluiten op de situatie in het eigen land om deze als leidraad te kunnen
gebruiken voor een eigen meerjarenplan. De delegatie van de World Council maakt na de
wereldbijeenkomst een verslag voor de vereniging, haar bestuur en de algemene ledenvergadering
(ALV) en maakt daarin de vertaalslag richting haar eigen nationale organisatie. De World Council
2015 wordt verderop in dit hoofdstuk besproken.

1.5 YWCA Nederland anno nu
Net als de World YWCA zet YWCA Nederland zich in voor een rechtvaardigere wereld. Dit gebeurt
op verschillende manieren. De beleidsvoering van YWCA Nederland staat op zichzelf, maar deze is
wel geïnspireerd op de visie van de World YWCA. Een voorbeeld van een event dat kenmerkend is
voor alleen de YWCA Nederland is het 100-jarig bestaan in 2019. Dit event zal veel van onze aandacht
vragen.
Sinds de oprichting van YWCA Nederland hebben diverse vrouwen aan het roer gestaan van de
vereniging. Als gevolg van de veranderende tijdsgeest is de vereniging door de jaren heen
veranderd. In de tijd van de oprichting, in 1972, waren individueel lidmaatschap en plaatselijke
studiekernen bijvoorbeeld kenmerkend. Het lidmaatschap bestaat nog steeds. De drijvende kracht
achter de vereniging zijn immers de leden (vrijwilligers). Anno 2017 is er een achtkoppig bestuur.
De verschillende commissies en werkgroepen initiëren en organiseren activiteiten vanuit hun eigen
interesses en expertises binnen de beleidslijn en de uitgangspunten van de YWCA. Dit gebeurt na
en in overleg met het bestuur, maar tegelijkertijd is er veel ruimte voor eigen invulling en
vormgeving. In latere hoofdstukken ten aanzien van het beleid wordt hier verder op ingegaan. Het
bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering over de
wijze waarop zij de verenging aanstuurt en over de financiële stabiliteit.
13

Vertaling: ‘strategische kaders’
Vertaling: Versterking van transformatieve leiderschap van jonge vrouwen en meisjes
15
Vertaling: Realisering van mensenrechten
16
Ondersteuning van de YWCA-beweging
14
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De financiële stabiliteit en het laten groeien van het ledenaantal is een van de speerpunten die ook
de World YWCA heeft ingezet ten aanzien van sustaining the YWCA Movement. In alle organisaties
is er gereorganiseerd in de financiële huishouding, die enigszins verwaarloosd was. Dit heeft effect
gehad op het opnieuw vaststellen van de lidmaatschapsbijdrage voor de landenorganisaties, maar
ook het financieel beleid in Nederland bij de YWCA is geherstructureerd. In Nederland heeft het ons
veel tijd en moeite gekost, en met name van onze penningmeester, om orde op zaken te brengen
en zo een overzichtelijke en beheersbare situatie te creëren. Zowel internationaal als landelijk ligt
er nu een basis om op voort te bouwen, maar er is geen sprake van een florissante positie in deze.

1.6 World Council 2015
Van 11 t/m 16 oktober 2015 heeft er een World Council meeting, een General Assembly,
plaatsgevonden in Bangkok. YWCA Nederland was hierbij vertegenwoordigd met vijf
delegatieleden. De Nederlandse delegatie heeft zich tot doel gesteld de volgende doelstellingen
in te brengen, die verder zijn (en worden) geïmplementeerd in de organisatie:
-

‘good management and accountability’17
‘sexual orientation and gender identity’18
Het bevorderen van intergenerationele samenwerking
Het bevorderen van vrouwelijk leiderschap
Het geven van ruimte aan vrouwen met verschillende gender-oriëntatie en seksuele
voorkeuren
Aandacht voor vrouwen met een andere culturele achtergrond en/of een
achtergrond als vluchteling
Betrokkenheid bij landelijke, Europese en internationale vrouwenvraagstukken
Verder is een goede band opgebouwd met de Belgische en de Franse delegatie en
is afgesproken om tot meer uitwisseling te komen met deze buurlanden.

‘Good management and accountability’
Hier is concrete invulling aan gegeven door:
De oprichting van de commissie ‘Good Governance’ . Dit is een ‘slapende commissie’ die als doel
heeft de Good Governance van YWCA Nederland te onderzoeken en hier aanbevelingen voor te
schrijven en uit te voeren. In 2016 heeft de commissie ingezet op drie punten:
o

Aanpassing van de statuten in lijn met de huidige opvattingen binnen de vereniging

o

Kritisch beoordelen en aanpassen huishoudelijk regelement

o

Het breder inzetten van de nominatiecommissie met een duidelijk opdracht

Naar aanleiding van deze uitgangspunten en door de inzet van het bestuur zijn:
• Op de ALV van 26 november 2016 wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement
aangenomen.

17
18

Vertaling: ‘goed management en verantwoording’
Vertaling: ‘seksuele geaardheid en genderidentiteit’
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•

De nominatiecommissie heeft een bredere opdracht gekregen. Het bestuur werkt aan een
vrijwilligersbeleid wat als kapstok kan dienen voor o.a. de nominatiecommissie.

•

Er is een informatiepakket ontwikkeld voor nieuwe leden, bestaande uit algemene
informatie, informatie over bestaande commissies en een smoelenboek.

•

Het nastreven van co-voorzitterschap vanaf 2018 is mogelijk gemaakt door dit in de
statuten op te nemen. Hierbij werken twee voorzitters samen, waarvan één onder de 30 is
en één boven de 30. Op deze manier wordt het leiderschap bij jonge vrouwen gestimuleerd
en ervaring gedeeld. Op deze wijze geven we o.a. intergenerationeel samenwerken vorm.

•

Verder is er gekozen voor het ontwikkelen van een herkenbare huisstijl, die verder
uitgebouwd kan worden.

‘Sexual orientation en gender identity’
Het onderwerp ‘sexual orientation and gender identity’ is een onderwerp dat nog veel aandacht
eist binnen de World YWCA, zodat elke vrouw zich veilig kan voelen ongeacht haar geaardheid. Dit
bleek uit de felle discussie die op gang kwam op de World Council naar aanleiding van een
ingediende resolutie over dit topic (zie verslag van de delegatie). Door het kiezen van dit topic als
doelstelling voor deze World Council is er een mooie opening gemaakt om de acceptatie te
vergroten. Aan deze doelstelling is binnen YWCA Nederland invulling gegeven door:
Het geven van een besloten en geheime workshop met als doel te kijken naar de positie
van LHBTQI vrouwen binnen de World YWCA ten tijde van het congres
-

Het organiseren van een workshop in Nederland

-

De commissie Mensenrechten houdt zich ook bezig met dit topic. Deze commissie is medio
2017 opnieuw opgezet en actief door een van de winnaressen van de Golden Girl Award.

Intergenerationeel samenwerken vraagt een bijzondere inzet. Aan de ene kant willen we niet op
leeftijd onderscheid maken en aan de andere kant zien we de verschillen in generaties. Yolanda
Buchel en Sandra van der Maarel geven in hun boek ‘Generatie V’, onderbouwd met
wetenschappelijke publicaties aan, hoe verschillende generaties zo hun eigen kenmerken,
uitdagingen en problemen ervaren en hebben.
Na de council in 2015 hebben we bij YWCA een discrepantie geconstateerd tussen jonge leden en
‘oudere’ leden. Er was nauwelijks uitwisseling, en de middengroep qua leeftijd was vrijwel afwezig.
N.a.v. het congres zijn we gaan nadenken hoe we deze impasse kunnen doorbreken en de volgende
stappen zijn daarvoor ondernomen:
•

De nieuwe voorzitter heeft met verschillende vrouwen uit de doelgroepen één op één
gesprekken gehad over hun behoefte richting de YWCA.

•

De Golden Girl Award is in het leven geroepen om rondom deze activiteit meer
saamhorigheid en gezamenlijkheid te ontwikkelen.

•

In de nieuwsbrief komt steeds een kort verslagje met foto te staan van een oudere vrouw
en een jongere vrouw die samen uit eten gaan en praten over hun betrokkenheid bij de
YWCA en hun levenservaringen.

•

Er wordt actief gezocht naar vrouwen in het bestuur van verschillende leeftijdssegmenten.
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Het bevorderen van vrouwelijk leiderschap en later gedefinieerd als het promoten van leiderschap
bij vrouwen is vormgegeven door:
•

Een onderzoek door studenten van de Universiteit van Utrecht die het vak Gender Studies
volgden in 2016.

•

Het organiseren van een Golden Girl Award (de term komt van de serie de Golden Girls)
voor interne en externe vrouwen. Het opzetten van een Commissie Golden Girl Award. Het
opzetten van een onafhankelijk jury in stappen. Het organiseren van een jaarlijks event
rondom deze uitreiking. Het aanvragen van subsidie voor deze activiteit bij het Marieke
Kloostermanfonds.

•

Het organiseren van lezingen, later genaamd meet ups met succesvolle vrouwen in het
kader van het delen van ervaring en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen
generaties.

•

Het organiseren van een training Vrouwelijk Leiderschap voor vrouwelijke vluchtelingen
door de Internationale Commissie met externe sponsoring. Hierin komt het punt aan de
orde aandacht voor vrouwen met een andere of vluchteling achtergrond.

•

In de nieuwsbrief wordt veel aandacht besteed aan vrouwelijk leiderschap en is het nu ook
de intentie om carrières van vrouwen meer in beeld te brengen, zodat vrouwen
zichtbaarder worden en het netwerk zich onderling verbreedt.

Betrokkenheid bij nationale, Europese en internationale Vrouwenvraagstukken
Vanuit onze nieuwsbrief besteden we veel aandacht aan het bieden van een podium voor berichten
van onze collega YWCA’s. Door de World Council zijn er veel contacten gemaakt en die worden
goed benut.
Ten aanzien van de Europese YWCA is de afweging gemaakt om hier niet langer aan deel te
nemen. We houden wel contact, maar de financiële inbreng en de uiteindelijk output heeft de
YWCA Nederland teveel gekost en te weinig gebracht. De focus hebben we gelegd op onze eigen
organisatie. Wel is er veel contact met de Belgische YWCA, en zijn er ook uitwisselingen geweest.
Er wordt gedacht aan een Benelux-comité, alhoewel ook de Franse YWCA graag met ons zouden
willen samenwerken.
In de nieuwsbrief hebben ook interviews gestaan met vrouwen uit YWCA ’s van andere
landen om zo meer kruisbestuiving te creëren. De Golden Girl Award wordt hierdoor inmiddels door
verschillende landen overgenomen. Het intergenerationele samenwerken door voorzitterschap te
combineren is vanuit Australië onze kant opgekomen.
Verder levert de YWCA Nederland bestuursleden voor de World YWCA. Zo is Geeske van
Zanen actief geweest in de World Council en heeft zij het wereldcongres mede georganiseerd.
Momenteel heeft Jolien Roetman zitting in de World Council.
Sustainability van de YWCA
Zowel internationaal als nationaal is reeds aangegeven dat er flink is gewerkt om financiën en
procedures, als ook beleid op orde te krijgen. Meer hierover ook in het stuk over het Mary
Bargerhuis en in de financiële verslaglegging.
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Samenvattend kan gesteld worden dat het congres een goede impuls heeft gegeven aan nieuwe
ontwikkelingen voor onze nationale YWCA en daarmee haar waarde heeft bewezen. Het is leuk om
onze resultaten weer in te brengen in het volgende congres, over de vorm moet nog worden
nagedacht voor het najaar van 2019.
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2. Organisatiestructuur
2.1 Bestuur
Het bestuur van de YWCA Nederland bestaat uit 8 leden waarbij in de statuten van de vereniging
is vastgelegd dat maximaal 9 leden onderdeel mogen zijn van het bestuur van de YWCA
Nederland. De volgende functies en verantwoordelijkheden worden onderscheiden:
1) Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de YWCA Nederland en is verantwoordelijk voor het aansturen
van het bestuur. De voorzitter dient affiniteit te hebben met vrouwenvraagstukken, heeft een
breed netwerk en is in staat om intern de verbinding te bevorderen en externe partijen te
verbinden aan de YWCA Nederland.
De taakomschrijving van de voorzitter bevat:
• Lid van dagelijks bestuur
•

Leidinggeven aan het bestuur,
samenwerking

•

Legt namens het bestuur of in samenwerking verantwoording af aan de Algemene
Ledenvergadering

•

Het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur en de ALV

•

Het bevorderen van de samenwerking tussen de vereniging en andere externe (vrouwen)
organisaties

•

Zit de bestuursvergaderingen voor en spreekt bestuursleden aan op hun functioneren en
is zelf hierop ook aanspreekbaar

•

Het bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die
worden vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan

•

Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur

•

Verantwoordelijk voor het initiëren, bijhouden en implementeren van nieuwe
ontwikkelingen

•

Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging

•

Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement
en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen

•

Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid,
dan wel anderen
Deelname in de Mary Barger commissie, c.q. deze commissie voorzitten
Deelname aan het bestuur van het Marieke Kloosterman fonds,
Deelname aan de council delegatie
Deelname aan het voorzittersoverleg van de Nationale Vrouwenraad
Het schrijven van stukken voor extern en interne communicatie
Formeel woordvoerder naar externe partijen of de media

•
•
•
•
•
•

procesbewaking en stimuleert de onderlinge
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2) Vice-voorzitter
De vice-voorzitter is ondersteunend aan de voorzitter, maar werkt vooral samen met de
voorzitter, in alle voorkomende werkzaamheden.
De taakomschrijving van de vicevoorzitter bevat:
• Het in samenwerking met de voorzitter zijn van een verbindende factor binnen het
bestuur en de vereniging
•

Het in samenwerking met de voorzitter aan kunnen spreken van bestuursleden op hun
functioneren en zelf ook aanspreekbaar zijn hierop

•

Het hebben van een breed netwerk dat inzetbaar is voor het werk en de promotie van de
YWCA

•

Het technisch kunnen voorzitten van een vergadering

•

Affiniteit hebben met vrouwenvraagstukken

•

Bij voorkeur internationale/ Europese of nationale ervaring met gender-issues,

•

Aanspreekpunt voor de commissievoorzitters

•
•
•
•
•
•

Medeverantwoordelijkheid voor behoud en uitbouw van het aantal leden
Medeverantwoordelijkheid voor het netwerken met andere organisaties
Medeverantwoordelijkheid rondom het uitvoeren van de jaarplannen
Voorbereidende rol bij vergaderingen in samenwerking met de voorzitter
Het in overleg kunnen vervangen van de voorzitter daar waar nodig is
Het betrokken zijn bij de voorbereidingen van het bestuur en de ALV

3) Penningmeester
De taakomschrijving van de penningmeester bevat:
• Lid van dagelijks bestuur
•

Controle op inkomsten en uitgaven van de vereniging en daarin een initiërende rol spelen
binnen de vereniging

•

Inkomende en uitgaande facturen controleren en ontvangen/betalen, tenzij dit te
delegeren is

•

Medebestuursleden voorzien van financiële overzichten

•

Leveren van jaarstukken voor de ALV

•

Opstellen van begroting

•

Het maken van een planning voor de financiën

•

Controle houden op uitgaven van medebestuursleden

•

Controle van begrotingen van commissies en bewaken van tijdig inlevering van financiële
stukken

•
•
•
•

De boekhouding bijhouden, tenzij dit te delegeren is
Vier maal per jaar het bestuur inzicht geven in de ontwikkelingen op financieel gebied
Deel uitmaken van de Mary Barger commissie vanuit financieel inzicht
Betrokken zijn bij de voorbereidingen van de vergaderingen van het bestuur en de ALV
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4) Secretaris
De taakomschrijving van de secretaris bevat:
•

Lid van dagelijks bestuur

•

Het bijhouden van de ledenadministratie

•

Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter en vicevoorzitter

•

De verslaglegging en beantwoording van ingekomen post/mail

•

Het bewaken van de bestuurlijke regels/Good governance

•

Vice-voorzitter van de commissie Good Governance

•

Het notuleren tijdens bestuursvergaderingen en ALV

•
•
•

Het zorg dragen voor communicatie naar leden (inzake ALV, uitnodigingen e.d.)
Het contact vanuit het bestuur verzorgen naar de commissie pers en communicatie
Deelname aan het bestuur van het Marieke Kloostermanfonds

5) Bestuurslid PR & Communicatie
De taakomschrijving van het bestuurslid PR & Communicatie bevat:
•

Communicatiestrategie ontwikkelen inzake ledenwerving en externe betrokkenheid

•

Zorg dragen voor een continue stroom van PR: maandelijkse nieuwsbrief en social
mediaberichten

•

Het up-to-date houden van de website en zorgdragen voor het contact met de
webmaster

•

Verantwoordelijk voor alle communicatie en PR rondom evenementen van de YWCA NL,
dan wel dit delegeren en bewaken

•

Het aansturen en motiveren van een redactieteam

•

Zorgen voor zichtbaarheid van de YWCA in het openbaar

•

Het schrijven van persberichten en teasers en alle andere benodigde activiteiten in dit
opzicht

•

Perswoordvoerder uitsluitend na overleg met de voorzitter of bij haar ontsteltenis, met
de vice voorzitter

•

In staat zijn tot werken met WordPress of welk noodzakelijk systeem voor de
werkzaamheden, dan wel bereid zijn dit te leren

•

Pro-actief contact zoeken met internationale
vrouwenorganisaties in Nederland en wereldwijd

•

Het initiatief nemen tot nieuwe media activiteiten, in de breedste zin

YWCA-afdelingen

en

6) Bestuurslid Beleid
De taakomschrijving van het bestuurslid Beleid bevat:
•

Het ontwikkelen en implementeren van beleid aangaande
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andere

a) Vrijwilligersbeleid
b) Verhuurbeleid van het Mary Bargerhuis
c) Verenigingsbeleid rondom vrouwelijk leiderschap
d) En alle onderwerpen die relevant zijn voor de YWCA
•

Netwerken binnen de vereniging en daarbuiten om behoeften te toetsen

•
•

Onderzoek doen naar behoeftes onder (jonge) vrouwen inzake vrouwelijk leiderschap
Eventueel de YWCA vertegenwoordigen bij andere organisaties in het kader van
beleidsontwikkeling
Het doen van onderzoek wanneer dit noodzakelijk blijkt, dan wel dit delegeren
Zich actief inzetten binnen het bestuur, momenteel lid van de Mary Barger Commissie

•
•

7) Bestuurslid Sponsoring & Funding
De taakomschrijving van het bestuurslid Sponsoring & Funding bevat:
• Projectvoorstellen van commissies beoordelen of deze levensvatbaar zijn voor fondsen
•

Het aanschrijven van fondsen

•

Het actief benaderen van partijen die mogelijk kunnen sponsoren

•

Verdere uitwerking van beleid t.a.v. professionalisering projectvoorstellen

•

Het opzetten, aansturen en motiveren van de fundraisers-commissie, dan wel het
inzetten van ambassadeurs voor YWCA

•

Commissies ondersteunen in het opzetten van alternatieven qua financiering, en het
schrijven van voorstellen voor funding

•

Duurzame samenwerking opzetten met bedrijven/organisaties

•

Het actief aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen

8) Bestuurslid Juridische zaken
De taakomschrijving van het Bestuurslid Juridische zaken bevat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen
Het initiëren van agendapunten in het kader van juridisch zaken
Het bewaken van aansprakelijkheid van de vereniging
Het bewaken van de juridische contracten van YWCA met derden
Het beantwoorden van juridische vragen, dan wel deze vragen uitzetten en het antwoord
organiseren
Voorzitter van de Good Governance commissie vanuit juridisch oogpunt, en letten op de
ANBI-status voorwaarden
Bewaken van statuten en regelement en initiatief nemen tot noodzakelijke wijzigingen,
Actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen
Beschikbaar zijn voor ondersteuning op juridisch vlak bij de mensenrechtencommissie, dan
wel andere juridische vragen binnen de vereniging
Eventueel hand-en spandiensten leveren op andere vlakken, zo nodig, vanuit het bestuur,
wanneer er geen juridische zaken spelen
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9) Algemeen Bestuurslid
De taakomschrijving van een algemeen Bestuurslid omvat:
• Bepaalt mee het door het bestuur gevoerde beleid, neemt hierin initiatief, en is bereid
onderdelen uit te werken
•

Assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken

•

Ontwikkelt vrijwilligersbeleid vanuit het bestuur in samenwerking met het bestuurslid
Beleid

•

Neemt deel aan bestuursactiviteiten en werkt op projectbasis bepaalde activiteiten mee
uit en implementeert deze

•

Neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van
bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn

Wanneer er nog een algemeen bestuurslid toetreedt, dan zal dit iemand zijn die vooral gericht is op
programmering en activiteiten en zullen te zijner tijd verder invulling van de functie
overeengekomen worden.
Voor alle bestuursleden geldt dat zij zich verantwoordelijk dienen te voelen voor de vereniging, hun
taken en de samenwerking binnen de vereniging. Bestuursleden zijn eigenaar van hun afspraken
en gedragen zich daar ook naar.
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2.2 Huidige Commissies
Binnen de vereniging YWCA Nederland wordt er gewerkt met diverse commissies om uitvoering
te kunnen geven aan de strategische doelen die de vereniging nastreeft, voortvloeiende uit het
Strategic Framework van de World YWCA en gebaseerd op focuspunten en de vier pijlers zoals in
hoofdstuk 1 beschreven.
Commissie VNVR Resolutie 1325 (pijler vrouwen & rechten)
Gewapende conflicten aan het einde van het vorige decennium en begin van de 21e eeuw hebben
geresulteerd in een toename van het aantal slachtoffers onder vrouwen en kinderen. Seksueel
misbruik wordt daarbij meer en meer als doelbewust geweldsinstrument gebruikt. De VN
Veiligheidsraad heeft om die reden Resolutie 1325 aangenomen die lidstaten verplicht om
specifieke aandacht te hebben voor de bescherming van vrouwen in oorlogstijden en hen te
betrekken bij
preventie van conflicten, in vredesonderhandelingen en in
wederopbouwprocessen.
Op basis van een nationaal actieplan (NAP) is het de bedoeling dat lidstaten deze rol van vrouwen,
op voet van gelijkwaardigheid met mannen, versterken: de kracht van vrouwen als drijfveer voor
vrede en veiligheid. YWCA Nederland is ondertekenaar van het Nederlandse NAP 1325 en
daarmee medeverantwoordelijk voor de implementatie van VNVR Resolutie 1325. De commissie
VNVR Resolutie 1325 richt zich hiertoe op projecten in de DR Congo, Zuid-Soedan en Columbia.
Actieve sommissieleden van de YWCA zijn actief betrokken en leveren een bijdrage aan dit proces.
Commissie Mensenrechten (pijler vrouwen & rechten)
De Commissie Mensenrechten ontwikkelt beleid en visie vanuit YWCA Nederland, ten aanzien van
de (rechts)positie van meisjes en vrouwen. Op basis daarvan organiseert de commissie
activiteiten en zoekt aansluiting bij andere organisaties. De commissie werkt o.a. samen met
Commissie VNVR Resolutie 1325.
De Commissie Mensenrechten is actief betrokken bij onderstaande onderwerpen, organisaties
en activiteiten:
•

Actief lid van het nationaal breed-mensenrechtenoverleg (BMO)

•

Actief lid van het internationaal breed-mensenrechtenoverleg

•

Intensieve samenwerking met commissie VNVR 1325

•

Vraagt aandacht voor de positie van mensen met verschillende seksuele- en
genderoriëntatie
Analyseert de achterstandspositie van vrouwen binnen juridische systemen en
onderneemt hier actie op,
Communiceert over haar initiatieven en ontwikkelingen actief met bestuur middels het
voorzittersoverleg en anderszins zo nodig,
Levert middels copy een bijdrage aan de nieuwsbrief van de YWCA en andere
uitingsvormen,
Terugkoppeling naar het bestuur,
Het maken van begrotingen via projectformulieren voor activiteiten en de jaarplanning
van de commissie,

•
•
•
•
•

- 20 -

•

De voorzitter van de commissie participeert in het voorzittersoverleg, en bij voorkeur ook
de vice voorzitter van de commissie, minimaal tweemaal per jaar,

Internationale Commissie (pijler vrouwen & de wereld)
De Internationale Commissie heeft als taak het beleid te ontwikkelen en voor te leggen aan het
bestuur en de ALV en om dit te implementeren in de YWCA Nederland ten opzichte van
internationale vraagstukken vanuit ons gedachtengoed en betrokkenheid bij vrouwen en meisjes
wereldwijd.
De Internationale Commissie houdt zich bezig met de volgende onderwerpen/activiteiten:
• Projecten opzetten en contacten onderhouden met andere YWCA’s wereldwijd, en deze in
beeld brengen binnen de vereniging,
• Kennis delen en contact onderhouden met YWCA-leden, die ooit zijn uitgezonden of
internationaal werk hebben verricht,
• Interculturele projecten voor vrouwen organiseren: vb. female leadership-trainingen voor
statushouders,
• Internationaal bewustzijn onder vrouwen bevorderen,
• Het organiseren van de World Council Delegatie als subcommissie,
• Het initiëren van nieuwe activiteiten en beleidsontwikkeling,
• Het leveren van een actieve bijdrage aan de nieuwsbrief en andere uitingsvormen van
YWCA
• Terugkoppeling naar het bestuur,
• Het maken van begrotingen via projectfrmulieren voor activiteiten en de jaarplanning van
de commissie,
• De voorzitter van de commissie participeert in het voorzittersoverleg, en bij voorkeur ook
de vice voorzitter van de commissie, minimaal tweemaal per jaar,
Subcommissie World Council Delegatie (pijler vrouwen & de wereld)
Iedere 4 jaar wordt er een World Council georganiseerd waarbij alle YWCA-besturen ter wereld
aanwezig zijn. De subcommissie van de internationale commissie, World Council Delegatie, zet
zich in om voorbereid naar het wereldcongres te gaan. De subcommissie bereidt in goed overleg
met het bestuur moties en amendementen voor voor het congres. Zij zal de inbreng van
Nederland verwoorden en lobbyen voor onze opvattingen bij andere delegaties, vooraf, tijdens
en na de council. Verder schrijft zij een verslag om de vertaalslag te bevorderen van de besluiten
op het YWCA Wereldcongres naar het beleid van de YWCA Nederland. Daarnaast onderhoudt
deze subcommissie opgedane internationale contacten voor, tijdens en na het congres en deelt
deze met het bestuur en de verenging. De subcommissie evalueert de World Council en draagt
zorg voor eventuele communicatie hierover naar de wereldorganisatie en naar de
landenorganisatie. Tevens zorgt deze commissie er ook voor dat relevante informatie naar een
volgende delegatie wordt overgedragen middels een overdrachtsdocument.
De subcommissie heeft bij voorkeur een of twee leden van de oude councildelegatie in haar
gelederen om continuïteit te bewaken.
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Commissie Golden Girl (vrouwen & verbinding)
De commissie organiseert en initieert de jaarlijkse uitreiking van de Golden Girl Trophy’s voor
interne en externe kandidaten door de YWCA Nederland. Een onafhankelijke jury is opgericht
bestaande uit een meerderheid van externe juryleden, die de kandidaten selecteert en nomineert
conform de profielen en de voorwaarden die zijn opgesteld.
Het doel van de Golden Girl Trophy is om een (jonge) vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt
in het verbeteren van de positie van vrouwen, in het daglicht te stellen en zo vrouwelijk
leiderschap in beeld te brengen en te promoten. Deze trofee wordt uitgereikt aan een intern lid
van de YWCA NL en aan een externe vrouw (niet-lid).
Inmiddels is dit sinds drie jaar een jaarlijks terugkerend evenement. De externe winnaars krijgen
naast hun award ook een gratis lidmaatschap gedurende één jaar.
Commissie Mary Barger Huis (duurzaamheid)
De commissie zorgt voor de praktische zaken aangaande het beheer van het Mary Barger Huis
zoals onderhoud, afspraken met (permanente) huurders van het huis als woonruimte, als
kantoorfaciliteit en het gebruik van de tuin.
De Commissie Mary Barger houdt zich bezig met de volgende onderwerpen/activiteiten:
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

De commissie is het eerste aanspreekpunt en legt verantwoording af aan het bestuur. De
commissie onderhoudt ook relaties met derden die worden in gezet voor de verhuur,
onderhoud en andere zaken.
De commissie heeft bij voorkeur minimaal drie bestuursleden die lid zijn van deze
commissie, waaronder de penningmeester die louter voor de financiële zaken betrokken
is.
Deze commissie stimuleert bezetting en verhuur van het pand en draagt zorg voor de
uitvoer van de PR rondom verhuur, en heeft een taakstellende doelstelling qua opbrengst
van het pand.
De commissie probeert een langetermijnvisie te ontwikkelen en komt met initiatieven
t.a.v. het pand.
De commissie probeert vrijwilligers te betrekken bij onderhoud, verhuur en praktische
zaken in het pand. Momenteel is een bestuurslid aanspreekpunt voor de verhuur, in de
ideale situatie is het bestuurslid alleen eindverantwoordelijk en oefent iemand anders de
praktisch zaken uit. Hierover worden nieuwe vacatures geplaats bij de
vrijwilligerscentrale.
De commissie zorgt voor een aanspreekpunt naar de huurders van het pand.
Iemand is aanspreekpunt voor derden zoals SSH, dan wel twee personen zijn dit.
Iemand is verantwoordelijk voor de archivering van alle belangrijke stukken rond het
pand.
Iemand van de commissie is aanspreekbaar bij calamiteiten.
Iemand van de commissie draagt zorg voor het voorraadbeheer.
De commissie beweegt zich binnen het kader van wat het bestuur hen heeft opgelegd.
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2.3 Uitvoering & Implementatie projecten Commissies
Om tot een goede besluitvorming te komen en tot een doeltreffende uitvoering van diverse
projecten is het volgende proces van toepassing voor iedere commissie:
1) Quickscan
2) Projectplan
3) Projectaanvraag/andere manieren van financiering
Ad 1. De quickscan ziet er als volgt uit:
•

Zijn er andere organisaties die zich bezighouden met dit onderwerp?

•

Zijn er binnen de World YWCA-initiatieven (geweest) die aansluiten bij het idee?

•

Heb je genoeg leden van de YWCA/anderen die zich willen committeren aan het idee om
het ten uitvoer te brengen?

•

Heb je inzicht in de ‘kosten’ zowel tijd, middelen en financiën?

•

Wie is je doelgroep?

•

Heb je een duidelijk doel voor ogen wat je wilt bereiken door je activiteit(en)voor je
doelgroep?

Ad 2. Als alle vragen van de quickscan beantwoord zijn, dienen commissies een projectplan inclusief
begroting in bij het bestuur. Hiervoor zijn de zogenaamde project A4’s ontwikkeld (zie bijlage I). Het
bestuur neemt de aanvraag in behandeling. Wanneer een project door het bestuur als levensvatbaar
wordt gezien, krijgt de desbetreffende commissie een ‘ go’. Wanneer een projectplan onvoldoende
levensvatbaar/onvoldoende aansluit bij de missie van de YWCA NL zal het bestuur aanpassingen
vragen of aangeven dat het project niet door kan gaan.
Een project kan pas van start gaan als de benodigde middelen zijn gerealiseerd of gegarandeerd.
Ad 3. De projectaanvraag
Op basis van een goedgekeurd projectplan kan er een projectaanvraag worden gerealiseerd middels
het aanschrijven van fondsen en subsidies. *
*Zie Bijlage 1. Formulier Projectaanvraag
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3. Beleidsvisie 2017-2020
3.1 Algehele visie 2017-2020
Het bestuur van YWCA Nederland wil er naar streven om in de komende jaren haar missie en visie
en de vier pijlers die als leidraad dienen, te continueren. Om antwoord te kunnen geven op de
vraag hoe we dit concreet gaan bewerkstelligen is in augustus 2017 een bestuursweekend
gehouden. Tijdens het bestuur weekend is allereerst ingegaan op de vraag welke boodschappen
de bestuurders hebben meegekregen in hun jeugd en nu over vrouw-zijn. Hierover zijn verhalen
gedeeld waarmee de bestuursleden elkaar hebben leren kennen en geïnspireerd. Daarna stond
de vergadering in het teken van de volgende vragen:
•

Waarom bestaat YWCA Nederland, wat is haar toegevoegde waarde?

Het antwoord dat hierop werd geformuleerd is als volgt: De YWCA NL is een organisatie die uniek is
omdat zij zich richt op alle vrouwen ongeacht leeftijd, cultuur, religie of opleidingsniveau. De YWCA NL
is een organisatie die vrouwelijk leiderschap wil bevorderen en een ‘safe haven’ wil zijn voor vrouwen
om zich te ontwikkelen, kennis met elkaar te delen en elkaar te inspireren. De YWCA kent een oude
historie waarop nieuwe ontwikkelingen een goede voedingsbodem vinden.
•

Hoe willen wij die toegevoegde waarde vormgeven in concrete projecten en activiteiten?

Hiertoe is het bestuur in twee groepjes van drie aan de slag gegaan. Hieruit zijn verschillende ideeën
ontstaan. Deze zullen op een termijn van twee jaar gerealiseerd worden. Zij zullen de slogan dragen:
‘Vrouw zijn is een feest’, een slogan die ook zal worden gebruikt in de campagne van het werven van
nieuwe leden.
In de komende jaren zullen de volgende doelstellingen centraal staan:
1. STIMULEREN
We streven bewustwording na van je potentieel en je positie als vrouw. Hierbij willen we het
probleem erkennen dat er wel een fundament ligt, maar dat er nog veel te doen is om
vrouwen een gelijkwaardige positie te geven in het huidige samenlevingssysteem.
2. VERBINDEN
Het verbinden tussen generaties, culturen en economische posities. Wij vinden het belangrijk
dat we vrouwen blijven verbinden zodat zij van elkaar leren vanuit diverse invalshoeken en
achtergronden
3. INSPIREREN
Middels concrete (levens)verhalen en voorbeelden willen we vrouwen elkaar laten
inspireren op (inter)nationaal niveau, bijvoorbeeld op het vlak van vrouwen met
leiderschap.
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4. SAFE PLACE
We willen letterlijke en figuurlijk veilige ruimte bieden en een netwerk creëren voor het delen
van ervaringen, het steunen van elkaar, en de mogelijkheid tot het bieden en/ of krijgen van
hulp en advies.
Naast de bovenstaande doelstellingen en bijbehorende ideeën zijn er nog een aantal speerpunten
vastgesteld voor de periode 2017-2019:
1.

Commissies effectiever inzetten: een duidelijk kader meegeven zodat ze gelijk tot
uitvoering over kunnen gaan. We willen hen stimuleren een projectformulier in te vullen
voor projectaanvragen om zo gestructureerder te kunnen werken en in aanmerking te
komen voor sponsoring.

2.

Onderzoek opzetten naar wat een lidmaatschap aantrekkelijk zou maken voor
potentiële leden; Hoe promoten we vrouwelijk leiderschap effectief en welke behoeftes
zijn er

3.

4.

Gerichte wervingsacties voor diverse groepen vrouwen opzetten: het is lastig om alle
vrouwen tegelijkertijd aan te spreken. Wervingsacties en activiteiten dienen een
duidelijke doelgroep te hebben zodat je ook kunt werven op kanalen die passend zijn voor
die betreffende doelgroep.
Meer netwerkmogelijkheden creëren zowel offline als online. Het idee van een online
platform is geopperd, al is dit een ambitieus plan.

5.

Meer activiteiten organiseren door heel Nederland: onder de vlag van YWCA zodat
mensen niet altijd naar Utrecht hoeven te komen. We zijn immers YWCA NL en niet YWCA
Utrecht, ook al ligt deze stad centraal.

Op basis van al het bovenstaande zullen er per bestuurstermijn een aantal strategieën worden
opgesteld met daarin hoe de doelstellingen in dat bestuurstermijn verwezenlijkt zullen worden.
Zo’n strategie is als het ware een concretisering van de ideeën, met concrete activiteiten die op
korte termijn georganiseerd gaan worden. De strategie helpt het bestuur zo om de
geformuleerde visie in woorden om te zetten in daden.
Om al het geopperde te kunnen gaan dragen en uitvoeren is het tevens belangrijk dat er op zoek
wordt gegaan naar nieuwe bestuursleden die functies in het bestuur kunnen gaan vervullen. Alle
nieuwe activiteiten kunnen immers pas worden opgezet en een succes zijn, als bestaande zaken
goed geregeld zijn, en iedere activiteit kan pas gestart worden als we er zeker van zijn dat we het
kunnen waarmaken.
Hieronder volgt een aanvulling op de ideeën voor dit bestuurstermijn. Namelijk visie omtrent
‘commissies’, een nieuw ‘Vrijwilligersbeleid’ en het ‘Beleid Mary Bargerhuis’.
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3.2 Visie commissies
Voor de verwezenlijking van de doelstellingen is het noodzakelijk dat er een aantal nieuwe
commissies worden opgezet. Deze zijn als volgt:
-

Commissie trainingen & meetups (Ontwikkelpad - zie hoofdstuk ‘Vrijwilligersbeleid’)

-

Commissie netwerken (verschillende organisaties bezoeken, relaties mee bouwen, YWCA
uitbreiden over NL) en ook goed in beeld krijgen wat onze bestaande netwerkrelaties
zijn, welke netwerken we belangrijk vinden en hoe we die beter gaan benutten.

-

Commissie Women and Finance/ Vrouwen en Geld ( o.a. investeringsclub)

-

Commissie Communicatie – een groep mensen die op een continue wijze

a) Mogelijkheden gaan onderzoeken om meer onlineverbinding te creëren
b) Wervingsacties op te zetten en de diverse activiteiten doelgroepgericht en aantrekkelijk
te promoten en te verspreiden
c) Daarnaast kunnen zij wervingsacties algemeen opzetten voor het aantrekken van
(commissie)leden
d) Social media en website intensief vullen met actuele onderwerpen
e) De bestaande communicatiemiddelen onderhouden
Daarnaast wordt het bestaan van de huidige commissies gecontinueerd. Een aantal commissies
hebben een langtermijnvisie geformuleerd:
Internationale commissie
De Internationale Commissie bestaat op dit moment uit 8 vrouwen en we focussen ons op dit
moment op de Female Leadership training, die we aanbieden aan 6 vrouwen met een
vluchtelingenachtergrond. Wat we daarin al hebben bereikt is dat we vorig jaar €1.850,- toegekend
hebben gekregen van het fonds WijDoenMee, waarmee we de training kunnen financieren.
Daarnaast is er op moment van schrijven €100,- opgehaald via crowdfunding. Hiermee zetten we 4
trainingsdagen neer voor de deelnemers, over onderwerpen als time management, zelfvertrouwen
en beslissingen nemen. Tussen de trainingsdagen door is er groepscoaching, verdeeld over twee
groepen. Hierin wordt met de deelnemers gekeken aan welk doel ze kunnen werken en wat hen
daarbij gaat ondersteunen. De coaching is dus net wat actiegerichter dan de trainingsdagen. Dit
allemaal is een mooie aanvulling op elkaar. Ook zijn we al aan het kijken hoe we in de toekomst nog
zo’n training neer kunnen zetten, wat vanuit de trainers en coaches een grote wens is. We doen
deze training nu natuurlijk voor de eerste keer en daar leren we enorm veel van.
Op dit moment is er geen heldere langetermijnvisie. Dit heeft er mee te maken dat het afgelopen
jaar een hoog verloop is qua deelnemers, dat commitment van vrijwilligers nog steeds een
aandachtspunt is (bij elke vergadering zijn er meerdere afmeldingen) en Sanne heeft besloten om
per juni te stoppen als voorzitter van de Internationale Commissie. Raneem en Roxana willen graag
samen het voorzitterschap op zich nemen en gaan daarmee aan de slag.
YWCA-mensenrechtencommissie: tijd voor vernieuwing!
De huidige mensenrechtencommissie bestaat uit: Nathalie van den Berg, Dieke Hengelaar, Shanna
van Rooijen, Lotte van der Heijden en Quirine Lengkeek.
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De focus lag, uit overdracht van Jade Fitoz, op internationale VN-processen. Het Breed
Mensenrechten Overleg (BMO)-netwerk is weer opgepakt en de commissie heeft zich
bezighouden met de nationale consultaties voor de Commission on the Status of Women (CSW).
We hebben onszelf en elkaar veel geleerd over de verschillende VN-verdragen en processen die van
belang zijn op het gebied van vrouwenrechten. De vergaderingen en bijeenkomsten die echter op
deze onderwerpen worden georganiseerd zijn veelal overdag. Dit bleek een te groot (praktisch)
obstakel voor een commissie van vrijwilligers. Het aantrekken van nieuwe leden die gepensioneerd
zijn, zou hier mogelijk een uitkomst in zijn en een mooie aanvulling voor ons huidige jonge bestand.
We willen ons in het komende jaar gaan herstructureren naar een focus op kleiner niveau. Wat
kunnen we nationaal, of in eigen omgeving nog allemaal bereiken? Zoeken naar nieuwe
mogelijkheden, netwerken en manieren om ons in te zetten. De link met de Verenigde Naties blijft.
De consultaties voor de CSW zijn elk jaar erg leerzaam en ook de Sustainable Development Goals
kunnen we meer inbedden in onze commissie en de organisatie. Onze focus is hierop aangepast:
Hernieuwde focuspunten in lobby van mensenrechtencommissie
Arbeidsrechten
Dit vertaalt zich naar de positie van vrouwen op de werkvloer, discriminatie en (seksuele)
intimidatie op het werk op grond van sekse, reproductieve status (zwanger, lacterend), gender- of
seksuele identiteit, afkomst, geloof, beperking, leeftijd of andere status en de politieke en
maatschappelijke positie van (LHBTI) sekswerkers.
Vluchtelingenvrouwen
Dit vertaalt zich naar vluchtelingen in eigen land (internally displaced persons) of daarbuiten en
vrouwen en meisjes in (post)conflictgebieden. Qua rechten en benodigdheden ligt de focus op:
emergency contraceptives, voldoende aanwezige en vrij beschikbare menstruatie producten, een
veilige en zo comfortabel mogelijke plek (denk aan voldoende verlichting en sanitaire
voorzieningen). Voor meisjes en jongens het recht op onderwijs (inclusief CSE, oftewel
Comprehensive Sexuality Education).
Qua concrete evenementen willen we ons via workshops en bijeenkomsten bezighouden met
zaken omtrent seksueel plezier en sex/body literacy en positivity. Dat zijn onderwerpen als:
• Menstruatie
• Overgang
• Consent/masturbatie/seksueel plezier
• Slutshaming
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3.3 Vrijwilligersbeleid
Voor de vrijwilligers van de YWCA Nederland wil de YWCA zich intensiever in gaan zetten de
komende jaren. Zoals eerdergenoemd in dit document, zal er gewerkt worden aan een
ontwikkelpad. Het ontwikkeld is bedoeld om ervoor te zorgen dat we als organisatie niet alleen
iets vragen van vrijwilligers maar ook iets teruggeven t.a.v. hun persoonlijke ontwikkeling. Het
beleid omtrent de vrijwilligers zal, afhankelijk van de ontwikkeling van dit ontwikkel pad, worden
bijgewerkt. De vrijwilligers zullen hier actief bij betrokken worden.
Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligerswerk samengaat met persoonlijke ontwikkeling en
voldoening. Voor nieuwe commissies die zullen worden opgericht, zoals de commissie PR en
Communicatie recent is opgericht, zullen ook nieuwe vrijwilligers nodig zijn.
Vrijwilligers binnen de YWCA moeten voldoende ruimte en ondersteuning krijgen om zichzelf te
ontplooien en zich verder te ontwikkelen. De eerder geformuleerde waarden staan vormen
daarvoor het uitgangspunt.
Vanuit het perspectief van de YWCA betekent dit dat;
- de kennis en ervaring van leden essentieel zijn,
-

de YWCA de maatschappelijke en burgerlijke participatie van leden bevordert door een
zinvolle tijdsbesteding te bieden,
kennisoverdracht en kennisdelen centraal staat binnen de YWCA,
persoonlijke ontwikkelingskansen geboden wordt
werkervaring opdoen mogelijk wordt
er ruimte is om persoonlijk jouw netwerk uit te bouwen
leden maatschappelijke vraagstukken kunnen signaleren, waardoor activiteiten en
diensten aangepast of ontwikkeld kunnen worden;
gemotiveerde leden de ambassadeurs bij uitstek zijn voor YWCA om de visie en
doelstellingen uit te dragen.

Dergelijk uitgangspunten en inzet hebben vervolgens weer een positief effect op de
beeldvorming van de YWCA, een club waar je bij wil horen, waar vrouw zijn een feestje is!
Vanuit het perspectief van leden moeten we een goed beeld hebben van de motivatie bij vrouwen
om vrijwilligerswerk te doen en op welke manier wij dit kunnen stimuleren. Wij denken daarbij
aan:
-

de mogelijkheid bieden tot persoonlijke ontplooiing,

-

het vergroten van competenties,

-

het bieden van een zinnig dagbesteding als betaald werk niet mogelijk is

-

het verder ontwikkelen of behouden van vaardigheden

-

het vergroten van het gevoel van eigenwaarde

-

het ontwikkelen van netwerken naast de bestaande werkkring
het opdoen van internationale ervaring
het verruimen van sociale contacten, iets betekenen voor anderen
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-

actieve bijdrage leveren aan de missie van de World YWCA en YWCA Nederland, d.w.z.
ideële opvattingen verdiepen
en
uitdragen,
zoals genderissues,
diversiteitsbeleid, signaleren en bestrijden van schendingen van Vrouwenrechten

-

een keuzemogelijkheid bieden in inhoud en duur van de vrijwillige inzet

Bij dit alles willen we een grotere focus aanbrengen op de ontwikkeling van vrouwelijk
leiderschap of leiderschap bij vrouwen. We willen het ontwikkel pad een grote rol laten spelen
bij het vrijwilligersbeleid.
Idee Ontwikkel pad
Wanneer vrijwilligers zich aanmelden voor de YWCA Nederland willen we het vrijwilligerswerk
inspirerend maken door vrouwen een ontwikkel pad mee te geven waarmee inzichtelijk wordt
‘what’s in it for me?’
De ontwikkelingen van een vrijwilliger worden dan bijgehouden en de groei van de vrijwilliger
wordt vastgelegd. Vrijwilligers kunnen doelen voor zichzelf opstellen en binnen commissies taken
uitvoeren en rollen vervullen die passen bij deze doelen. Door middel van coachingsessies en
andere vormen van begeleiding, bijvoorbeeld door een buddysysteem, voor de commissie(leden)
kan de vrijwilliger zichzelf ontwikkelen en groeien binnen de YWCA.
Na een jaar kan er dan geëvalueerd worden in hoeverre de doelen zijn bereikt en welke weg de
vrijwilliger nu wil inslaan. Misschien is dat bij een andere commissie, in een andere functie in de
commissie of bijvoorbeeld in het bestuur van de YWCA. Of misschien wil de vrijwilliger iets heel
anders gaan doen en geen vrijwilligerswerk meer doen bij de YWCA. Op deze manier wordt het
vrijwilligerswerk ook beloond met persoonlijke groei en ervaringen die relevant zijn voor de
persoonlijke ontwikkeling of de carrière van de vrijwilliger. Daarnaast is een jaar een mooi rond
traject waarmee je voor een bepaalde periode toewijding kunt bevorderen bij de vrijwilligers.
De nominatiecommissie, die gesprekken voert, kan zo veel gerichter ontwikkelingen en
ervaringen evalueren en een toegevoegde waarde creëren voor de YWCA als organisatie. Ook in
de nominatiecommissie moet geïnvesteerd worden om deze taak goed te kunnen uitvoeren. Dit
is een taak die voorzitter met de vice-voorzitter verder gaat vormgeven.
We willen gerichter gaan werven en ons richten op verschillende doelgroepen. Diversiteit is
belangrijk; vrouwen met verschillende achtergronden en leeftijden kunnen van elkaar leren en
elkaar verrijken. Wij willen deze verbinding dan ook op verschillende manieren bevorderen. We
willen de binding en de bekendheid van de YWCA via social media en andere online platforms
gaan uitbreiden, zodat leden vanuit verschillende hoeken van het land met elkaar in verbinding
kunnen staan.
De nominatiecommissie zal daarom breder ingezet worden met betrekking tot het ontwikkelpad
om vrijwilligers niet alleen in het begin een mooie passende plek te bieden, maar ook om ze te
begeleiden in de periode dat ze actief zijn bij de YWCA.
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Tot slot willen we onderzoeken op welke manieren onze vrijwilligers gestimuleerd kunnen
worden en hoe zij zich het beste kunnen ontwikkelen bij de YWCA met betrekking tot vrouwelijk
leiderschap, dan wel leiderschap bij vrouwen, gekoppeld aan hun persoonlijke doelen. De
verbinding en diversiteit staan hierbij voorop. Het bestuur zal hierin een initiërende rol vervullen
om zo te komen tot een kwaliteitsslag in onze vrijwilligersorganisatie.
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3.4 Beleid Mary Bargerhuis
Mary Barger vormt samen met jkvr. Cornelia Maria van Asch van Wijck en Willie van DoornSnijders naar Amerikaans voorbeeld, door de samenbundeling van meerdere naast elkaar
werkende christelijke vrouwenvereniging, een federatie in 1920. In 1921 treedt men vervolgens
toe tot de wereldwijde Young Women Christian Association (YWCA). Niet alleen vervulden ze een
voortrekkersrol in de wereldorganisatie, ze zorgden ook voor huisvesting van de YWCA
Nederland.
De CJVF, de voorloper van YWCA, vond dat het na de oorlog tijd was voor een eigen pand en wel
in het centrum van Utrecht, naast het huis Mélanie wat men toen ter beschikking had. Het pand
werd aangekocht in 1954. Het gebouw was multifunctioneel inzetbaar. Zo was er een
secretariaat, er waren vergaderruimtes en men had een hotel.
In begin jaren zestig hadden gastarbeiders er een goed onderkomen. In 1969 werd de
dienstverlening uitgebreid omdat veel jonge mensen op kamers gingen en een goed onderkomen
zochten. Er was een ‘open tafel’, waar men goedkoop kon lunchen en avondeten. Na het eten
konden de gasten tot 23.00 uur terecht voor diensten die het ontmoetings- en servicecentrum
hen te bieden had.
Er werd een speciale stichting opgericht het Onderhuys, en in 1970 werden er 30.000 maaltijden
geserveerd. De gemeente Utrecht besloot geen subsidie te geven en daardoor werd de stichting
in 1972 opgeheven.
Het pand werd uiteindelijk verbouwd en in mei 1973 heropend, met deels vergader- en
kantoorfunctie en deels bewoning middels kamerverhuur aan meisjes. Bij die heropening kreeg
het de naam Mary Bargerhuis als postume hulde aan de geliefde oud-secretaris die enkele weken
ervoor was overleden, Mary Barger.
In 1947 heeft het pand even in zijn geheel als woonruimte gediend door de woningnood. In 1966
keerde het weer terug in haar oude functionaliteit. Ons pand van de YWCA heet nog steeds het
Mary Bargerhuis, en combineert nog steeds vergader- kantoor en woonfuncties. Het pand is na
een grondige renovatie in 2016 heropend door wethouder Lotte van Hooijdonk van de gemeente
Utrecht en de naam Mary Bargerhuis is nu herkenbaar op de gevel aangebracht bij de uitreiking
van de Golden Girl Award.
Het pand stamt uit de jaren twintig van de vorige eeuw, en daarmee vormt onderhoud en behoud
van het pand een groot deel van onze bestuurstaak. We proberen het pand open te stellen voor
groepen die met ons verwant zijn en voor onze eigen activiteiten. Het pand moet echter ook
financieel zichzelf bedruipen door incidentele verhuur en structurele verhuur middels
woonruimte. De YWCA is een not-for-profit organisatie en kent geen winstoogmerk. Dit betekent
dat al het geld dat wordt gegenereerd in behoud van het huis en in het financieren van activiteiten
conform de doelstellingen gaat, alsmede het lidmaatschap van de wereldorganisatie.
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Het huis is onze ontmoetingsplaats, onze trots en vraagt veel werk, zeker gezien de leeftijd van
het pand. We voelen het als onze erfenis waarvoor we goed moeten zorgen, het is immers
opgebracht door vele vrouwen voor ons, en zal hopelijk nog vele vrouwen na ons dienen.
Welke vervolgstappen gaan we zetten?
Langetermijnvoorstel is om het Mary Bargerhuis te scheiden van de vereniging en onder te
brengen in een stichting. Dit dient financieel en juridisch te worden gescheiden waardoor de
YWCA NL meer kans heeft op subsidies en er minder risico loopt ten aanzien van het pand.
Deze stichting zal voornamelijk bestaan uit bestuursleden van de YWCA Nederland en dient
verantwoording af te leggen aan het bestuur. Vervolgens kan er worden nagedacht over het
inzetten van een beheerder voor de uitvoerende taken rondom verhuur en onderhoud, mochten
de financiële revenuen dit mogelijk maken.
Om dit te kunnen uitvoeren zijn de volgende stappen gewenst:
1.

2.

De mogelijkheid van het oprichten van een stichting verkennen en de voor- en
nadelen in beeld brengen om vervolgens een voorstel in te dienen bij de algemene
leden vergadering. N.a.v. de afweging van de ALV verder stappen ontwikkelen.
Verzekeringen afsluiten (rechtsbijstand, aansprakelijkheidsverzekering en
verzekering pand)

3.

Overzicht maken welke zaken er spelen rondom het huis wat betreft contracten
en verhuur

4.

De relatie met SSH is geëvalueerd en opnieuw bekeken, er zijn nieuwe afspraken
gemaakt met hen t.a.v. de verhuur van de kamers.

5.

Een meerjarenplan maken voor onderhoud en exploitatie van het pand

6.

Het stimuleren van verhuur opdat er meer financiële armslag komt voor de
instandhouding van het pand en voor activiteiten.

In 2017 is een verhuurbeleid ontwikkeld door het bestuur en geaccordeerd door de ALV. Dit beleid
treft u aan in bijlage 3.
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4. Strategie 2017-2018
In deze strategie zijn de vier doelstellingen van YWCA Nederland leidraad. Deze zijn als volgt
bepaald:
1. STIMULEREN
We streven bewustwording na van je potentieel en je positie als vrouw. Hierbij willen we het
probleem erkennen dat er wel een fundament ligt, maar dat er nog veel te doen is om vrouwen een
gelijkwaardige positie te geven in het huidige samenlevingssysteem.
2. VERBINDEN
Het verbinden tussen generaties, culturen en economische posities. Wij vinden het belangrijk dat
we vrouwen blijven verbinden zodat zij van elkaar leren vanuit diverse invalshoeken en
achtergronden
3. INSPIREREN
Middels concrete (levens)verhalen en voorbeelden willen we vrouwen elkaar laten inspireren op
(inter)nationaal niveau, bijvoorbeeld op het vlak van vrouwen met leiderschap.
4. SAFE PLACE
We willen letterlijke en figuurlijk veilige ruimte bieden en een netwerk creëren voor het delen van
ervaringen, het steunen van elkaar, en de mogelijkheid tot het bieden en/ of krijgen van hulp en
advies.
Hieronder volgt de concretisering van de voortzetting van oude- , en het in gang zetten van nieuwe
geopperde ideeën.
Stimuleren & Inspireren
- In 2017 en 2018 worden de verkiezingen van de Golden Girl Award gehouden.
- In dit bestuurstermijn zullen een aantal meetups worden georganiseerd. Dit zijn
bijeenkomsten met een of meerdere sprekers over een vooraf bepaald thema. Er is
gekozen voor de term ‘meetup’ omdat dit een pakkendere term is dan bijvoorbeeld het
vroegere gebruikte ‘lezing’.
o In het najaar van 2017 zullen vier meetups worden georganiseerd met als thema ‘vrouwelijk
leiderschap’.
o In 2018 zullen ook één á twee meetups worden georganiseerd, waarvan de invulling later
wordt bepaald.
- In het kader van Moederdag wordt vanaf najaar 2018 nagedacht over een evenement dat
hierbij aansluit. Leden en niet-leden en hun moeders kunnen zich voor deze dag, waarop er
onder meer een High Tea wordt georganiseerd, aanmelden.
- Er zullen een aantal workshops worden georganiseerd. Ideeën hiervoor zijn bijvoorbeeld:
debatteren, investeringsclub, drama, loopbaan/sollicitatie/cv training, kleding/kleuradvies,
uiterlijke verzorging en time-management.
- Er komt een wandelactiviteit, waarvoor leden en niet-leden zich kunnen inschrijven.
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Verbinden
- Het initiatief van intergenerationele eetdates wordt opgezet, waarbij een jong lid van
YWCA Nederland gaat eten bij een wat ouder lid. Van deze etentjes worden korte verslagen
gemaakt, die worden opgenomen in de nieuwsbrief.
- We willen meer inspelen op de actualiteit, door gebeurtenissen op het gebied van gender
meer te gaan delen via onze mediakanalen, zoals Facebook en de nieuwsbrief.
- Er komt een ledenavond om elkaar beter te leren kennen.
- We willen de leden meer betrekken bij het vormen van visie binnen de YWCA, zodat wij hen
enthousiasmeren over de vereniging en de visie ‘gaat leven’. Daarvoor zal een avond
worden georganiseerd over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld over de verschillen
tussen ‘vrouwelijk leiderschap’ en ‘leiderschap voor vrouwen’.
Safe Place
- Een deel van de Internationale commissie geeft de Female Leadership training.
Het doel hiervan is om vrouwen met een vluchtelingen achtergrond te inspireren hoe je de
leiderschap kunt pakken over je leven. En hoe je dit overal ter wereld kunt doen met
simpele tools. In totaal 4 maanden zijn we door middel van 4 trainingsdagen en 4 coaching
sessies met de deelnemers aan de slag gegaan met onderwerpen zoals: doelen stellen,
geloven in jezelf, prioriteiten stellen, keuzes maken en zelfvertrouwen.
Verkennen
- De mogelijkheden van een ‘ontwikkelpad’ voor leden worden door een bestuurslid
onderzocht (zie ‘Vrijwilligersbeleid).
- De meerwaarde van lidmaatschappen van YWCA bij andere (vrouwen)organisaties worden
onderzocht. Hiervoor wordt onder meer een lijst opgesteld van huidige lidmaatschappen.
- Er wordt een onderzoek opgezet naar wat een lidmaatschap aantrekkelijk zou maken voor
potentiële leden; Hoe promoten we vrouwelijk leiderschap effectief en welke behoeftes
zijn er? (speerpunt 3 uit ‘Visie 2017-2020)
- De mogelijkheden voor merchandise-crowdfunding worden onderzocht.
Bestuur & ALV
- Het tweemaal per jaar houden van een ALV wordt gecontinueerd.
- Ook het bestuur blijft in de huidige vorm bestaan. Er worden vacatures uitgezet voor
vacante functies.
Commissies
- De debriefing met huidige commissies wordt gecontinueerd. Tevens worden er nieuwe
commissies opgezet.
- Commissies worden actiever ingezet. Het bestuur wil hen een duidelijk kader meegeven
zodat ze gelijk tot uitvoering over kunnen gaan. We willen hen stimuleren een
projectformulier in te vullen voor projectaanvragen om zo gestructureerder te kunnen
werken en in aanmerking te komen voor sponsoring. (speerpunt 1 uit ‘Visie 2017-2020’)
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Mary Bargerhuis
- Er zal eens in de paar maanden een schoonmaakdag worden georganiseerd voor het pand.
- Er zal worden gezocht naar structurele huurders voor het Mary Bargerhuis, zodat met de
verhuur meer geld kan worden verdiend.
- De Bonbonsalon zal haar activiteiten gaan houden in het Mary Bargerhuis.
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5. Begroting 2017

Toelichting:
Bovenstaande kosten en inkomsten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van de vereniging in
2016 en op de uitgaven tot nu toe in 2017. We zijn bij het opstellen van deze begroting uitgegaan
van de basisuitgaven.
1)

De afgelopen tijd is er veel opgeknapt in het Mary Bargerhuis met als doel om de zalen
frequenter te verhuren en meer inkomsten te genereren. Er worden/zijn folders gedrukt
voor de verhuur en het Mary Bargerhuis zal op diverse websites gepromoot worden. Wij
hopen hiermee in 2018 €3500,- te verdienen aan de verhuur van de zaal en het kleine
kamertje voor.

2)

In 2017 zijn we overgestapt naar een ander bedrijf die de webhosting voor YWCA.nl
verzorgd, hierdoor zijn de kosten met €200,- gedaald.

3)

De vaste telefonie is opgezegd, daarmee zijn de kosten met €600,- gereduceerd.

4)

Ieder jaar wordt er €5000,- euro begroot voor klein onderhoud aan het pand. Dit zijn
kleine werkzaamheden, grote werkzaamheden/verbouwingen worden gefinancierd uit
de voorziening voor het Mary Bargerhuis.
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5)

De SSH beheert het bovenhuis voor de YWCA, voor dit beheer betalen we jaarlijks een
bedrag. Daarnaast verzorgt de SSH ook onderhoud aan het bovenhuis, o.a.
brandveiligheid, klein onderhoud etc. Hiervoor betalen we jaarlijks ongeveer €5000,-. Het
bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid onderhoud die nodig is in het bovenhuis. Het
bedrag in de begroting is gebaseerd op een gemiddelde van de afgelopen jaren.

6)

Het benedenhuis is als woonruimte, met een specifiek deel van de tuin, en klusproject
voor vier jaar verhuurt, om zo een verhuurbaar appartement te creëren, zonder
renovatiekosten voor de YWCA, en om vaste huurinkomsten te genereren. Ondanks het
verhuren als klussen project zijn er toch nog onverwacht veel kosten geweest in de
afgelopen periode, welke noodzakelijk waren voor het behoud van het huis.

7)

Betreft dotatie voorziening groot onderhoud. De voorziening bedraagt naar
verwachting rond 31-12-2017 €0,-. Het afgelopen jaar is er veel groot onderhoud geweest
aan het pand, namelijk de WC, de keuken en de voorkant van het Mary Bargerhuis.
Normaliter wordt er ieder jaar €4500,- gedoteerd in de voorziening, dit jaar wil het
bestuur in 2018 het verdubbelen, namelijk een bedrag van €9000,- doteren aangezien de
voorziening in 2017 gedaald is naar ongeveer €0,-.

8)

Het bestuur heeft besloten om in 2018 zelf de jaarrekening van 2017 op te maken zonder
accountant. Hierdoor wordt ongeveer €1000,- bespaard. Een belangrijke reden is dat de
accountant in het verleden fouten heeft gemaakt, en de jaarrekening niet erg complex
is. Voor de ANBI-status is een accountant verklaring niet verplicht. Wel zal het bestuur
streven naar de instelling van een kascommissie met externen.

9)

Het bestuur heeft besloten om geen lid meer te zijn van de Europese YWCA, verdere
uitleg hierover volgt.

10)

De World YWCA heeft een nieuwe formule voor het berekenen van de contributie. Deze
formule is gunstiger voor de YWCA NL, we zullen ongeveer €500,- per jaar gaan betalen.

11)

De afgelopen jaren heeft de YWCA geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering en
rechtsbijstandsverzekering gehad. Voor eind 2017 zullen deze verzekeringen afgesloten
worden, waardoor de kosten voor verzekeringen in 2018 omhoog zullen gaan.
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Bijlagen
Bijlage 1. Strategic Framework 2016-2019
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Bijlage 2. Formulieren Projectaanvraag
PROJECT YWCA NEDERLAND – ALGEMEEN FORMULIER*
1. Projectorganisatie
Naam project
Initiatiefnemer/commissie
Korte omschrijving

Projectleider/contactpersoon
Overige partijen bij het project
betrokkenen
2. Projectopdracht
Aanleiding
Doelstelling
Doelgroep
Activiteiten
Resultaten
Scope
Uitgangspunten
Randvoorwaarden
Risico’s

Einddatum
Mijlpalen

Mijlpaal
[Klik hier en typ mijlpaal]
[Klik hier en typ mijlpaal]

Datum
"[Klik hier en datum behalen mijlpaal]"
"[Klik hier en datum behalen mijlpaal]"
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Planning

Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:

Communicatie

*Onderstaande teksten zijn bedoeld om je op weg te helpen bij het invullen van dit project A4.
Naam Project
In dit onderdeel benoem je de naam van jouw project en vanuit welke commissie (s) en/of externe
partijen dit project wordt geïnitieerd.
Korte omschrijving (max. 200 tekens)
Een korte beschrijving van het projectidee. Bijv. “Het organiseren van een reeks workshops over
het thema ‘diversiteit’ “
Projectteam
In dit onderdeel geef je de ‘projectorganisatie’ weer. Hierin schrijf je kort en duidelijk
verschillende rollen uit. Als er externe partijen worden betrokken is het van belang deze ook toe
te voegen.
De volgende rollen zijn in ieder project van belang:

A. Projectleider: algemeen is het aanspreekpunt, leidt vergaderingen, houdt het overzicht,
heeft contact met het bestuur, heeft contact met externe partijen en stuurt bij waar nodig

B. (Project)medewerkers: iedere projectmedewerker heeft een duidelijk taak nodig
Algemeen
pr/communicatie
secretaris (notuleren, verzamelen van stukken, versturen van agenda’s etc.) financiën (stelt begroting op en controleert deze) Uitvoering maak mensen
verantwoordelijk voor een (deel) proces let er bij samenwerkingen op dat
verantwoordelijkheden en taken heel duidelijk worden verdeeld.
Aanleiding – Hoe sluit het Project aan bij de Missie van YWCA NL?
In dit onderdeel belicht je kort de aanleiding voor het uit te voeren project. Daarnaast dient er
een duidelijk link te zijn de YWCA als gehele, internationale organisatie. Hoe sluit het aan bij de
‘Core Priorities’ van de YWCA voor de periode 2016-2019 zoals vastgesteld tijdens de World
Council? Zie voor uitwerking bijlage Strategic Framework. Daarbij aansluitend zijn de 4 pijlers
belangrijk van YWCA NL: vrouwen en de wereld, vrouwen en verbinding, vrouwen en rechten,
vrouwen en ontwikkeling.
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Doelstelling
Korte en bondige beschrijving van de doelstelling van het project. De doelstelling geeft aan wat
je met het project wil bereiken: het waarom van het project. Vervolgens is het belangrijk om uit
te schrijven hoe je dit doel denkt te bereiken dit kan je doen onder het kopje ‘Activiteiten’.
Doelgroep
Welke doelgroep spreek je aan met dit project? Je kan onderscheidt maken in leeftijden,
leeftijdsfases, diversiteit, locatie, aantal etc. Specificeer je doelgroep zodanig dat je dit ook kan
gebruiken in je PR.
Activiteiten
Beschrijf duidelijk welke activiteiten je wilt gaan inzetten om de doelstelling te bereiken. Hierbij
is het van belang om dit zo SMART mogelijk te maken:
Specifiek;
Meetbaar;
Acceptabel;
Realiseerbaar;
Tijdgebonden.
Resultaten
Een resultaat is iets dat je wilt opleveren tijdens en na de uitvoering van een project.
Ondersteunende vragen die het gewenste resultaat kunnen verhelderen zijn:
-

Wat is tastbaar of zichtbaar?

-

Tot welke resultaten leidt ons project/ wat levert het de doelgroep op/ wat willen we
meegeven?
Aan welke kwaliteitseisen moeten de resultaten voldoen?

-

Scope
De scope definieert de grenzen van het project. Het geeft aan wat je gaat doen om tot resultaat
te komen, het hoe van het project. Een goede scope creëert helderheid en is nodig om vooraf
tot een discussie te komen met elkaar hoe het project in te gaan vullen. Daarnaast is dit ook
nodig om met eventuele externe partijen af te bakenen wat tot de werkzaamheden van de
YWCA behoort en wat niet.
Uitgangspunten
Uitgangspunten zijn de vooronderstellingen waarop je je projectaanpak baseert. Hier kan
aangegeven worden welke al aanwezige documenten/projecten zullen worden gebruikt.
Randvoorwaarden
Randvoorwaarden zijn de voorwaarden die vervuld moeten zijn én blijven om je project te
kunnen opstarten, uitvoeren en afronden. Wat heb je nodig om je project uit te kunnen voeren?
Hierbij kun je denken aan:
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-

beschikbaarheid van projectleden (aantal uren per week/maand etc)
beschikbaarheid van hulpmiddelen (ICT, financiën, office benodigdheden, locatie)
afhankelijkheid van andere projecten

Risico’s
Bij het organiseren en uitvoeren van een project zijn er allerlei risico’s die het succes van het
project bedreigen. Geef een opsomming van alle projectrisico’s met daarbij aangegeven welke
maatregelen zullen worden getroffen om het risico te vermijden, dan wel zo veel mogelijk te
beperken.
Mijlpalen
Een mijlpaal is een belangrijke gebeurtenis/belangrijk moment in het project, waarbij meestal
een deel/tussenresultaat wordt opgeleverd. Het betreft vaak een afsluiting van een fase, maar
dit is niet noodzakelijk. Mijlpalen zijn gebonden aan voortgang en niet aan tijd! Mijlpalen zijn
ervoor om de geplande en de werkelijke voortgang met elkaar te vergelijken.
Planning
Een planning maken is essentieel. Start met de afbakening van de duur van het project zelf en
vervolgens kun je gehele duur in kaart brengen. Denk daarbij aan de volgende fases:
fase 1: opzet/voorbereiding project
fase 2: daadwerkelijke uitvoer project fase
3: afronding en evaluatie van het project.
Communicatie
Voor ieder project is communicatie van groot belang. Geef hier aan volgens welke afspraken er
gecommuniceerd wordt gedurende het project. Hoe communiceer je als team (zowel digitaal
als face to face), hoe communiceer je met gehele YWCA, hoe houdt je het bestuur up-to-date
van de voortgang. Daarnaast is het ook van belang om na te denken hoe je de communicatie
uitzet naar externe partijen, media en doelgroep van het project.
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PROJECT YWCA NEDERLAND – FORMULIER KLEIN PROJECT*
1. Projectorganisatie
Naam project
Initiatiefnemer/commissie
Korte omschrijving
Projectleider/contactpersoon

2. Projectopdracht
Aanleiding
Doelstelling
Doelgroep
Activiteiten
Resultaten/effecten
Duur project

Begindatum:

einddatum:

Communicatie

3. Wat verwacht je van het bestuur
ja

nee

ja

nee

ondersteuning bij het schrijven van het plan
feedback op het plan
geen geld of ondersteuning, alleen groen licht

4. Besluit bestuur

Goed plan, verder uitwerken
Ondersteuning bieden
Nog geen groen licht/feedback verwerken
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*Onderstaande teksten zijn bedoeld om je op weg te helpen bij het opzetten van een klein YWCA
project.
Naam Project
In dit onderdeel benoem je de naam van jouw project
Naam Initiatiefnemer/contactpersoon
Hierdoor weet het bestuur met wie/welke commissie zij contact kan opnemen over het project
Korte omschrijving (max. 200 tekens)
Een korte beschrijving van het projectidee. Bijv. “Het organiseren van een reeks workshops over
het thema ‘diversiteit’ “
Aanleiding – Hoe sluit het Project aan bij de Missie van YWCA NL?
In dit onderdeel belicht je kort de aanleiding voor het uit te voeren project. Het zou mooi zijn als
je ook aan kunt geven onder welke van de 4 pijlers van YWCA NL valt: 1) Vrouwen en
ontwikkeling 2) Vrouwen en rechten 3) Vrouwen en de wereld 4) Vrouwen en verbinding/ in
hoeverre het aansluit bij het meerjarenplan van 2016-2019.
Doelstelling
Korte en bondige beschrijving van de doelstelling van het project.
Doelgroep
Welke doelgroep denk je met dit project aan te spreken?
Activiteiten
Wat ben je van plan te organiseren.
Resultaten/effecten
Wat verwacht je van dit project?
Duur project
Geschatte begindatum en einddatum.
Wat verwacht je van het bestuur?
1. (bemiddeling naar) Ondersteuning bij het schrijven van het plan
2. feedback op het plan
3. geen geld of ondersteuning, alleen groen licht.
Het bestuur zal in principe binnen 6 weken een reactie geven en/of je uitnodigen om het plan te
bespreken op een bestuursvergadering, suggesties aandragen, doorverwijzen naar iemand die
je kan helpen.
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Bijlage 3. Verhuurbeleid 2017
Ø BELEID ZAALHUUR YWCA NL

Geldigheidsduur: Juni 2017 – juni 2018
Datum: 3-6-2017
Akkoord op ALV 3 juni 2017
Wij hebben de zaalhuur onderverdeeld in vier typen verhuur Te weten:
1.
Externen: Activiteiten die niet in strijd zijn met de uitgangspunten van de YWCA
Nederland (YWCA). Deze groep betaalt zaalhuur. De YWCA faciliteert het gebruik van de zaal.
2.
Vrijwilligers (intern): Zij doen een activiteit vrijwillig en ontvangen geen financiële
vergoeding. De verantwoordelijkheid van de kosten worden gedragen door de YWCA. Alles wat
er ‘verdiend’ wordt gaat naar de YWCA. Een onkosten- en materiaalvergoeding mag de vrijwilliger
uiteraard declareren via het declaratieformulier op basis van de YWCA voorschriften.
3.
YWCA-lid ondernemers: YWCA-leden die de YWCA ruimte willen gebruiken als opstapje
om als ondernemer aan de slag te gaan en ervaring op te doen. De financiële
verantwoordelijkheid en het risico ligt volledig bij het desbetreffende YWCA-lid.
4.
a. Extern/YWCA visie: Indien een extern persoon een activiteit wil organiseren die goed
aansluit bij de YWCA kan de zaalhuur gedeeld worden. Dit is op voorwaarde dat de trainer
haar/zijn prijs naar beneden brengt, dus geen marktconforme prijzen vraagt en er financiële
ruimte is bij de YWCA.
b. Een externe organisatie welke gelieerd is aan YWCA, of waarmee de YWCA affiniteit
heeft, organiseert een activiteit alleen of in samenwerking met de YWCA.
Voor groepen 2 t/m 4 geldt dat er te allen tijde een aanvraag ingediend moet worden bij de Mary
Barger huis commissie c.q. het bestuur. Aanspreekpunt tot nadere orde is Wieske Verwegen
(secretaris@ywca.nl). Zij toetst of de activiteit strookt met de visie en missie van de YWCA.
Bovendien moet er een kleine begroting ingediend worden met de dekking van de kosten
wanneer dit noodzakelijk is.
Externen
Vrijwilligers
Y lid ondernemer
Externen a en b
Prijs per dagdeel voor- en achterzaal € 100 € 25
€ 50
€ 60
Risico* Externe
YWCA YWCA-lid
Externe
Wervingskanalen**
Alle YWCA-kanalen
Alle YWCA-kanalen
en eigen kanalen

Website/nieuwsbrief

*Met ‘risico’ wordt bedoeld dat de kosten gedekt moeten worden en het risico hiervoor bij de
aangegeven persoon/organisatie ligt.
** ‘Wervingskanalen’ zijn de middelen die de persoon ter beschikking hebben om mensen mee te
werven voor de activiteit. Van de externe mensen wordt verwacht dat ze kant en klare tekst
aanleveren voor de nieuwsbrief. De vrijwilligers worden vanuit de YWCA ondersteund om
deelnemers te werven.
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Basisafspraken
•
Voorafgaand aan de verhuur wordt er een huurovereenkomst eenmalig gesloten en een
borg van € 50,- betaald.
•
Organisaties laten de ruimte achter conform afspraken in een staat zoals
overeengekomen in de bevestiging van de huurafspraak (zie huurovereenkomst). Voor verdere
informatie over de omgang met de zalen wordt de huurder verwezen naar het huisreglement.
•
De huur is in principe inclusief koffie, thee en wc-papier. Ook het meubilair en servies van
de YWCA mag gebruikt worden. Alles wordt op de aangetroffen plaatst teruggezet.
•
Toegang tot de zalen is middels een trap die ongeschikt is voor rolstoelgebruikers.
Voorwaarden
●
Er dient een aanvraag en een begroting te worden ingediend bij het bestuur wanneer van
toepassing.
●
YWCA-leden zijn welkom en dienen te allen tijden minimaal 20% korting te krijgen op de
toegangsprijs bij 2 t/m 4. Dit is niet van toepassing op verhuur van externen, groep 1.
●
Het wordt een mogelijkheid om van tevoren (of aan het eind) toelichting te geven op de
activiteiten en doelstelling van de YWCA bij 2 t/m 4.
●
Er kan tot 1 week van tevoren kostenloos geannuleerd worden indien het minimaal aantal
deelnemers niet wordt gehaald. Bij annulering later dan 1 week van tevoren dient bij 2 dagen van
tevoren 50% van de totale som voldaan te worden. Bij minder dan > 2 dagen van tevoren een
annulering dient 100% van de overeengekomen zaalhuur betaald te worden.
●
Indien een geïnteresseerde van activiteiten van 2 t/m 4 wegens financiële redenen niet in
de gelegenheid is om de gevraagde deelnemersprijs te betalen en lid is van de YWCA kan er een
beroep gedaan worden op het bestuur, zonder voorafgaande toezeggingen.
●
Deze regeling geldt tot en met juni 2018 waarna wordt gekeken of er aanpassingen
gedaan moeten worden. Wanneer geen aanpassing wordt overeengekomen blijft de regeling
gehandhaafd, jaarlijks wordt gekeken naar de mogelijke aanpassingen.
●
De YWCA Nederland behoudt zich altijd en te allen tijden het recht voor om activiteiten te
wijzigen of de huurprijzen aan te passen.
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