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

1. World Council  



In 2015 heeft de 4 jaarlijkse wereldwijde bijeenkomst van YWCA plaatsgevonden in 
Bangkok, Thailand. Hieronder leest u een samenvatting van de World Council beleving, 
waarin de belangrijke gebeurtenissen staan beschreven.   
In oktober 2015 is een delegatie bestaande uit vijf leden van de YWCA Nederland naar 
Thailand gereisd om deel te nemen aan het World Council congres van de YWCA. Hier 
kwamen leden van lokale en nationale YWCA’s uit ongeveer 80 landen samen. Er is onder 
andere vergaderd over het beleid van de YWCA, de speerpunten van onze organisatie en de 
doelen die de World Y willen stellen voor de komende 4 jaar.  
De YWCA is een organisatie die vooral opkomt voor de positie van jonge vrouwen, daarom is 
het belangrijk dat alle delegaties op z’n minst voor 25% uit vrouwen bestaat van 30 jaar of 
jonger. De Nederlandse delegatie voldeed ruimschoots aan dit percentage met drie jonge 
delegatieleden. Voor aanvang van het World Council Congres vond er een Pre Council plaats 
voor jonge vrouwen waar de drie jonge delegatieleden aan deel hebben genomen. 
De Nederlandse delegatie heeft zich tijdens het congres actief ingezet voor de nieuwe 
formule van de lidmaatschapskosten voor de nationale Y’s. De board besloot echter tijdens 
de Council om de nieuwe formule die de board had bedacht niet in stemming te brengen. De 
Nederlandse delegatie heeft hierover een motie ingebracht om wel tot stemming over te 
gaan, ongeacht het resultaat. Naar aanleiding hiervan heeft de board een voorstel gedaan 
met een middenweg. Er komen speciale regionale bilaterale overleggen en er ligt binnen een 
tijdsbestek van twee tot vier jaar een nieuwe formule voor de leden met draagvlak.  
Daarnaast hebben heeft de delegatie zich ingezet voor democratische verkiezingen bij 
nominaties, voor de positie van LGBTQI vrouwen, en voor het beschikbaar houden in de 
resolutie van de mogelijkheid nucleair materiaal voor medische doeleinden te gebruiken, 
zoals voor borstkanker.  
De Nederlandse delegatie heeft veel contacten opgedaan met andere landen. België, 
Frankrijk en Trinidad & Tobago waren hiervan het opvallendst, maar ook de V.S., Kenia en 
Palestina. Er zijn contacten gelegd met landen die voor ons prioriteit hebben rondom het 
nationaal actieplan van Resolutie 1325, waar de YWCA NL zich actief voor inzet. 
Tijdens de Council heeft de Nederlandse delegatie twee workshops gegeven. Beiden zijn erg 
goed gelopen.  

• De Nederlandse delegatie heeft voor het eerst in de geschiedenis van de YWCA een 
veilige plek kunnen creëren waar mensen met een andere seksuele oriëntatie of 
gender identiteit openlijk over hun ervaringen en gevoelens konden praten binnen 
het internationale congres. Dit is mogelijk gemaakt door de workshop die door 
Nederland in samenwerking met andere landen is georganiseerd. Het was een 
emotioneel geladen bijeenkomst en hopelijk het begin van een verandering binnen de 
World YWCA rondom het realiseren van de rechten van vrouwen met elke seksuele 
oriëntatie of gender identiteit. Onze Nederlandse delegatie ziet LGBTQI-rechten als 
een belangrijk speerpunt binnen de World YWCA en de YWCA  Nederland zal dit 
steeds opnieuw aan de orde stellen en faciliteren.  

• TTIP en voedsel. Er worden verdragen overeengekomen tussen staten die een grote 
invloed hebben op onze voedselveiligheid. De rechtstaat zoals wij die kennen van 
nationale overheden wordt in deze overeenkomsten op een speciale manier 
benaderd. Veel vrouwen zijn ook moeders en dus is voedsel veiligheid een belangrijk 
onderwerp voor hen en binnen de YWCA. De Nederlandse delegatie heeft om deze 



reden een workshop gefaciliteerd die dit onderwerp aan de orde stelde. Een meer 
dan leerzame ervaring voor veel vrouwen. 

 

2. Breed Mensenrechten Overleg 
De YWCA Nederland is lid van het nationale en international Breed Mensenrechten Overleg. 
De belangrijkste aandachtspunten van dit overleg zijn: Mensenrechten gespecificeerd in 
Resolutie 1325 Veiligheidsraad Verenigde Naties en Israël/Palestina. De YWCA is één van de 
weinige vrijwilligersorganisaties die betrokken is bij de Breed Mensenrechten Overleggen die 
advies geven aan ministeries. In deze overlegsituaties zijn wij vooral betrokken bij de Gender 
zaken, Resolutie 1325 Veiligheidsraad Verenigde Naties en de Palestina problematiek. Er 
vinden vele overleggen plaats met betrekking tot mensenrechten samen met ambtenaren 
van Buitenlandse Zaken en met de Minister van Buitenlandse Zaken. In 2014 heeft onze 
vertegenwoordigster aangegeven te willen stoppen met dit overleg. We zijn nog op zoek 
naar een nieuwe vertegenwoordigster. 

3. Internationale commissie 

Door de nieuwe commissie Internationaal zijn in 2015 diverse activiteiten georganiseerd 
waaronder een avond met de directreur van Femmes voor Freedom over gedwongen 
huwelijken en huwelijkse gevangenschap en de Workshop Vreten, weten, eten over voedsel 
veiligheid,mindful eten een TTIP. Daarnaast is een informatiemiddag georganiseerd met het 
thema "Vluchtelingen".  
 
4. Olijfbomencampagne - Palestina Reis 
De YWCA Nederland ondersteunt de Olijfbomencampagne. Deze internationale campagne, 
gestart door de YMCA Oost-Jeruzalem en YWCA Palestina, richt zich op het onder de 
aandacht brengen van de mensenrechten situatie in Palestina. Door middel van het planten 
van olijfbomen samen met Palestijnse boeren wordt de hoop op een goede toekomst levend 
gehouden en zorgt ervoor dat landconfiscatie is sommige gevallen voorkomen kan worden. 
Deze campagne heeft als doel het tonen van solidariteit met de Palestijnse bevolking door 
het inzamelen van geld waarvan olijfbomen kunnen worden gekocht voor Palestijnse boeren 
die problemen hebben om hun land te bewerken. Tevens worden plant- en plukreizen 
georganiseerd voor vrijwilligers die willen helpen bij het bewerken van het land van de 
Palestijnse boeren.  

5. VN Resolutie 1325 - Nationaal Actieplan 2016-2019 
In 2015 is de YWCA Nederland sterk betrokken geweest bij het opstellen van de Nationaal 
Actieplan III in het kader van VN Resolutie 1325. De YWCA Nederland is medeondertekenaar 
van het NAP II en wil bij NAP III een grotere rol spelen in de uitvoering van het plan. Doel is 
de wereldwijde organisatie waar YWCA Nederland deel van uitmaakt te benutten om de 
doelstellingen in het NAP III te helpen bereiken. 
 
6. Overige activiteiten 
De YWCA Nederland heeft zich verder in 2015 bezig gehouden met haar eigen Good 
Governance. Tot slot is het 95 jarig bestaan van de YWCA Nederland gevierd met de eerste 



uitreiking van de externe Golden Girl Trofee aan een groep jonge vrouwen die zich in 2015 in 
Utrecht vrijwillig heeft ingezet voor de vluchtelingenopvang in de stad. 



Financiële verantwoording 
 
Winst- & verliesrekening over 2015 
   2015     2014 
Baten vereniging:  
Contributies    1.653    2.564  
Donaties, giften & schenkingen       573    1.727  
Rente & dividenden       664    1.139  
Som der baten    2.890    5.430 
 
Lasten vereniging:  
Personeelskosten        --         --  
Huisvestingskosten  6.222    6.398 
Organisatiekosten  4.123    5.240   
Bureaukosten  3.261    3.572  
Overige kosten      84       234  
Som der lasten    13.690  15.444 
Resultaat vereniging  -10.800   -10.014 
 
Exploitatieresultaat Mary Bargerhuis      11.544       9.672 
Resultaat Olijfbomencampagne    -1.587     12.449  
Resultaat Projecten          19        -2.711  
  -1.568    9.738 
Resultaat boekjaar      -824    9.396 
 ===== ==== 


