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"In 2018 hebben we een groeiende beweging gezien en startten mensen 
nieuwe plekken zoals in Dordrecht en Goes."

BEWEGING
VERSLAG VAN EEN

Van de directeur



EEN BEWEGING VAN MENSEN

De impact en tegelijkertijd de kwetsbaarheid van ons werk 
rust op de schouders van mensen. Mensen die in hun straat, 
wijk of kerk jongeren zien die ze aan het hart gaan. Mensen 
die bereid zijn in hun vaak drukke leven ruimte te maken voor 
het leven van een of meerdere jongeren. We zoeken hen op, 
helpen hen groeien en bieden hen hoop. Youth for Christ is 
een beweging van mensen die met deze missie dichterbij 
jongeren willen komen. Of ze nu betaald worden of niet. Zij 
gaan ervoor! 

LOKAAL MISSIONAIR JONGERENWERK

In 2018 hebben we een groeiende beweging gezien en 
mensen zien opstaan op nieuwe plekken als Dordrecht en 
Goes. We hebben ook gezien hoe kwetsbaar we zijn als 
een subsidie zomaar wegvalt, zoals in Gorinchem gebeurde. 
Tegelijkertijd zagen we hoe sterk we tegelijkertijd zijn toen de 
kerken achter ons werk in Gorinchem gingen staan. Met te-
leurstelling willen we volwassen omgaan en zelfbewust staan 
blijven als het nodig is. Meer en meer gaan we op zoek naar 
mensen die samen het verschil willen maken in de levens van 
jongeren die ons worden toevertrouwd.  

Waarom zou iemand dit lezen? Het schoot even door me heen toen 

ik nadacht over dit jaarverslag. Er komt in deze tijd zoveel informatie 

op ons af. Zoveel boodschappen die een beroep op ons doen.  Wat 

maakt dan dat u dit verslag wilt lezen? Inspirerende verhalen, gelikte 

presentaties, overtuigende cijfers of mooie foto’s? 

Wat we kunnen doen is een oprecht verslag geven van een jaar waarin 

we als beweging met vallen en opstaan, overtuigd van onze missie, 

jongeren hebben opgezocht. Een jaar waarin we gezien hebben wat 

de impact van ons werk is en waarin we ons, soms met de handen in 

ons haar, afvroegen wat we nog moesten. Het verslag van Youth for 

Christ is het verslag van een beweging middenin een samenleving, 

waarin voor de meeste jongeren God een onbesproken issue is en zij 

ons schoorvoetend dichterbij laten komen.

Bram Rebergen is directeur van Youth for Christ

02 0302 03
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EEN NIEUWE PLEK

In 2018 was de kogel door de kerk. Het prachtige landgoed 
waarop we als centraal kantoor jarenlang mochten werken en 
wonen past niet meer bij de beweging die we hebben ingezet. 
Natuurlijk, met pijn in ons hart en met grote dankbaarheid voor 
al het mooie, goede en gezegende wat velen hebben mogen 
ervaren op deze mooie plek, hebben we besloten De Linden-
horst te verkopen. Dat roept sentiment op, herinneringen aan 
ooit en al die ‘weet-je-nog-momenten'. Wij zeggen: dank God 

voor die prachtige jaren op dit schitterende landgoed. Met 
Hem gaan we verder op weg naar een nieuwe bestemming, 
nieuw elan, nieuwe omgeving en nieuwe wegen. Een stap die 
volledig past bij ons ‘geared to the times…’

VERZELFSTANDIGING THE MALL DE BAARSJES 

We namen ook afscheid van collega’s in Amsterdam en het 
prachtige werk in de wijk De Baarsjes. Sinds 2009 was The 
Mall De Baarsjes een begrip in de wijk. Dit alles vanuit een 

"Meer en meer gaan we op zoek  
naar mensen die samen  

het verschil willen maken."



unieke waarde gedreven context. Dat hebben we willen be-
nadrukken door The Mall de Baarsjes te verzelfstandigen en 
zo nog meer slagkracht te geven op die unieke plek in onze 
hoofdstad. ‘Kleintjes worden groot’ zei mijn oma altijd… En 
The Mall de Baarsjes is in veel opzichten groot geworden.

FINANCIËN

De christelijke gemeenschap in Nederland wordt kleiner 
en de mate waarop kerken en organisaties een beroep op 

u doen neemt zeker niet af. We begrijpen dat u graag wilt 
kiezen waarin u wilt investeren. Die keuze laten we ook graag 
aan u. Daarom zijn we dankbaar dat steeds meer mensen zich 
structureel willen verbinden aan ons werk. Bijvoorbeeld door 
heel direct onze collega’s te steunen die lokaal actief zijn. Wat 
een geweldige manier om zo dichtbij uw steun te ervaren. 
Ook zien we dat er nog steeds een grote groep mensen is 
die ons werk structureel willen steunen middels giften en ons 
na hun leven een prachtig geschenk geven. Elke keer zijn we 
weer oprecht verrast. 

We weten ook dat het verandert en dat we niet ‘zomaar’ kun-
nen rekenen op wat we denken nodig te hebben. Daarom zijn 
we scherp op wat we uitgeven en kritisch op wat we investe-
ren. Soms worden we overvallen door meevallers die niet te 
begroten zijn. Dankbaar zijn we voor het prachtige positieve 
resultaat van € 156.478 waarmee we dit jaar mochten afslui-
ten, vooral dankzij een aantal onverwachte nalatenschappen. 

OP DE BÜHNE

Iemand zei tegen me dat de naam Youth for Christ dan 
misschien nog wel redelijk bekend is, maar dat er heel veel 
mensen zijn die geen fl auw benul meer hebben van wat we 
onder jongeren doen. Toch vind ik het eerlijk gezegd niet zo 
belangrijk dat onze náám bekend is, ik wil de verhálen horen 
van jongeren die door de aanwezigheid van mensen om hen 
heen (die iets laten zien van die onvoorwaardelijke liefde van 
God de Vader) nieuwe wegen inslaan en vol zin dat leven 
aangaan. Het liefst met een ‘ja’ tegen Jezus, maar ook zonder 
die ‘ja’ gaan wij gewoon door. In 2018 zijn we gestart met
het maken van documentaires over en met jongeren om met 
u te delen.

DANK

Dank voor u: bidders, gevers, kerken en organisaties waar-
mee we samen mochten optrekken. Dank voor jou: vrijwilli-
gers, jongerenwerkers, teamleiders en besturen overal in het 
land die vooral doen wat wij bepraten en voor wie niets teveel 
is. Dank voor u, dat u meeleest en daarmee toont dat wat wij 
doen u aan het hart gaat!
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"In 2018 gingen we vol enthousiasme aan de slag met het trainen en 
inspireren van medewerkers, vrijwilligers en jeugdleiders."

IN BEELD
JONGERENWERK

Bij u in de buurt
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Getallen zijn leuk maar zeggen niet alles. Lees op pagina 8 t/m 11 over de impact van ons jongerenwerk.
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"In alles wat er in 2018 is gebeurd, ervaren we bovenal dat God 
beweging gaf. Daar willen we in 2019 op voortbouwen."

Lokaal missionair jongerenwerk

BEWEGING!
GOD GEEFT
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JONGEREN - DE BEWEGING VAN JONG ZIJN

In een tijd waarin veel op hen afkomt, hebben we in 2018 
in meer dan 25 plaatsen veilige plekken kunnen bieden aan 
jongeren. We merken dat de druk op jongeren toeneemt. 
School, werk, social media, onstabiele thuissituaties, het zijn 
allemaal zaken waar ze mee moeten dealen. Waar ze het 
gevoel hebben dat ze zoveel ‘moeten’, is Youth for Christ 
aanwezig zodat ze kunnen ‘zijn’. Zo weten jongeren zich 
gezien in de huiskamer in Zwolle, verwoorden gevoelens in 
de muziekstudio in Gorinchem en krijgen meiden in Utrecht 
één op één coaching van vrouwen uit de wijk  In alles waren 
activiteiten en relaties gericht op het bieden van hoop en 
stimuleren van groei.

Het jaar 2018 was voor ons lokaal 

missionair jongerenwerk vooral een 

jaar van bewegen. We hebben veel 

geïnvesteerd in de beweging Youth for 

Christ en de mensen die de beweging 

van Youth for Christ maken. In Goes 

en Dordrecht is geheel nieuw jonge-

renwerk gestart, georganiseerd om 

een aantal mensen die hart hebben 

voor hun plaats, voor Jezus en voor 

jongeren.
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YOUTH FOR CHRIST -  DE BEWEGING VAN 
LOKAAL MISSIONAIR JONGERENWERK

In 2018 hebben we veel ingezet op het faciliteren van de 
beweging van Youth for Christ. Dat betekent meer aansturing 
op lokaal eigenaarschap en minder management. Daarnaast 
hebben we de aansturing van ons werk en de inhoudelijke 
begeleiding samen gevoegd. Missionair Jongerenwerk is één 
team dat verantwoordelijk is voor de begeleiding, inspiratie en 
training van onze lokale werkers. 
We hebben ook doorgebouwd aan de Youth for Christ centra 
en hun rol als regionale spin in het web voor missionair 
jongerenwerk. Zwolle, Deventer en Delft coachen vrijwilligers 
in de regio en faciliteren training-toerusting en begeleiding. 
Veenendaal komt daar in 2019 bij.

BEWEGING!





MEDEWERKERS - DE BEWEGING VAN GODS 
KONINKRIJK

We geloven dat Gods werk onder jongeren zichtbaar wordt 
door mensen om hen heen, zij bouwen Gods Koninkrijk. 
Daarom hebben we in 2018 meer dan voorheen ingezet 
op de werkers en minder op producten of projecten. We 
investeerden in hen door middel van coaching, toerusting en 
training en faciliteerden hen met goede methodieken voor het 
jongerenwerk. Het leverde schitterende nieuwe initiatieven 
op. In het project ‘Zoals Jij’ in Utrecht trekken vrouwen uit 
de buurt langdurig op met meiden. In Dordrecht en Goes 
is nieuw jongerenwerk gestart, twee nieuwe mogelijkheden 
om jongeren te bereiken. Daarnaast zijn we in het hele land 
met lokale kerken in gesprek om samen op te trekken in het 
bereiken van jongeren buiten de kerk. God geeft werkers en 
dat is een zegen! 

BEWOGEN JAAR

Het was ook een bewogen jaar, met veel gave en nieuwe ini-
tiatieven, maar ook met moeilijke keuzes. Zo hebben we ons 
werk in Rotterdam voorlopig stil moeten leggen en hebben 
we in Amsterdam de stichting The Mall de Baarsjes verzelf-
standigd. In Gorinchem, verloren we door een gerechtelijke 
procedure de aanbesteding van het jongerenwerk, ondanks 
de hogere kwaliteit in jongerenwerk dan andere partijen. 
Daardoor moesten we afscheid nemen van een aantal jonge-
renwerkers. Dat is moeilijk voor ons, voor de medewerkers, 
maar vooral voor de jongeren in Gorinchem. Dankzij een 
grote lokale wervingscampagne en veel betrokken kerken zijn 
we nog steeds actief, zij het in afgeslankte vorm. 

VOORUITBLIK 2019

In alles wat er in 2018 is gebeurd, ervaren we bovenal dat 
God beweging gaf en voor ons uit ging. Daar bouwen we in 
2019 met een vierde jongerencentrum in Veenendaal op voort. 
In Almere gaan we nauw samenwerken met een missionaire 
gemeente en in Lelystad starten we met een foodtruck waarin 
jongeren onder begeleiding koken en catering verzorgen. 
Ook in Eindhoven bouwen we samen met stichting Pitstop aan 
nieuwe vormen van jongerenwerk. Zo willen we met vallen en 
opstaan aansluiten op Gods beweging.

Kijk op pagina 7 voor een overzicht van activiteiten en cijfers. 
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"Er is meer onderling contact met de lokale 
jongerenwerkers, vrijwilligers en teamleiders." 

MEEBOUWEN
AAN MISSIONAIR 
JONGERENWERK

Training & Toerusting
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Ook konden we door mee te kijken in de uitvoering van het 
werk de-vraag-achter-de-vraag beter ontdekken.

VERBETERD TRAININGSAANBOD

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we in de zomer van 
2018 een nieuwe opzet gemaakt voor het trainingsaanbod 
voor medewerkers. Zo komen we met alle Youth for Christ 
medewerkers drie keer per jaar bij elkaar om verhalen uit te 
wisselen, samen God te zoeken en getraind te worden. Voor 
de trainingen zijn dit jaar vier leerlijnen ingericht voor starters, 
mediors, specialisten en leiders. Zo sluiten we nog beter aan 
bij de leervragen van medewerkers.  

Medewerkers van Youth for Christ voelen zich gedreven door 
Gods liefde. Met ons jaarthema ‘Hoop’ hielpen we iedereen 
in de beweging deze drive voor ogen te houden. We zijn ook 
gestart met een train-de-trainer programma voor medewer-
kers en vrijwilligers die graag willen doorgroeien als trainer in 
missionair jongerenwerk.  

INZETTEN OP MISSIONAIRE 
CLUBPROGRAMMA’S

Uit onderzoek naar kerken die onze SOLID- en STEADY-club-
programma’s gebruiken, bleek dat kerken die de missionaire 
SOLID-programma’s gebruiken meer tieners van buiten de 
kerk bereiken. Omdat we in onze strategie bewust hebben 
gekozen voor missionair jongerenwerk, hebben we daarom 
besloten om voortaan in de zetten op deze SOLID-program-
ma’s. In 2018 zijn we gestart om deze programma’s nog beter 
te maken. De ’STEADY-programma’s worden uitgefaseerd 
en jeugdleiders die hiermee werken, dagen we uit om met de 
SOLID-programma’s verder te gaan. Door te investeren in 
jeugdleiders hopen we kerken in Nederland uit te dagen om 
er ook te zijn voor jongeren in hun buurt. 

Zo bouwen we mee aan missionair jongerenwerk in Neder-
land en dragen we bij aan nog beter jongerenwerk.

Omdat medewerkers van Youth for Christ zelf het 

instrument zijn voor ons jongerenwerk, is investe-

ren in hen direct investeren in beter jongerenwerk. 

Team Training & Toerusting voorziet medewerkers, 

vrijwilligers en jeugdleiders van inspirerende trai-

ningen en materialen. Hier gingen we in 2018 dan 

ook vol enthousiasme mee aan de slag. 

De eerste maanden van het jaar hebben we de tijd genomen 
om goed te kijken wat er in het lokale jongerenwerk nodig 
is aan training en toerusting. Dit heeft ervoor gezorgd dat 
er meer onderling contact is met de lokale jongerenwer-
kers, vrijwilligers en teamleiders. Door mee te kijken en met 
collega’s en vrijwilligers in gesprek te gaan, hebben we een 
concreet beeld gekregen van de behoeften. 
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Fondsenwerving

“Fijn spel. Tieners willen graag gehoord worden. Dit spel draagt 
daar mooi aan bij. Het houdt het gesprek op gang.”

VERBINDEN
SPELEND

– reactie van een moeder
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ke projecten. Donateurs zijn dus gerichter gaan geven en dat 
duidt op meer betrokkenheid.

NALATENSCHAPPEN

Daarnaast willen meer mensen bijdragen aan de missie van 
Youth for Christ door ons op te nemen in hun testament. 
Zo ontvingen we in 2018 € 173.000 uit nalatenschappen. 
Dat stemt ons dankbaar. We maken hieruit op dat er meer 
interesse is voor deze manier van geven. Ook komend jaar 
onderzoeken we verder hoe we mensen actiever bij onze 
missie kunnen betrekken. 

BUSINESSCLUB

Via de Youth for Christ Businessclub staat een groep onder-
nemers om ons heen met tijd, middelen en fi nanciën. Komend 
jaar nodigen we hen uit om meer betrokken te raken bij ons 
lokale jongerenwerk.

In het uitvoeren van ons jongerenwerk, is 

betrokkenheid nodig van mensen die zich 

verbonden voelen met onze missie. Mensen die 

als vrijwilliger verbonden zijn aan het jongerenwerk 

en donateurs die onze missie mogelijk maken met 

fi nanciële steun. In 2018 nodigden we ouders uit 

om via een spel in gesprek te gaan met tieners. 

PLOF!

Youth for Christ gelooft dat de plek waar jongeren zich ge-
kend weten, de plek is waar ze zich ook thuis voelen. Waar 
ze kunnen neerploffen, ontstaat ruimte voor een gesprek 
en relatie. Daarom ontwikkelden we het spel PLOF!, een 
vrolijk en snel vragenspel om samen met jongeren te spe-
len en elkaar beter te leren kennen. PLOF! werd gemaakt 
in samenwerking met jongeren en jongerenwerkers in het 
hele land. 
Vanaf de lancering in het voorjaar, hebben we ruim 15.000 
spellen mogen verspreiden, via evenementen als Opwek-
king en New Wine, als via een campagne op Facebook. 
Op een inspiratiewebsite konden spelers spelvarianten en 
gesprekstips vinden. 
We hebben mensen die het spel bestelden gevraagd of 
ze ons jongerenwerk structureel willen ondersteunen. 521 
mensen gaven aan deze oproep gehoor. Samen ontvangen 
we van hen € 28.500 aan doorlopende steun per jaar om 
ons jongerenwerk mogelijk te maken. Een grote zegen! 

MEER STRUCTURELE STEUN

In de afgelopen jaren zijn mensen ons werk op een andere 
manier gaan steunen. We hebben meer ingezet op struc-
turele steun en onze donateurs reageren daar positief op. 
In 2018 ontvingen we ruim 40.000 meer dan vorig jaar aan 
giften vanuit incasso’s en periodieke overeenkomsten. Dit 
is belangrijk voor de continuïteit van ons relationele jonge-
renwerk, dat zich uitstrekt over meerdere jaren. Het aantal 
kleinere, losse giften wel neemt af. Deze trend is bij alle 
goede doelen waarneembaar. Daartegenover staat dat we 
wel grote eenmalige giften hebben gekregen voor specifi e-
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"We zijn onder de indruk hoe Youth for Christ 
trouw is gebleven aan hun eigen manier van de 
boodschap brengen." Liesbeth Franken, donateur

VERBINDEN



IN CIJFERS
JONGERENWERK

Financiën
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Lasten 2018 2017

Lokaal Jongerenwerk 2.207.077 1.978.091

Schoolwerk - 96.505

Training en toerusting 366.971 421.519

Overige activiteiten 16.050 23.438

Kosten fondsenwerving 423.298 413.560

Kosten subsidieverstrekking 64.960 57.706

Kosten beheer en administratie 193.732 204.452

Voorzieningen -28.737 14.000

Financiële baten en lasten 2.308 1.699

Mutaties bestemmingsfondsen -31.170 -97.763

3.214.489 3.113.206

Baten fondsenwerving 2018 2017

Mailingen en losse giften 587.084 529.841

Incasso’s 579.056 538.538

Schenkingen 151.148 138.378

Nalatenschappen 173.031 61.987

Kerken/collecten 66.859 74.539

Vermogensfondsen 158.030 185.768

Doorzendgiften YfC Internationaal /overige giften 9.670 19.126

Partnerbijdragen/verkoop goederen 16.434 21.580

Saldo bestemmingsfonds -24.470 2.682

Totaal 1.716.842 1.572.439

 Inkomsten

Baten uit eigen fondswerving 1.716.842

Subsidies van overheden 595.151

Overige baten 1.058.974

Totale baten 3.370.967

●  Baten uit eigen 

fondswerving

●  Subsidies van 

overheden

● Overige baten

Er is een positief resultaat van 

€ 156.478. Dit overschot is 

vooral te danken aan een-

malige onverwachte nalaten-

schappen. Vorig jaar was dit 

overschot € 69.746 (2018).

Een onafhankelijke accoun-
tant heeft verklaard dat 
alle cijfers in dit jaarverslag 
consistent zijn met onze 
jaarrekening. Deze verklaring 
en de volledige jaarrekening 
zijn te downloaden op yfc.nl/
jaarverslag.

IN CIJFERS

51%

18%

31%



"Om echt dichterbij jongeren te komen, zoekt Youth for Christ de 
samenwerking met andere partijen die om jongeren heen staan."

BOUWEN
SAMEN

Samenwerking



18 1918 19

Het werk van Youth for Christ speelt zich af mid-

den in de samenleving, waar allerlei gebieden van 

het leven elkaar raken: zorg, school, werk, straat 

en kerk. Om echt dichterbij jongeren te komen, 

zoekt Youth for Christ de samenwerking met ande-

re partijen die om jongeren heen staan. Landelijk 

werkten we in 2018 samen met vijf kerkgenoot-

schappen en 36 organisaties. Ook zijn we lid van 

vijf koepelorganisaties. Daarnaast hebben we op 

lokaal niveau diverse samenwerkingsverbanden 

met (andere) organisaties, kerken en bedrijven.
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BOUWEN

Directie

Dhr. A. Rebergen

Bestuur

Mw. R. Streefl and-Driesprong 
(voorzitter)
Dhr. C. van de Graaf
Dhr. J.M. Finnema 
(penningmeester)
Dhr. D. Mohn
Mw. D. Voordewind

Kerkgenootschappen
➲  Kerkgenootschap 

Leger des Heils
➲  Protestantse Kerk 

in Nederland (PKN)
➲  Rooms-Katholieke Kerk 

Nederland
➲  Unie van Baptistengemeen-

ten in Nederland
➲  Vereniging Pentecostal 

Council of Churches

Organisaties
➲ Agapè
➲ Alpha Nederland
➲ Ark Media
➲ Athletes in Action
➲  Charismatische 

Werkgemeenschap 
Nederland (CWN)

➲ Chris & Voorkom
➲  Christelijke Hogeschool 

Ede (CHE)
➲ Christelijk Sociaal Congres
➲ ChristenUnie
➲ Dabar
➲ Evangelische Hogeschool
➲  Evangelische Omroep (EO)
➲ De Passie
➲ Stichting Gave
➲  Hervormd Gereformeerde 

Jeugd Bond (HGJB)
➲ Huis van Belle
➲ In Christus Heel
➲ Interserve

➲  Internationale 
Zendingsbond (IZB)

➲  JOP (Jeugdorganisatie 
Protestantse Kerk in 
Nederland)

➲ Menso Alting Zwolle
➲  Nederlands Bijbel-

genootschap (NBG)
➲ New Wine Nederland
➲ Opwekking
➲  Protestantse Theologische 

Universiteit (PThU)
➲ Rondom het Kind
➲  SKIN (Samen Kerk 

in Nederland)
➲ TijdVoorActie
➲ Timotheüs Kinderwerk
➲ Tear
➲ Teen Challenge Nederland
➲ WakeUp Deborah
➲ WAVV 
➲ De Wittenberg
➲ World Servants
➲ Youthspot

Koepelorganisaties
➲  Christelijk-Sociaal 

Congres
➲ Missie Nederland 
➲  Nederlandse Organisatie 

van Vrijwilligers
➲  Nederlandse 

Zendingsraad
➲  Nederlands Christelijk 

Forum

Directie

Dhr. A. Rebergen

Bestuur

Mw. R. Streefl and-Driesprong 

➲ Huis van Belle
➲ In Christus Heel
➲ Interserve

Zendingsraad
➲  Nederlands Christelijk 

Forum
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