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Omzien naar jongeren én hen op het spoor van Jezus zetten: 
die twee dingen staan bij Youth for Christ niet los van elkaar. 
Dat maakt ons in essentie een beweging. Een beweging die 
gevoed wordt door de Geest van God. Een beweging waar-
mee we midden in een tijd van verharding, dreiging, polarisatie 
en individualisering jongeren niet alleen willen omgeven met 
zorg, ondersteuning en aandacht, maar jongeren laten ervaren 
dat ze geliefd zijn door God de Vader, dat ze de nabijheid van 
Jezus ervaren en dat ze ontdekken hoe de Heilige Geest hen 
kan vernieuwen. We willen jongeren weer hoop en perspectief 
geven. Daar gaan we en daar staan we voor! Die beweging 
krijgt vorm in de organisatie van Youth for Christ, waarbinnen 
we afspraken maken en onze gedrevenheid waarborgen.

Die beweging willen we erin houden. Dat deden we ook dit jaar. 
Ondanks allerlei beperkingen en belemmeringen, zijn we stug 
doorgegaan en hebben we vol overtuiging onze plek ingeno-
men. Meer en meer raken we ervan bewust dat de missie van 
Youth for Christ voor kerk en samenleving uiterst relevant is.

Als Jezus in Kafarnaüm de mensenmenigte ziet (Mattheus 
9:36), constateert Hij met een knoop in Zijn maag dat zij ‘uitge-
put en hulpeloos’ zijn. ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er 
weinig’. Wij zien daar veel van terug in ons werk met en voor 

Is Youth for Christ nu een beweging of een organisatie? 

Het is een vraag die regelmatig aan de orde komt. 

Achter die vraag schuilt een wereld van beelden en 

verwachtingen. Over professionaliteit, slagkracht, 

lokale aanwezigheid, vrijwilligers, missie en visie.  

Maar ook over het hart van Youth for Christ. 

Het antwoord op de vraag? We zijn het allebei.  

Youth for Christ is een organisatie met het hart van een 

beweging. En dat hart klopt voor een missie! Youth for 

Christ wil alle jongeren in Nederland bereiken door hen 

aandacht en liefde te geven, met hen op te lopen en 

door het goede nieuws van Jezus te vertellen. 
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“We zijn ervan overtuigd zijn dat onze relatie met de levende God  
ons direct uitdaagt om er te zijn voor jongeren. Dat geeft iets extra’s en 

maakt ons uniek in onze taak en verantwoordelijkheid.”
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DE BEWEGING
ERIN HOUDEN...

Verslag van de directeur

jongeren. Maar we vinden het ontzettend hoopvol dat die oogst 
groot is. Youth for Christ wil mensen middenin de samenleving 
plaatsen en zo de plek innemen die God ons toevertrouwt.

STRATEGIE 2022-2025

In 2021 is hard gewerkt aan de vormgeving van de nieuwe stra-
tegie. Juist in die periode wilden we elkaar als collega’s graag 
zien en spreken en voelde de afstand soms vervreemdend. 
Desondanks hebben we met elkaar de lijnen uitgezet naar de 
toekomst waarin het hart van onze missie klopt.

Youth for Christ wil een toekomstbestendige en innovatieve 
organisatie zijn. De strategische lijnen zijn over 4 jaar zichtbaar 
binnen de organisatie en voor externe doelgroepen. We willen 
dat de strategische lijnen de medewerkers en vrijwilligers van 
Youth for Christ richting geven, inspireren en motiveren om hun 
werk te doen voor en onder jongeren.  

 
 De 4 strategische lijnen:

 1. Youth for Christ is een missionaire jongerenorganisatie 
 2.  Youth for Christ zoekt een wederkerige samenwerking  

met christelijke geloofsgemeenschappen
 3.  Youth for Christ kent een innovatieve en stimulerende  

organisatiestructuur en -cultuur  
 4.  Youth for Christ verduurzaamt haar missie richting  

de toekomst 

RELATIES MET JONGEREN

De basis van het lokaal missionaire werk van Youth for Christ 
Nederland is ‘de relatie met jongeren’. Ondanks de belemme-
ringen die de coronacrisis met zich meebracht, zijn er 7.500 
unieke relaties met jongeren gelegd. Dit realiseerden we met 
de inzet van 23 lokale teams, 435 vrijwilligers en 70 betaal-
de medewerkers. En vanuit 19 inloopcentra en 5 mobiele 
ontmoetingsplekken. Het lokale werk kent 11 zelfstandige 
stichtingen die onder de vlag van Youth for Christ opereren.  

De beweging groeit! Nieuwe initiatieven starten of zijn gestart. 
Banden met lokale kerken worden versterkt en samen komen 



we tot nieuwe vormen. Er ontstaan nieuwe gemeenschappen: 
kleine groepen jongeren die onder leiding van onze mensen 
ervaren dat er een God is die hen liefheeft. We geloven dat de 
kracht en de levensvatbaarheid van die gemeenschappen een 
belangrijk onderdeel uitmaken van de kerk van de toekomst.

Een flink deel van ons werk op straat doen we in opdracht 
van de lokale overheid. Als partner trekken we met lokale 
gemeentes op om er voor kwetsbare jongeren te zijn. De 
overheid blijkt voor ons een betrouwbare partner, want steeds 
weer weten we elkaar te vinden. We ervaren dat als een groot 
dankpunt, juist omdat wij zo missiegedreven zijn en ons werk 
als christenen willen doen. We zijn ervan overtuigd zijn dat 
onze relatie met de levende God ons direct uitdaagt om er te 
zijn voor jongeren. Dat geeft iets extra’s en maakt ons uniek in 
onze taak en verantwoordelijkheid. We kunnen en willen niet 
zonder die wortel en die basis. We zijn een beweging vanuit 
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Hem die ons allemaal liefheeft en vinden dat alle jongeren in 
Nederland het recht hebben om die God te leren kennen. 

MOOIE PROGRAMMA’S EN PROJECTEN 

Youth for Christ bestond in 2021 75 jaar! Helaas moesten we 
ons jubileumevent verplaatsen en later zelfs cancellen. Natuur-
lijk was dat teleurstellend. We hadden graag gevierd dat we 
al zoveel jaren een geweldige plek in kerk en samenleving mo-
gen innemen. In grote dankbaarheid aan God en alle mensen 
die onze missie vorm en inhoud hebben helpen geven.  

De relevantie van ons jongerenwerk werd helaas juist in ons 
jubileumjaar zichtbaar. We zagen jongeren die in de proble-
men kwamen omdat sociale structuren omvielen, jongeren 
die vereenzaamden en isoleerden. Door de inzet van onze 
jongerenwerkers werd het ook voor de achterban opnieuw 
duidelijk hoe essentieel ons werk is. We mochten dat terug-

zien in prachtige giften. Vanuit de directie is er een open brief 
gestuurd aan kerken in Nederland om hen op te roepen naar 
hun jongeren om te zien (februari). 

Ook is in 2021 het boek [P]ubergeschikt uitgegeven.  
Onze landelijke campagne hiervoor hebben we via vooral 
online kanalen moeten vormgeven en in de zomer vond een 
samenwerking met RCN Vakantieparken plaats. Het doel  
was tweeledig: ouders bemoedigen om van invloed te zijn in 
het leven van hun puber en het werven van donateurs voor  
onze missie. In september vond de tweede editie van de  
Tour d’ Orange plaats, met een opbrengst van meer dan  
€ 45.000 voor onze lokale projecten. Tijdens de Kerstdagen 
kwamen we in actie met een kersteditie van #jebentnietinj-
eeendje, waarmee meer dan duizend jongeren zijn bereikt. 

Vanzelfsprekend gaat niet alles goed. Tegenslagen in het 
werk, maar vooral verdrietige verhalen uit de levens van jonge-
ren raken ons. De onveiligheid waarin veel jongeren opgroei-
en, de overkill aan info en meningen vanuit de (sociale) media 
die verwarring geven bij jongeren en gezonde structuren doen 
wegvallen. Ja, we hebben zorgen, maar we laten ons daar niet 
door leiden. We laten ons leiden en sturen door de Hoop die 
in ons leeft. We bouwen aan een Koninkrijk dat uitstijgt boven 
de macht en beperkingen van mensen. Dat houdt ons steeds 
weer gaande.

VOOR EN MET DE KERK 
In 2021 ontwikkelde Youth for Christ een online ‘trainings-
wall’ waarin tal van trainingen online worden aangeboden 
aan kerken en jeugdleiders. Het is een digitale toerustings-
mogelijkheid waarin alle producten en diensten van Youth 
for Christ zijn ondergebracht. Ook vond er een grootschalig 
Trainingsevent plaats (online) en er werden actuele corona-
programma’s ontwikkelt om kerken te helpen ook in tijden van 
afstand jongeren te blijven bereiken. We ontwikkelden nieuw 
16+ materiaal dat in september in de verkoop ging en voor de 
IZB (Dabar) ontwikkelden we tienermateriaal. Kortom, we zijn 
op weg met de kerk en hebben ingezet op strategisch part-
nerschap. We geloven dat de kerk niet zonder de beweging 
van jongeren kan. Tegelijk zien we de kerk worstelen om haar 

relevantie voor een nieuwe generatie vorm en inhoud te geven. 
Daar zijn wij om met de kerk te werken aan de vorming van 
nieuwe gemeenschappen waar jongeren mogen ontwikkelen. 

In dit jaar zijn we ook met het Leger des Heils op weg  
gegaan in de wens ons werk dichter bij elkaar te brengen. 
Gesprekken vinden plaats en eerste proefplaatsen in  
Lelystad en Arnhem starten. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst van de kerk vooral  
ligt in het vormen van nieuwe gemeenschappen en juist  
jongeren hebben daarin een cruciale rol!

OP NAAR DE TOEKOMST 
De samenleving is sterk veranderd en de coronapandemie 
heeft tegenstellingen in de maatschappij verscherpt; groepen 
zijn nog meer tegenover elkaar komen te staan. Jongeren zijn 
kwetsbaar gebleken en we zijn vergeten hen te leren daar 
goed mee om te gaan. Youth for Christ heeft aan den lijve  
ondervonden wat het betekent als veiligheid en vertrouwen  
in het leven van jongeren wegvalt, en dat hun weerbaarheid 
relatief laag is als het normale wordt doorbroken. We  
signaleerden eenzaamheid, depressie en uitzichtloosheid in 
toenemende mate. De aanwezigheid van Youth for Christ -  
met onze boodschap van hoop, met veilige en betrouwbare 
relaties en met perspectief voor een waardevol bestaan - is in 
de samenleving en in de kerk nog meer relevant gebleken. 

Bram Rebergen,  
directeur Youth for Christ 
Nederland
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betaalde medewerkers 

die direct actief zijn  
met jongeren
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Actieve vrijwilligers
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besturen/lokale stichtingen

panden
19

Dit zeggen jongeren:

Cijfers:

Goes

Rotterdam

Krimpenerwaard

Goeree- 
Overflakkee

jongeren
met wie we een relatie hebben

7500

7
11

unieke

lokale 
teams  
+ team- 
leiders

23

Ontmoetings-

plekken

10

“ Het is gezellig  
en ik leer  
nieuwe  
dingen  
over mijzelf”  
(MEIDENCLUB 

UTRECHT)

“ Wanneer 
zijn jullie er 
weer?”  
(EINDHOVEN)

“ Dit is de plek waar  
ik op een chille manier 
mijn vrienden kan zien, 
thuis kan dat niet”  
(INLOOP ALMERE)

Projecten uitgelicht:

Uitjaar
Young 

Leaders

Maatjes-
projecten

Trainingen en  
workshops 

op scholen

Alpha Youth 
Buurjongens 

en nog 

veel meer… 

“Ik zou hier elke dag wel willen zijn” (ARNHEM)

IN BEELD
JONGERENWERK

Door heel Nederland

 

"“De aanwezigheid van Youth for Christ - met onze boodschap van hoop - is in 
de samenleving én in de kerk nog meer relevant gebleken.”"
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De jongerenwerkers van Youth for Christ geven 

graag betekenis aan hun leven door met passie 

en enthousiasme relationeel jongerenwerk uit te 

voeren. Er écht zijn voor jongeren. De uitdagingen 

die corona met zich meebracht, versterkten 

deze drive. Samen ontdekten we dat thema’s als 

eenzaamheid, somberheid en gedragsproblemen 

meer leefden dan ooit. We zagen het als een 

uitdaging om een stap extra te zetten. In 23 lokale 

plaatsen leerden we ruim 7.500 jongeren kennen 

en hoorden we hun persoonlijke verhaal. We 

trokken met jongeren op bij wekelijkse activiteiten, 

inloopcentra, trainingen en innovatieve projecten. 
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We zagen jongeren groeien in 2021: Ze kregen meer zelfver-
trouwen, sloten nieuwe vriendschappen en maakten levens-
keuzes waar ze trots op konden zijn. Deze groei is niet te 
onderschatten: voor veel kwetsbare jongeren is dit essentieel 
geweest om zicht te krijgen op een hoopvolle toekomst.
Afgelopen jaar was het voortdurend flexibel zijn. Ons steeds 
weer weten aan te passen aan de op dat moment geldende 
wet- en regelgeving was van groot belang. Van lockdown, 
naar mondkapjes tot buitenactiviteiten. Wij zijn dan ook enorm 
trots op al onze jongeren en jongerenwerkers! Met ruim 500 
betaalde en vrijwillige jongerenwerkers, stagiaires en deelne-
mers aan het Uitjaar, hebben wij in 2021 door heel Nederland 
heen het verschil gemaakt voor jongeren van 10-23 jaar. We 
bereikten jongeren uit dorpen, jongeren van de straat, jonge-
ren die in Nederland geboren en getogen zijn, jongeren die 
recent naar ons land gevlucht zijn en jongeren die opgroeien 
met een andere taal en cultuur. Aan al deze jongeren mochten 
we laten zien dat ze waardevol en geliefd zijn. We hebben 
elke dag uiting kunnen geven aan ons verlangen om jongeren 
kennis te laten maken met Gods onvoorwaardelijke liefde. 

GELOOF

Het afgelopen jaar ontwikkelde de relatie met jongeren op  
verschillende plekken zich zo mooi, dat er ruimte ontstond 
voor geloofsgesprekken. In Youth Alpha’s, discipelschaps- 
cursussen en geloofsactiviteiten maakten jongeren in 2021 
kennis met het christelijk geloof. Veel van deze activiteiten 
voerden we uit in samenwerking met lokale kerken. Op deze 
manier heeft Youth for Christ een essentiële brugfunctie  
tussen kerk en samenleving.

INNOVATIE

Bij Youth for Christ Nederland zijn wij voortdurend bezig ons 
werk uit te breiden en te innoveren. In het afgelopen jaar zijn 
er twee nieuwe Youth for Christ plaatsen opgestart. Ook zijn 
we in gesprek met tien andere plaatsen om mogelijk ook daar 
jongerenwerk in de steigers te zetten. Ook bestaande locaties 
breiden het jongerenwerk uit door in andere wijken actief te 
worden. Zo bereiken wij niet alleen nieuwe jongeren, maar ook 
nieuwe buurtbewoners.

Lokaal missionair jongerenwerk

JONGEREN!
GAAN VOOR

“Elke dag geven we uiting aan ons verlangen om jongeren kennis  
te laten maken met Gods onvoorwaardelijke liefde.”



Om relevant te blijven voor de komende generatie jongeren, 
startten veel locaties met innovatieve projecten. Zo lopen er 
zes verschillende maatjesprojecten waarin tieners gekoppeld 
worden aan een inspirerende jongvolwassene. 
Naast beperkingen, gaf de coronacrisis ook mogelijkheden. 
We konden op veel plekken extra activiteiten organiseren 
omdat dit speciaal voor jongeren mogelijk werd gemaakt.  
Het maakte het een intensief jaar. 
De samenwerking met scholen kreeg in 2021 een boost.  
We zien een stijgende lijn in de vraag van scholen om samen 
te werken of een aanbod te verzorgen in en buiten de school. 

Daarnaast ontwikkelden we doorlopend trainingen en cursus-
sen waarin we inspelen op de laatste jongerentrends. Zo zijn 
er in 2021 trainingen gemaakt over het gebruik van sociale 
media en sexting. Ook is er een cursus ontwikkeld voor 
tieners die veel stress ervaren. 
Daarnaast werd er hard gewerkt aan verschillende vormen 
van online jongerenwerk. Zo kunnen we door heel Nederland 
heen via bijvoorbeeld gamen en chatten, jongeren bereiken 
daar waar zij op dat moment zijn. 

VRIJWILLIGE INZET

Om ons lokale jongerenwerk optimaal vorm te geven, betrek-
ken we zoveel mogelijk lokale partijen bij ons werk. Denk aan 
lokale kerken, plaatselijke overheden, organisaties, scholen 
en buurtbewoners. Ons werk wordt op deze manier niet 
alleen breder gedragen maar ook duurzamer. Zo wordt ons 
jongerenwerk op veel plekken verdriedubbeld door de inzet 
van enthousiaste buurtbewoners en studenten. Wij zien deze 
groei als een zegen en zijn intens dankbaar voor onze 435 (!) 
vrijwillige medewerkers die dit mogelijk maken.

PASSIE

Wij geloven dat we als Youth for Christ het verschil maken 
door jongeren tijd en oprechte aandacht te geven in een 
wereld waar stress en prestatiedruk aan de orde van de dag 
zijn. ‘Onze’ jongeren krijgen de kans zich te ontwikkelen en 
hun talenten te ontdekken! Dit stelt hen in staat hun toekomst 
betekenisvol vorm te geven. Zo zetten wij ons in voor een 
nieuwe generatie jongvolwassenen die zich geliefd weten en 
op hun beurt liefde door kunnen geven.

Jaarverslag Youth for Christ 2021
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Het jaar 2021 was een jaar waarin we, dankzij 

en ondanks corona, op creatieve manieren 

hebben gezocht naar mogelijkheden om jon-

geren te bereiken en onze eigen medewerkers 

toe te rusten. Hoogtepunt? De Youth Rally in 

november. Wat was het een enorme zegen om 

elkaar als collega’s weer te mogen ontmoeten. 

TOERUSTING IN DE KERKEN 

315 kerken werken ondertussen met de Solid club- 
programma’s. Ook in 2021 was het een uitdaging voor 
kerken om hun jeugdwerk vorm te geven met de steeds 
wisselende maatregelen. We hebben door het jaar heen 
diverse extra online clubprogramma’s ontwikkeld.  
Daarnaast hebben we challenges gedaan met jeugdleiders 
om zich weer open te stellen voor de jongeren om hen 
heen. Om juist in deze tijd de jongeren in hun wijk, buurt  
of kerk te zien en contact met hen te leggen. 

Ons online trainingsaanbod hebben we verder uitgebreid 
met nieuwe trainingen. Doordat fysieke trainingen vaak 
niet mogelijk waren, was dit een mooie mogelijkheid voor 
jeugdleiders om zich toch toe te laten rusten door online 
trainingen. Door middel van onze jeugdleidersnieuwsbrief, 
actuele programma’s en inspirerende filmpjes hielden we 
contact met de jeugdleiders en voorzagen we ze steeds 
van nieuwe inspiratie. 

In oktober organiseerden we voor de tweede keer het  
Trainingsevent online. Ruim 800 deelnemers uit het hele 
land haakten aan en werden geïnspireerd om jongeren in 
hun omgeving te bereiken. Een heleboel kerken organiseer-
den een trainingsevent-watchparty. Jeugdleiders keken mee 
met de livestream en konden zo tijdens de online training 
samen met de werkboeken en opdrachten aan de slag.  

Jaarverslag Youth for Christ 2021

Een deelnemer benoemde: ‘Wat een enorm leuke ochtend 
was dat! Vanwege de inspiratie via de stream maar ook om 
samen met je medejeugdleiders door te praten en te  
investeren in elkaar. Enorm waardevol.’ 

Ook is er verder geïnvesteerd in het sprekersteam van  
Youth for Christ. Vier sprekers uit de organisatie gingen  
voor in diverse diensten over de gehele kerkelijke breedte  
van Nederland. 

TOERUSTING LOKAAL WERK

Eind 2021 vond de Youth Rally plaats. Het was fantastisch 
om elkaar als collega’s na anderhalf jaar van corona weer te 
kunnen ontmoeten. Tijdens het weekend werden ruim 150 
stafmedewerkers en vrijwilligers geïnspireerd en getraind. 
Daarnaast was er natuurlijk ook ruimte voor een heleboel 
gezelligheid en ontmoeting. Het thema was: 'Hart gaan', 
naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Youth for Christ 
Nederland. Laura Hanckock van Youth for Christ Engeland 
kwam om te spreken over dit thema en inspireerde ons om 
vanuit Gods hart op weg te gaan om jongeren te bereiken. 

Ook dit jaar is er ingezet op lokale ondersteuning. Er is  
veel meegedacht en ondersteund binnen lokale projecten. 
Daarnaast is de Trainingswall ingericht, met ook daarin een 
apart deel om lokale medewerkers verder toe te rusten in  
hun werk. Zo hadden ze toegang tot digitale trainingen  
rondom relationeel jongerenwerk en de jongerencultuur.  
Ook werd lokale expertise opgehaald en op video opgeno-
men om zo andere collega’s weer te inspireren. 

Gebed blijft de drijvende kracht achter ons werk. Tijdens de 
wekelijkse kapelvieringen werd er ook in 2021 daarom samen 
gebeden, vanuit het hoofdkantoor of digitaal op de momenten 
dat iedereen thuis aan het werk was. Daarnaast is er een  
aantal kleine prayerdays georganiseerd voor zover dat  
mogelijk was binnen de geldende maatregelen. Training & Toerusting

AAN MISSIONAIR 
JONGERENWERK

MEEBOUWEN
Jezus zei verder tegen de leerlingen: 

‘Ga de hele wereld door, en vertel het 

goede nieuws aan iedereen.  

(Marcus 16:15, BGT)
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en iets lekkers. Voor € 10,- per pakket zijn vrijwel alle pakketjes 
gesponsord en persoonlijk uitgedeeld. 

ONZE GEVENDE ACHTERBAN 

Ook tijdens dit tweede jaar van de coronacrisis bleek dat onze 
achterban trouw is. De inkomsten die we ontvingen via losse 
giften en via onze direct mailings is toegenomen ten opzichte  
van het jaar daarvoor. Het aantal structurele donateurs nam  
wel af, omdat het zonder evenementen veel lastiger blijkt deze  
te werven. De urgentie om te geven voor jongeren in deze  
moeilijke tijd was hoog en we zijn dankbaar dat onze achterban 
hierop aanhaakte. We hebben bij direct mailings nu ook  
Tikkie als betaalmiddel toegevoegd en zetten deze betaal- 
methode ook succesvol in tijdens online wervingsacties zoals  
#jebentnietinjeeendje met kerst of Giving Tuesday, een  
landelijke dag waarin aandacht wordt gevraagd voor geven  
aan goede doelen. Dit was succesvol: we hebben in 2021  
493 nieuwe giftgevers mogen verwelkomen. 

Bij de inkomsten via schenkingen zagen we een lichte groei.  
Er is bijna € 22.000 binnengekomen aan legaten. Er zijn echter 
minder inkomsten via nalatenschappen binnengekomen dan 
verwacht en begroot. Grotere erfenissen ontbraken in 2021  
en daarmee is het totaalresultaat behoorlijk achtergebleven. 

VERMOGENSFONDSEN 

In 2021 hebben we in totaal € 249.500 aan toekenningen  
ontvangen van vermogensfondsen. Hiervan is € 200.750  
rechtstreeks toegekend aan lokale plaatsen en projecten. 

ONDERNEMERSNETWERK  
In 2021 hebben we ervaren dat ons ondernemersnetwerk niet 
afhankelijk is van de bijeenkomsten. Ondanks dat we door de 
maatregelen bijeenkomsten moesten afzeggen, is de verbinding 
tussen ondernemers en Youth for Christ gebleven. Ondernemers 
zijn steeds meer betrokken bij projecten van Youth for Christ. 
Op twee lokale plekken, Eindhoven en Arnhem, is er een lokaal 
ondernemersnetwerk ontstaan. Teamleiders en jongerenwerkers 
trekken in een lokale setting met ondernemers op om samen 
naast jongeren te staan. In 2021 hebben we € 45.000 aan losse 
giften ontvangen van ondernemers en € 9.125 aan contributie 
voor de businessclub.

Als Youth for Christ voelen we ons gesteund door 

al die mensen die achter ons werk en onze missie 

staan! Mensen die ons trouw steunen met giften 

en gebed, die zich inzetten tijdens onze events of 

zelf in actie komen. Ook in 2021 konden we op 

onze achterban rekenen en daar zijn we dankbaar 

voor. Zij maken ons werk mogelijk! 

75 JAAR HART GAAN VOOR JONGEREN

‘Al 75 jaar gaan we met heel ons hart voor jongeren!’ Dat was 
het motto van ons 75-jarig jubileum. We kijken terug op een 
mooi jubileumjaar waarbij we deze mijlpaal op verschillende 
manieren gevierd hebben, en onze achterban daar natuurlijk 
bij betrokken. Helaas moesten we ook regelmatig onze  
plannen wijzigen door alle coronamaatregelen. Daardoor  
was het niet het feest waarop we gehoopt hadden. 

[P]UBERGESCHIKT

Om leads en donateurs te werven, hebben we een  
campagne gevoerd met het boek [P]ubergeschikt.  
In dit boek, geschreven door onze collega’s Corine  
Zonnenberg en Jonathan Pellegrom, nemen we ouders  
mee in onze ervaringen als professionele jongerenwerkers en 
bemoedigen we hen dat ze invloed hebben op hun puber. 

TWEEDE EDITIE TOUR D’ORANGE

Op 11 september 2021 vond de tweede editie van de Tour 
d’Orange plaats. Het event was een groot succes. Vanaf RCN 
de Jagerstee in Epe hebben in totaal ruim 120 fietsers vele 
kilometers afgelegd. Op racefietsen, stadfietsen en zelfs op 
tandems werden diverse routes gereden. Het resultaat: een 
geweldig bedrag van bijna € 45.000,- voor ons jongerenwerk. 

#JEBENTNIETINJEEENDJE KERST

Kerst 2021. Nog steeds hadden onze jongeren nauwelijks  
iets te doen. De eenzaamheid en verveling tijdens de  
lockdown namen toe. We zochten jongeren tijdens de  
kerstvakantie opnieuw op, deze keer met een kerstpakket. 
Om te laten zien: je bent niet in je eendje! Duizend pakketjes 
zijn uitgedeeld, met daarin een toffe badeend, leuke kerstkaart 
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JONGEREN
VOOR

Werving & Communicatie

“Voor alle puberouders: besef  
dat wie jij bént voldoende is.” -  
Corine Zonnenberg en Jonathan Pellegrom,  

auteurs boek [P]ubergeschikt

HART GAAN
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IN CIJFERS
JONGERENWERK

Financiën

Lasten 2021 2020

Lokaal jongerenwerk 2.537.512 4.305.358

Training en toerusting 398.813 342.828

Overige activiteiten 6.717 7.230

Kosten fondsenwerving 231.887 314.015

Kosten subsidieverstrekking 95.348 87.097

Kosten beheer en administratie 248.844 276.706

Onvoorzien 10.527 18.403

Mutaties bestemmingsfondsen -37.431 16.732

Totaal € 3.492.217 € 5.371.807

Baten fondsenwerving 2021 2020

Mailingen en losse giften  815.563 642.972

Incasso’s  586.645 589.552

Schenkingen  143.778 137.955

Nalatenschappen  21.750 40.006

Kerken/collecten  86.342 59.702

Vermogensfondsen  211.653 134.942

Doorzendgiften YfC Internationaal /overige giften 4.929 7.660

Partnerbijdragen/verkoop goederen  39.326 21.650

Financiële baten en lasten 8.488 -3.438

Saldo bestemmingsfonds  -37.431 13.676

Totaal  € 1.881.043 € 1.648.115

 

 Inkomsten 2021 2020

FTE 49 47

Medewerkers 89 84

Baten uit eigen fondswerving 1.881.043 1.648.115

Subsidies van overheden 614.992 541.617

Overige baten 971.674 2.939.537

Totale baten € 3.467.709 € 5.129.269
●  Baten uit eigen  

fondswerving

● Overige baten

●  Subsidies van  

overheden

Er is een negatief  
resultaat van € 24.509. 
Vorig jaar was dit tekort  
€ 242.536 (2020). 

Een onafhankelijke  
accountant 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

54%
28%

18%
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Samenwerken is van groot belang om met zoveel 

mogelijk mensen om jongeren heen te kunnen 

staan. Landelijk werkten we daarom ook op het 

vlak van training en toerusting in 2021 samen 

met kerkgenootschappen en tal van organisaties. 

Ook zijn we lid van meerdere koepelorganisaties. 

Daarnaast hebben we op lokaal niveau diverse 

samenwerkingsverbanden met (andere) 

organisaties, kerken en bedrijven.  
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2.  STRATEGISCH PARTNERSCHAP 
In 2021 hebben we strategische gesprekken  
gevoerd met de leiding van de Protestantse Kerk 
in Nederland, het Leger des Heils en Operatie 
Mobilisatie. Met deze gesprekken zetten we in  
op verbinding, versterking, verdieping en  
verduurzaming van onze gezamenlijke missies. 

3.  CAMPINGS 
Voor het campingwerk van Dabar van de IZB  
stelden we een Solid-programmapakket samen 
dat tijdens de zomervakantie op zo’n twintig  
campings werd gebruikt. Ook trainden we  
Dabar-teamleden. 

1.  PRIKPOSITIEF 
Met verschillende organisaties (Beam, PKN,  
Chris en Voorkom, Missie Nederland en  
Move community) sloegen we onder de naam  
‘Prikpositief’ de handen ineen om jongeren te 
bereiken met een stukje positiviteit. Jeugdgroepen 
konden zich aanmelden voor wekelijkse challenges. 
Door heel Nederland stonden jongeren op om te 
stoepkrijten, bloembollen te planten en hun voor-
ganger of dominee te verrassen. Jongeren konden 
filmpjes insturen van hun challenge om een prijs te 
winnen, die wekelijks in de Beam-kerkdienst werd 
uitgereikt. Daarnaast organiseerden we trainingen 
voor jeugdleiders om ze nieuwe inspiratie te bieden 
om hun jeugdwerk weer op te starten of verder te 
verdiepen.

BOUWEN
SAMEN

Samenwerken

UITGELICHT

"Samenwerken is van groot belang om met zoveel  
mogelijk mensen om jongeren heen te kunnen staan.”

Directie 

Dhr. A. Rebergen (algemeen directeur)
Dhr. C. van 't Veer (adjunct-directeur)

Bestuur 

Dhr. D. Mohn (voorzitter) 
Dhr. C. van de Graaf 
Dhr. J.M. Finnema (penningmeester) 
Mw. D. Voordewind 
Mw. R. Houtman
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