Jaarverslag 2017
YMCA Scheveningen
Bestuurlijke samenstelling 2017:
Eind 2017 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Dagelijks bestuur
Voorzitter
: Wim de Graaf
Secretaris
: Hélène Aarnoudse
Penningmeester
: Joke Tuit-Twilt
Overige Bestuursleden
Algemeen adjunct
: Hans Tuit
Vrijwilligersbeleid
: Paulien Willemsen
Vertegenwoordigers
Vertegenwoordiger muzieklessen & coaching : Peter Stoker
Vertegenwoordiger saturnuslivemusic
: Alex grijzen
Vertegenwoordiger buurtrestaurant/zorgdorp : Sandra van Dam Pronk
Vertegenwoordiger gospelkoor
: Connie Kok
Vertegenwoordiger popkoor
: Ronald Verbeek
Het dagelijks bestuur en overige bestuursleden vormen samen het algemeen bestuur,
Het Algemeen bestuur is in 2017 regelmatig bijeengekomen om het “reilen en zeilen” van de
vereniging te bespreken, daarnaast is regelmatig in kleinere kring overleg geweest door het dagelijks
bestuur in wisselende samenstelling om projecten of dringende zaken te bespreken.
3 keer per jaar vergaderen de vertegenwoordigers met het algemeen bestuur.
Diverse malen is er door Hans Tuit de vergadering van de Centrale stichting YMCA Den Haag en
omstreken bezocht om de onderlinge verstandhoudingen te coördineren.
Commissie van Toezicht
Deze bestaat uit Arie Dirk Verbaan, Carolien Bloem, Cees Bosveld(secretaris), Marion
Pronk(voorzitter) en Wim Spaans. De commissieleden bezochten om de beurt de Algemeen Bestuur
vergaderingen, bij de vergaderingen van de commissie was Hans Tuit namens het Algemeen Bestuur
aanwezig.
Gebouw.
In 2017 was er weer het jaarlijks onderhoud aan ons gebouw, verder kleine herstel werkzaamheden
en reparaties. De vergaderzaal is omgebouwd naar een lesruimte onder de noemer studio 2. Voor
2018 heeft onze aannemer geadviseerd groot onderhoud te plegen aan de daken. In de grote muziek
zaal en de gang is de verlichting vernieuwd. Voor wat betreft interieur is er diverse (geluid)apparatuur
en meubilair vervangen c.q. aangeschaft.
Activiteiten.
Structureel:
Gospelkoor │ Popkoor │ Kindertheaterkoren │ Band coaching │ Talent ontwikkeling │ Poppodium
Saturnus Live Music │Tafeltennisclub │ Kaartavond │ Peutermuziek │ Kleutermuziek│ Verder worden
er wekelijks lessen dwarsfluit, Klarinet, saxofoon, trompet, drum, viool, ukelele, gitaar, basgitaar,
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singer songwriting, theater, musical, zang, toetsen, Producer/elektronische muziek productie,
dansworkshops en popclass gegeven.
Tevens is er een dagelijks buurtrestaurant (en terras) de Buurtsupper gerund door studenten en
vrijwilligers, tevens Help17 v.w.b. buurtparticipatie door ouderen eten te bezorgen, doktersbezoek en
eenvoudige hulp aan huis. Ook zijn i.s.m. SVC08 recreatieve activiteiten verzorgd voor ouderen.
Zorgcooperatie Scheveningen dorp, Plus One, maatjes project voor tieners en STiP banen.
Nieuw is het initiatief ‘Zorgdorp Scheveningen Plus’ waar we samen met partners zoals het ROC
Mondriaan en Kommunika een zorgcoöperatie willen starten voor primaire zorg aan de
Scheveningers. Gedeeltelijk zijn het bestaande activiteiten, nieuw worden communities en een
maatjes project voor tieners onder de naam ‘Plus One’. Dit laatste project is ook een samenwerking
met YMCA Schotland.
De structurele activiteiten werden wekelijks bezocht door zo’n 750 personen per week in de leeftijd
van 2 tot 95 jaar
Incidenteel:
• ‘Walking happy New Year’ (nieuwjaars receptie nieuwe stijl)
• Theater productie door YMCA gospelkoor ‘Come Closer’
• Benefietconcert “Vakantie voor een Kind”,
• Hipfest,
• Kaderweekend,
• Presentatie deelnemers muzieklessen en coaching
• Bezoek van een kinderkoor uit Sidney
• Bandcoachbands treden op diverse festivals in Den Haag
• Koren treden op diverse locaties in den lande
• Saturnuslivemusic organiseerde diverse vrijdagen extra concerten, de Scheveningse artiest,
een bandwedstrijd en waren enkele buitenlandse bands gast.
• SiR musical en theater groep organiseerde meerdere voorstellingen
• De kindertheater koren namen een clip op
• Graaitijd-Vlaggetjesdag,
• Korenfestival Terug naar de Kust,
• Muziek kampen Solleveld,
• Stemlokaal,
• YMCA Sportdag,
• Halloween feest in de Keizerstraat,
• Cultuurcafé i.s.m. cultuuranker,
• Scheveningen Lightwalk,
• Scheveningse Pop week,
• BHV cursus,
• Reanimatie cursus.
• Burendag
Verder was er vanuit de Buurtsupper Beautymiddag, Rommelmarkt, Kookworkshops, bloemstukken
maken, Tekenworkshop met Houtskool.
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Het aantal deelnemers c.q. bezoekers van deze incidentele activiteiten varieerde van 10 tot 20.000.
Uitvoerende krachten.
Daar de omvang van de vereniging ook in 2017 aanzienlijk in leden, activiteiten en bezoekers was, zijn
er bij de vereniging enkele vaste “pijlers” aanwezig om dit mogelijk te maken zonder dat er sprake is
van dienstverband.
Ed en Sandra van Dam-Pronk als beheerdersechtpaar, Joost Vlasblom als professionele ondersteuning
via YMCA Den Haag e.o. en Stagebegeleider, Ernst Fortunati als muziek coördinator en
stagebegeleider.
Verder zijn er zo’n 17 freelance muziek docenten en bandcoaches actief.
Vanuit ROC Mondriaan zijn Monique van der Vught en Ingmar Lemmens als vaste begeleiding c.q.
docenten aanwezig bij de Buurtsupper projecten.
Allen werden bijgestaan door diverse trouwe vrijwilligers van YMCA Scheveningen en stagiaires van
diversen opleidingsinstellingen van praktijkschool, vmbo, mbo (niveau 1t/m 4) en hbo maar ook
vanuit Exodus (re-integratie gedetineerde) en jong taakgestraften van het ministerie van justitie.
Jaarlijks zijn e zo’n 50 stagiaires werkzaam bij de YMCA.
Nieuw eind 2017 is dat YMCA Scheveningen 2 zogenaamde STiP werknemers in dienst krijgt, het
werkgeverschap ligt bij Stichting Jeugdwerk in Den Haag, beide worden voor ieder 32 uur ingezet bij
het buurtrestaurant.
Vrijwilligers.
YMCA Scheveningen heeft in 2017 een stabiel aantal vrijwilligers, gemiddeld zo’n 135 voor zowel het
besturen en uitvoeren van alle activiteiten, een groot aantal hiervan was bij de nieuwjaarsreceptie en
diverse evenementen aanwezig.
Financieel.
Ook in 2017 heeft de vereniging diverse subsidies en giften ontvangen om de activiteiten van de
vereniging te ondersteunen, te weten Gemeente Den Haag, St. Fonds 1818, Diaconie Scheveningen,
Cultuurschakel, BIZ Popunie, SIOS, Schevenings steunfonds, van der Toornfonds, Oranje fonds,
KANSfonds, Levi Lassen, Feest aan Zee en diverse individuele donateurs. Het geld werd besteed aan
evenementen en apparatuur voor de buurtsupper.
Gebeurtenissen
Vermeldenswaardige gebeurtenissen waren o.a.
• Vrijwilliger Karina Baarda ontving een gouden speld voor 40 jaar inzet
• Ons kantoor stapt over naar office 365 met als mail adressen @ymcaservice
• Vaste kracht voor 16 uur per week administratie
• 2 vaste bedrijfsparkeer kaarten beschikbaar
• Scheidingswand/doek aangebracht in de grote muziekzaal
• 7 mei overlijden Bram Buis en 17 augustus Clara Willighagen, zeer betrokken leden
• Nieuw logo voor YMCA Scheveningen
• We waren heel dichtbij maar na 1,5 jaar praten en onderhandelen is het niet gelukt een
hostel te starten
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•
•

Ruim 200 bands en 40 koren hebben optredens verzorgd bij het YMCA poppodium & events
I.v.m. jubileum eetcafé zijn diverse keukenapparatuur vervangen dankzij divers fondsen

Een opsomming van kleinere en persoonlijke gebeurtenissen in 2017 zijn in ons verenigingsblad “De
Vierboet” te lezen welke 11 maal per jaar verschijnt.
De notulen van de bestuursvergaderingen zijn bij het kantoor opvraagbaar.
Samenwerkingspartners:
• Buurthuis van de toekomst
• BIZ Keizerstraat Scheveningen (ondernemers)
• Centrale Stichting YMCA Den Haag en YMCA Nederland
• Cultuuranker Scheveningen als participant Kunst & Cultuur op Scheveningen
• Cultuurschakel
• De Vrije school
• Diana Meijer Showbizz Academy Scheveningen
• Drumfanfare Duindorp
• Duinrust & de Thuishaven zorginstelling
• Feest aan Zee
• Fiddlekids
• Goed voor elkaar festival
• Haags popoverleg
• Historisch Festival Scheveningen
• Jongeren Ambassadeurs Scheveningen
• KOPS
• Max Guitar Store
• Muziekschool Wateringseveld
• Ooievaarspas
• Oude Kerk Scheveningen
• ROC Mondriaan College Den Haag i.s.m. entree opleidingen
• Scheveningen Lightwalk
• Scouting
• Stichting Anton Constandse
• Stichting Initiatief Op Scheveningen (SIOS)
• Stichting Jeugdwerk
• Stichting Kommunika
• Stichting Leergeld
• Stichting popagenda
• Stichting Scheveningen bad
• Stichting Werken aan Welzijn in Den Haag e.o.
• SVC’08
• VCL College Den Haag
• Vlaggetjesdag Comité Scheveningen
• Vrienden van Muzee
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Welzijn Scheveningen
Werkgeversservice punt

Namens het bestuur van YMCA Scheveningen
Hélène Aarnoudse , secretaris
April 2018
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