Jaarverslag 2021 YMCA Scheveningen
Achtergrond
YMCA Scheveningen is in 1878 opgericht als vrijwilligersorganisatie CJV Scheveningen, met als doel
(uit sociaal opzicht) een opvang te bieden aan jongeren voor ontspanning en zinvolle tijdsbesteding
vanuit een christelijke traditie. Een unieke organisatie, omdat er in die tijd geen enkele plek voor
jongeren was.
Bijna 145 jaar later leven wij in een wereld die zich steeds sneller ontwikkelt en waar YMCA
Scheveningen in meegaat en groeit. In de kern maken, dragen en innoveren de vrijwilligers nog steeds
(non-profit) het beleid, waarbij vooral jongeren ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten en zich te
ontplooien. Ook voor volwassenen biedt de YMCA ruimte voor ontmoeting, ontplooiing en, waar
nodig, zorgverlening. Daarnaast is binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen professionele
begeleiding niet weg te denken. De YMCA heeft daarom een tiental professionals ingezet. Deze
vakmensen dragen hun kennis over en delen hun passie met de doelgroep.
Missie
De vereniging YMCA Scheveningen staat voor participatie, leefbaarheid, cultuur en welzijn. Zij richt
zich op 3 hoofdtaken: culturele ontwikkeling (bij jongeren) middels een muziekcentrum, het houden
van sociale activiteiten voor de buurt middels een buurtrestaurant en het organiseren van livemuziek
optredens en evenementen middels Podium aan Zee
Activiteiten
Ruim 100 vrijwilligers vormen de kern van die vereniging. Voor de muziekactiviteiten is een tiental
freelance vakkrachten actief. Voor het buurtrestaurant is 1 parttime coördinator in vaste dienst en
verder verschillende StipperS. Voor de algehele administratie van de vereniging is er een part-time
(16 uur) kracht in vaste dienst. Normaal gesproken bereikt YMCA Scheveningen wekelijks ongeveer
750 deelnemers. Daarnaast trekken de diverse evenementen ongeveer 30.000 bezoekers per jaar.
Alle vrijwilligers ontvingen per mail maandelijks de Vierboet met alle noemenswaardige
onderwerpen. Het Corona virus had een enorme impact op de organisatie en de uitvoering van de
activiteiten. Deels konden activiteiten niet doorgaan, deels was online en deels fysiek daardoor
werden niet de hierboven genoemde aantallen deelnemers gehaald. Het betekende voor het bestuur
en de medewerkers in ieder geval niet minder energie en kosten.
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Autonoom
YMCA Scheveningen is autonoom, maar werkt wel samen met andere YMCA 's, regionaal, landelijk en
wereldwijd. YMCA is te vinden over de hele wereld, variërend van Youth Hostels, fitnesscentra,
vluchtelingenwerk, jongerenopvang, training en buurtactiviteiten. Ook in de reiswereld is de YMCA
actief met kinderkampen in Nederland en internationale jongerenreizen.
Bestuurlijke samenstelling per 1 januari 2021:
Aan het bestuur van het YMCA Scheveningen is in 2021 Valerie Pronk toegevoegd.
Het Algemeen bestuur is in 2021 regelmatig (online) 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.
1 á 2 keer per jaar vergaderen de vertegenwoordigers met het algemeen bestuur.
Diverse malen is er door de heer J.M. Vink de vergadering van de Centrale stichting YMCA Den Haag
en YMCA Nederland en omstreken bezocht om de onderlinge verstandhoudingen te coördineren.
Verantwoording gesubsidieerde activiteiten gemeente Den Haag
1) Muzikale vorming, talent-ontwikkeling en ontmoeting
Een nog steeds grillig 2021 door de Corona virus maar toch kon veel doorgaan. Ondanks deels te
activiteiten geen doorgang kon vinden waren er veel meer momenten van overleg en communicatie
naar buiten. Deels zijn de muziekactiviteiten online verder gegaan. De vorming en ontmoeting kon
met veel creativiteit op een gelijk peil blijven van 2021. Het aantal deelnemers was voor 2021 ruim
400 verdeeld over groeps-en privélessen en bandcoaching verdeeld over 36 á 40 weken. Uniek was
de talentontwikkeling. YMCA kon als één van de weinige een aantal talent evenementen coronaproof
gewoon door laten gaan. Op muziekgebied had YMCA de volgende activiteiten.
Gospelkoor │ Popkoor │ Kindertheaterkoren │ Musical Theaterschool │ Band coaching │ Talent
ontwikkeling │ Podium aan Zee │Tafeltennisclub │ Peutermuziek │ Kleutermuziek│
Verder worden er wekelijks lessen dwarsfluit, Klarinet, saxofoon, trompet, drum, viool, ukelele, gitaar,
basgitaar, singer songwriting, zang, toetsen, dansworkshops en popclass gegeven. Naast de muziek
educatie vinden wij de sociale cohesie van belang dit wordt in de groepslessen door de docent
meegenomen daarnaast is er ruimte voor presentatie waar familie bij betrokken wordt.
Partijen waar we in 2021 mee samen werkten waren Diana Meijer dansacademie, Studio26,
TrashureHunt, voortgezet onderwijs VCL, Jong op Scheveningen, popagenda, Beleving aan Zee,
Stichting Leergeld en de Ooievaarspas
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2) Buurtrestaurant, samen eten, ontmoeten afhalen en bezorgen
Tevens was er een dagelijks buurtrestaurant (en terras) die worden gerund door zo’n 50 vrijwilligers
en een tiental studenten. Het Buurtrestaurant bestaat sinds 1986. De coördinatie was in handen van
1 part time kracht in vaste dienst. De basis is verder verstevigd door de komst van 2 StipperS.
I.v.m de Corona beperkingen hebben we besloten ook in de vakanties open te zijn, deels alleen maar
afhalen en bezorgen omdat door de lockdown geen gasten mochten ontvangen. Voor het eerst waren
we 52 weken geheel of gedeeltelijk open. Op deze manier konden we toch nog bijna alle gasten
regelmatig blijven voorzien van een maaltijd en een praatje aan de deur, bij het afhalen of
telefonisch. Wekelijks konden we daarom zo’n 175 met name oudere wijkbewoners voorzien van een
maaltijd. Door de lockdowns werd het streef aantal van 10.000 maaltijden niet gehaald, dit werden er
ongeveer 9.000. Daarentegen waren we in 2021 wel 52 weken bereikbaar de doelgroep voorzien van
maaltijden. Er waren zo’n 50 vrijwilligers in 2021 beschikbaar voor dit werk.
Het loket voor de zorg via het ROC Mondriaan kon helaas maar weinig ingezet worden vanwege de
weinig beschikbare studenten maar bleef wel in stand.
Er waren goede contacten met stichting Jeugd en Jongerenwerk i.v.m. de overhead en begeleiding
Samenwerkende partijen waren ROC Mondriaan, Gemeente Sociale zaken, Welzijn Scheveningen,
Stichting Werken aan Welzijn in Den Haag, Werkgever Service Punt en Anton Constandse.

3) Support en participatie buurtevents
De Corona ontwikkelingen speelden ook bij dit item een rol.
Er werd meer overlegt en afgestemd met maar uiteindelijk konden een
aantal events fysiek niet doorgaan. Daartegenover stond wel meer
support en participatie van streaming van buurtevents. Hierdoor kon YMCA een evenemeneten als de
Wonderdagen, Kidsfestival, Talenten aan Zee toch doorgang laten vinden. Verder ontstonden mooie
initiatieven met Studio26, Popagenda Scheveningen en TrashureHunt. Ook was er een goede
samenwerking met de BIZ ondernemers Keizerstraat. De totale online views bedroeg ruim 100.000.
Overig
De structurele activiteiten, voorzover mogelijk, werden wekelijks bezocht door personen in de leeftijd
van 2 tot 95 jaar. Daarnaast heeft YMCA Scheveningen ook incidentele activiteiten georganiseerd in
2021.
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Incidenteel:
• Jubileum concerten kindertheaterkoren
• Diverse evenementen Keizerstraat ondersteunt
• Gezamenlijke activiteiten Trashure Hunt
• Musical in de Oude Kerk uitgevoerd
• Participatie Gluren bij de buren
• Kaderweekend
• Podium aan Zee organiseerde diverse vrijdagen extra concerten en er waren enkele
buitenlandse bands te gast
• Presentatie Jong talent
• Talenten aan Zee
• BHV cursussen voor vrijwilligers & landelijke vormingsdag vrijwilligerswerk
• Rond Kerst kregen alle vaste gasten van het Buurtrestaurant een gratis feestmaal mede
dankzij Albert Heijn

Passeren nieuwe statuten
• Oliebollen actie voor fonds ‘Kansen voor een Kind’
Het aantal deelnemers c.q. bezoekers van deze incidentele activiteiten was totaal 20.000 (inclusief
digitale toeschouwers)
Gebouw
Ook in 2021 is er weer noodzakelijk onderhoud aan ons gebouw gedaan en is de aanvraag voor de
vergunning voor aanbouw van een Studio3 in gang gezet.
Huren van extra ruimte
Door de Corona en lockdowns hoefde dit jaar minder ruimte bij gehuurd worden.
Financieel.
Ook in 2021 heeft de vereniging diverse subsidies en giften ontvangen om de activiteiten van de
vereniging te ondersteunen, te weten Gemeente Den Haag, St. Fonds 1818, Cultuurschakel, BIZ,
Popunie, Schevenings steunfonds, Steunfonds YMCA Den Haag, VSB fonds en diverse individuele
donateurs. Het geld werd besteed aan evenementen, ex-en interieur.
Van de gemeente Den Haag is subsidie ontvangen voor een bedrag van € 38.500 Onder kolom G
worden de realisatiecijfers over geheel 2021 weergegeven.

Stadsdeel leefbaarheid en bewoners participatie 2021 YMCA Scheveningen
Totaal 38.500 euro subsidie voor 2021 voor participatie

ABBA/VL/34295 + 36165
Zie bijgaande aanvragen en beschikkingen.
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Subidie
aanvraag
Muzikale activiteiten voor Kinderen en tieners
Personele ondersteuning
Huisvesting en onderhoud
Algemene kosten

Personele ondersteuning
Huisvesting en onderhoud
Algemene kosten
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realisatie

37.000,00

18.500,00

5.550,00

2.775,00

1.682,40

18.500,00

9.250,00

23.438,27

12.950,00

6.475,00

7.649,32

37.000,00

18.500,00

32.769,99

Subidie
aanvraag
Netwerk Y-Buurtsupper

ontvangen

ontvangen

realisatie

52.000,00

20.000,00

3.900,00

1.500,00

1.682,40

36.400,00

14.000,00

32.813,58

11.700,00

4.500,00

4.917,42

52.000,00

20.000,00

39.413,40

Gebeurtenissen
Een opsomming van kleinere en persoonlijke gebeurtenissen in 2021 zijn in ons verenigingsblad “De
Vierboet” te lezen welke 11 maal per jaar verschijnt.
De notulen van de bestuursvergaderingen zijn bij het kantoor opvraagbaar.
Onze participanten zijn:
• Beleving aan Zee
• BIZ Keizerstraat Scheveningen
• Centrale Stichting YMCA Den Haag en YMCA Nederland
• Cultuurschakel
• Diana Meijer ShowBiz Academy Scheveningen
• Stichting Jeugdwerk
• Jongerenambassadeurs Scheveningen
• Jong op Scheveningen
• Kansen voor een Kind
• Kommunika
• KOPS
• Max Guitar Store
• Ooievaarspas
• Oude Kerk evenementen
• Popagenda Scheveningen
• Raad van de kinderbescherming
• ROC Mondriaan College Den Haag
• Scheveningen Light Walk
• Scheveningse Muziekschuur
• Seatek (Augmented Reality)
• Stichting Anton Constandse
• Stichting Cultureel Centrum Scheveningen
• Stichting leergeld Stichting Jeugdwerk
• Stichting Leren Doen
• Stichting Vlaggetjesdag
• Stichting Werken aan Welzijn in Den Haag e.o
• Studio26
• TrasHureHunt
• VCL College Den Haag
• Vrije School Den Haag
• Welzijn Scheveningen
• Werkgevers Service Punt
Namens het bestuur van YMCA Scheveningen
Wim de Graaf
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April 2022
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