Youth for Christ Zaandam
Jaarverslag 2019

Zaandam, maart 2020

Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van Stichting Youth for Christ Zaandam. Sinds 2012 zijn wij aanwezig op
verschillende plekken in Zaandam en weten vele jongeren ons te vinden. Ons jongerenwerk is mogelijk doordat
er iedere week vrijwilligers voor de jongeren klaar staan, door de financiële steun vanuit particulieren en kerken
in Zaanstad en doordat er veel christenen biddend bij betrokken zijn. Wij weten ons in dit alles afhankelijk van
onze Heer Jezus Christus, die ons leidt in dit werk voor Hem. Als wij terugkijken op 2019 zijn wij dankbaar! U leest
in het jaarverslag wat we voor jongeren hebben betekend.
Alvast onze hartelijke dank!
Met vriendelijke groet,

Mirjam Suijdendorp

Marleen van Marsbergen

Voorzitter bestuur Youth for Christ Zaandam

Teamleider Youth for Christ Zaandam
Bart Groot
Marten Brandsma
Kernteam lid
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Foto voorkant: YFC Zaandam beschikt over een oude Ford-bus die wij als mobiele ontmoetingsplek (MOP) inzetten. Hier staan
we op het Cruijff Court veld in Kogerveld waar we op zondagmiddag voetballen met jongeren uit de wijk.
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1. Visie en missie
Visie
De visie van Youth for Christ (YfC) Zaandam is om jongeren bekend en vertrouwd te maken met Jezus Christus en
hen op weg helpen om naar zijn bedoelingen te leven.
Missie
YfC Zaandam is een missionaire organisatie, met zowel evangeliserende als sociaal-maatschappelijke activiteiten.
YfC|Zaandam wil vanuit een christelijke levensovertuiging aansprekend, kwalitatief en relevant jongerenwerk
organiseren voor jongeren van 10-23 jaar.
Ze doet dat vanuit drie uitgangspunten:
1. Jongeren een eigen veilige plek bieden
De MOP (mobiele ontmoetingsplek) biedt jongeren een eigen (veilige) plek waar ze welkom zijn en zich thuis
voelen, met activiteiten die hen aanspreken. Jongeren krijgen taken en verantwoordelijkheden, waardoor ze
elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Zo blijft ‘hun centrum’ er goed uitzien.
2. Bouwen aan relaties met jongeren
Jongerenwerk is meer dan het organiseren van activiteiten. Daarom inspireert en motiveert YFC Zaandam
jongeren via jongerenwerkers en vrijwilligers. Zij zijn belangrijke rolmodellen voor jongeren.
3. Jongeren op een eigentijdse manier bekend maken met de relevantie van het geloof
YfC|Zaandam sluit aan bij de vragen en de leefwereld van jongeren en maakt daarbij gebruik van werkvormen
die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. We helpen jongeren in hun zoektocht naar God. En we helpen ze
Jezus Christus te betrekken bij hun dagelijks leven.
Op deze manier willen we het Koninkrijk van God zichtbaar maken onder jongeren door onze daden en woorden.

2. Jongeren
In 2019 zijn we met ongeveer 20 jongeren intensief opgetrokken. We hebben hen gedurende meerdere maanden
bijna wekelijks gezien. Daarnaast hadden wij contact met zo’n 15 jongeren, die we af en toe zien.
De meest betrokken groep is een groep van rond de 8 jongens in de leeftijd van 10-13 jaar die in de Mop Fifa
komen spelen in Poelenburg. Door de jaren heen hebben wij een goede band opgebouwd met hen. De jongeren
spreken elkaar er ook op aan als er iets gebeurt wat niet gepast is. Er heerst een goede sfeer en er zijn
mogelijkheden met de jongens in gesprek te gaan over hun sociale leven. Ook trekken we op met +/- 5 meiden
met een Syrische Palestijnse achtergrond. Deze meiden zien wij 1 keer in de maand. We proberen elke maand
een leuke activiteit met ze te doen.
De jongeren die wij ontmoeten op straat zijn bijna zonder uitzondering jongeren die op het VMBO, praktijkschool
of speciaal basisonderwijs zitten.
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3. Activiteiten
Het doel van onze activiteiten is om jongeren te helpen te groeien als mens en in hun relatie met Jezus Christus.
Dit doen wij op allerlei manieren, bijvoorbeeld door met ze te voetballen en op te zoeken op plaatsen waar ze
zijn. Door het voetbal leren de jongeren zich op een gezonde manier ontspannen, waardoor ze minder blowen en
rondhangen. Of we ontvangen de Syrische meiden op de jovozolder (in een kerkgebouw) en bieden hen een
veilige plek. Hier leren ze wie ze zelf zijn en hoe ze er voor anderen kunnen zijn.
Mobiele Ontmoetingsplek (MOP)
De MOP is een oude Ford-bus, voorzien van banken, een TV en een spelcomputer. één keer in de week staat deze
bus in de wijk Poelenburg in de eerste helft van 2019 waren we ook in Zaandam-zuid bij het Cruijff Court in . We
leggen contact met jongeren die vervolgens in de bus komen. We bouwen op een ontspannen manier relaties op
met de jongeren. Door de relaties heen laten we zien wie Jezus voor ons is door onze trouw, liefde, aandacht en
geduld. De jongeren waarderen het om ons elke week weer te zien. In Poelenburg ontmoeten we nu al een paar
jaar dezelfde jongeren. In totaal zijn dat 8 jongens. Het is mooi om te zien dat er een hechte band is ontstaan.
Inloop
Voor de groep 16+ hebben we elke woensdagavond een inloopavond georganiseerd, als een laagdrempelige
manier om met hen in contact te komen. Jongeren hebben de gelegenheid om te chillen op de bank, een spel te
spelen of met de Playstation te spelen. Dit zijn avonden dat we intensief contact hebben met de jongeren en hen
goed leren kennen. Dit is nu gestopt omdat de 16 + groep steeds minder kwam en er helaas geen nieuwe aanwas
was om door te gaan met een nieuwe groep. Gemiddeld Kwamen er 6 jongeren per keer naar de inloopavonden.
Meidenwerk
In de zomer van 2017 is het meidenwerk weer opgestart. Een groep Syrische meiden zocht een plek om samen te
komen. Na een kleine zoektocht lukte het om twee vrijwilligers en een stagiaire enthousiast te maken om met
deze meiden op te trekken. Het aantal vrijwilligers voor de meidenavond is wisselend geweest daarbij waren
twee vrijwilligers een constante factor. De meiden eten wekelijks samen, waarbij de ene keer de meiden koken
en de andere keer de vrijwilligers. Verder praten ze samen over meidenthema’s zoals hun zelfbeeld hun
ontwikkeling, normen en waarden en wie ze voor anderen kunnen zijn. Maar ook hoe het is om in Nederland te
wonen. Ze gebruiken daarvoor creatieve werkvormen zoals: knutselen en spelletjes. De laatste maanden is het
contact naar 1 keer in de maand gegaan en omdat de meiden ouder zijn geworden hebben we het
meidenprogramma gestopt en zijn we zelf activiteiten gaan verzinnen die meer aansloten bij de meiden. Tijdens
het meidenwerk hebben we kunnen investeren in het leven van vijf meiden.
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Sport2Connect
Sport 2 Connect heeft het huiskamerconcert vervangen. Uitgangspunt was dat we een activiteit zouden
ontwikkelen waarin we een podium voor ons zelf creëren om Jezus te verkondigen. Dit is uiteindelijk
sport2connect geworden. Hierbij gaan we met een grote groep vrijwilligers (minimaal 6) sporten op het cruijff
court Kogerveld. We nodigen jongeren uit om mee te doen. In de pauzes proberen we een bijbel verhaal te
delen, een persoonlijk getuigenis of een andere interessant verhaal om te delen die inspeelt op hun
belevingswereld. Om hen zo kennis te laten nemen aan de liefde volle God die van hen houdt. Vaak was er weinig
concentratie tijdens deze momenten en hebben we ook tijden niks gedeeld tijdens de pauzes. Hier zijn we dan
ook zoekende in. Daarnaast proberen we met sport 2 Connect ook de jeugd uit kerken te betrekken. Om hen ook
te stimuleren een licht te zijn in Zaandam.
In het voorjaar van 2019 werd het steeds drukker en hebben er veel jongeren in het afgelopen jaar mee
gevoetbald. In totaal zullen we hiermee rond de 30 jongeren hebben bereikt waarvan 10 op regelmatige basis.

Statistieken
Activiteit

Gem aantal
deelnemers

Aantal maal in
2019

Gem. Aantal
medewerkers

Duur van
activiteit

Contact uren
2019

Sport 2 Connect

15

20

6

2 uur

600

Inloop

6

14

2

2 uur

168

Meiden

5

16

2

2 uur

160

Bus

8

60

2

1,5 uur

720

TOTAAL

1648

Tot slot
Terugkijkend op 2019 zijn we dankbaar voor alle activiteiten en contacten die we met jongeren mochten hebben.
De een hebben we kunnen helpen groeien in hun eigen identiteit en de ander hebben we Gods liefde mogen
laten zien. Allemaal zaken waardoor jongeren hoop hebben gekregen op een beter leven, hopelijk een beter
leven met God.
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4. Vrijwilligers en organisatie
YFC Zaandam brengt vrijwilligers uit verschillende kerken en gemeenten samen. Op dit moment zijn dat;
Jeresahlem, Kerk van de Nazarener en de vergadering van gelovigen. Vorig jaar waren dit 6 verschillende kerken.
Het zou mooi zijn als er weer vrijwilligers uit andere kerken het YFC team komen versterken. Maar alleen al deze
verbinding van christenen uit verschillende kerken is een getuigenis voor onze jongeren!
In 2019 hadden we een mooi team van vrijwilligers en een stagiaire. Aanzienlijk veel vrijwilligers voor Sport 2
Connect en de meidenclub.
We begonnen 2019 met 15 enthousiaste vrijwilligers. En net als elk jaar gaan en komen er vrijwilligers bij. In 2019
zijn er 5 vrijwilligers gestopt en ook weer 5 nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Ook hierin zien we de trouw en
zegen van onze Hemelse Vader.
Bij het bestuur is René Timmerman als algemeen bestuurslid gestopt. De rest van de bestuursleden zijn gebleven;
Mirjam Suijdendorp (voorzitter), Mieke van der Beek (secretaris), Jackelien Dielingen (penningmeester) en David
Kooi (algemeen bestuurslid)
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5. Financieel verslag
Baten
Giften deelnemende kerken
Giften kerken incidenteel
Giften particulieren
Giften overig
Totaal giften

€
5.471,45
€ 320,70
€
2.195,90
€
8.660,00
€
16.648,05

Verhuur bovenwoning
Inkomsten overig

€
4.200,00
€ 744,46

Totaal baten
Lasten
Activiteiten
Inloop/thema avonden
Voetballen
MOP
Superman/meidenprogramma
Sport2Connect
Diversen/teambuilding vrijwilligers/werving
Totaal activiteiten

€
€
€
€
€
€
€

Huisvesting
Huur
Kosten energie & water
Kosten OZB & waterschap
Onderhoud
Overige huisvestingskosten
Totaal huisvesting

€
8.370,00
€
1.813,00
€ 556,90
€ 17,40
€ 350,90
€
11.108,20

Algemeen
Jaarbijdrage Youth for Christ Nederland
Bankkosten
Overige algemene kosten
Totaal algemeen

€
€
€
€

€
€

21.592,51

€
€

14.085,16
7.507,35

20,00
560,00
140,86
213,48
170,24
955,32
2.059,90

242,00
139,10
535,96
917,06

Totaal lasten
Resultaat
Banksaldo per 01-01-2019
Banksaldo per 31-12-2019

€

7.363,03
14.870,38

Toelichting
- Aan bestuursleden zijn conform de statuten geen beloning, vacatiegelden of onkostenvergoedingen verstrekt
- Stichting Youth for Christ Zaandam is een ANBI; giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
Jackelien Dielingen-de Waal
penningmeester Youth for Christ
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