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Woord vooraf
Het jaar 2018 ligt weer achter ons. Op de verenigingen kwamen de kinderen en jongeren bij elkaar.
Veel jongeren kozen voor een Koers-vakantie om samen eropuit te trekken in Nederland, Europa of
nog verder. De jeugdwerkadviseurs van de Jeugdbond zijn het land in geweest voor
jeugdwerkoverleg, cursussen en trainingen. Het is een zegen dat al dit werk ook in 2018 ter hand
mocht worden genomen. In dit verslag wordt daarvan melding gemaakt. We voelen ons
verantwoordelijk voor de zorg van de jongeren in de gemeenten. Er komt veel op de gezinnen en de
jongeren af. De Jeugdbond wil kerkenraden, ouders, leidinggevenden en jongeren zelf bijstaan in
hun staan in de gemeente en in de samenleving.
Het werk onder onze jongeren kan soms moeizaam zijn, maar we mogen met verwachting het
Woord zaaien. De HEERE heeft het beloofd dat het zaad Hem dienen zal. Het zal de Heere
aangeschreven worden tot in geslachten (Ps. 22: 31). Dat geeft ons als bestuur en de medewerkers
van de Jeugdbond hoop en verwachting. Het motiveert ons om in de gemeenten ons in te zetten
voor de zorg voor onze jongeren. We zien ernaar uit dat de HEERE het zo zegent, dat zij zullen
aankomen en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke dat geboren wordt; omdat Hij het gedaan
heeft (Ps. 22: 32).
H.P. Kranendonk - secretaris

1. Bestuursverslag
ALGEMEEN

1.1 Beleid, strategie, missie/visie
Het werk onder de jongeren van de kerk doen we vanuit het verlangen dat jongeren de Heere leren
kennen. Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus,
Die Gij gezonden hebt, sprak Jezus tot Zijn Vader (Joh. 17:3). Van daaruit zijn we dienstbaar aan
de kerk, door jongeren aan het Woord en de gemeente te verbinden.
Zo hebben we ook in 2018 ons werk gedaan. In het afgelopen jaar kwam het plan voor de
beleidsperiode 2018-2020 tot stand. Dat gaf nieuwe energie en nieuwe focus aan de organisatie. De
Jeugdbond spitst het beleid toe op de volgende belangrijke punten:
• Gemeentebreed werken; de gemeenten meer begeleiden in de zorg voor alle jongeren
• Meer uitbesteden aan vrijwilligers; een nieuwe balans in landelijke jongerenactiviteiten en
maximale verzelfstandiging van activiteiten
• Aandacht voor ouders; naast aanbod van eigen activiteiten vooral samenwerking met andere
organisaties binnen het Platform Toerusting (KGJO)
• Jongerenplatform; inzet op herkenbaar en betrouwbaar jongerenplatform dat jongeren
inspireert en toerust rond geloofsthema’s
• Themagericht werken; thema’s via allerlei kanalen communiceren met verschillende
doelgroepen

1.2 Financiën
De exploitatie over 2018 sloot met een positief resultaat van ongeveer € 4.300. In de begroting was
rekening gehouden met een tekort van € 71.000. De belangrijkste oorzaken voor het verschil zijn de
lagere beschikbare personeelsformatie en hogere opbrengsten uit de fondsenwerving. De
bestedingen ten laste van de bestemmingsreserves in 2018 waren ongeveer € 32.000. In de
begroting was rekening gehouden met € 93.000. In deze cijfers komt tot uitdrukking dat de
personeelsformatie in 2018 niet optimaal was. Voor de Koers-vakanties kon in 2018 € 20.000 worden
toegevoegd aan de bestemmingsreserve die bedoeld is voor jaren waarin de exploitatie van deze
activiteiten niet sluitend is. Het resultaat uit de gewone exploitatie kwam uit op € 16.000 positief.
In de begroting was rekening gehouden met € 22.000. We mogen met dankbaarheid vaststellen dat
de opbrengsten uit fondswerving in 2018 verder toenamen en uitkwamen op € 587.000, ruim
€ 22.000 meer dan begroot. Tegenover deze hogere opbrengsten stonden ook hogere kosten voor
met name de overstap naar het werken in Sharepoint.
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In de meerjarenramingen wordt nog steeds uitgegaan van een geleidelijke afbouw van de
bestemmingsreserves. Het financiële beleid in de achterliggende jaren was gericht op het
beleidsmatig besteden van de opgebouwde bestemmingsreserves. De komende jaren zullen de
bestemmingsreserves opdrogen en zal er toegewerkt worden naar een situatie waarbij de kosten en
opbrengsten in evenwicht zijn. Dat betekent dat in de komende jaren nagedacht moet worden over
wat nodig is om vanaf 2022 het financiële evenwicht mogelijk te maken. Er is een
continuïteitsreserve opgebouwd, die is gebaseerd op de vaste kosten van de organisatie voor één
jaar, vermeerderd met de geïnvesteerde middelen in vaste activa.

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging in boekjaar
Stand per 31 december

2018
€

2017
€

800.000
800.000

700.000
100.000
800.000

De continuïteitsreserve wordt gevormd om het belang van de vaste kosten te kunnen opvangen voor
een periode van één tot anderhalf jaar. Onder de vaste kosten worden verstaan de
personeelskosten, de huurkosten en een deel van de kosten beheer en administratie én de
boekwaarde van de vaste activa.
Deze vaste kosten bedragen ca. € 800.000 per jaar.
Bestemmingsreserves
Stand
01-01-18
Toekomst voor de kerk
Uitbreiding jongerenzorg
Koers vakanties
TOTAAL

242.837
110.259
44.911
398.007

Bij:
dotatie
20.193
20.193

Af:
onttrekking
30.000
2.000
32.000

Stand
31-12-18
212.837
108.259
65.104
386.200

De bestemmingsreserve Toekomst voor de kerk is het resterende saldo van de driejaarlijkse actie in
2011. De besteding hiervan is opgenomen in het beleidsplan voor de komende jaren.
Naar verwachting zal in 2019 € 30.000 van deze bestemmingsreserve besteed worden.
De bestemmingsreserve Uitbreiding jongerenzorg is het aandeel van de Jeugdbond in het resultaat
van de driejaarlijkse actie in 2014. De besteding hiervan is eveneens opgenomen in het beleidsplan
voor de komende jaren. Naar verwachting zal in 2019 € 104.000 van deze bestemmingsreserve
besteed worden.
De bestemmingsreserve Koers vakanties is ontstaan door overschotten op vakanties in voorgaande
jaren. De reserve is bedoeld als dekking voor het geval zich een exploitatietekort voor deze
activiteit voordoet.
2018
€

2017
€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo boekjaar
Stand per 31 december

23.177
16.118
39.295
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106.455
83.27723.177

In opdracht van het deputaatschap KGJO verzorgde de Jeugdbond de coördinatie van de toerusting
van (met name) ouders in de Gereformeerde Gemeenten. Hiervoor ontving de Jeugdbond een
vergoeding van het deputaatschap.
Ten behoeve van de speerpunten Jongerenplatform en Themagericht werken heeft de Jeugdbond
(vanuit de bestemmingsreserves) extra gelden vrijgemaakt om dit te realiseren. Bij het
jongerenplatform betreft dit de financiering van een nieuwe te ontwikkelen platform en de
personeelskosten vanuit de bestemmingsreserves. Bij het themagericht werken gaat dit vooral om
een verhoging van het PR budget, waarvan het jongerenplatform ook profiteert.
Zie voor de financiële verantwoording van 2018 en een globale begroting voor 2019 de – door
accountant Van Ree goedgekeurde – jaarrekening over 2018.

1.3 Personeel
Het personeel van de Jeugdbond heeft met toewijding en betrokkenheid in 2018 gewerkt aan alle
taken ten dienste van de kinderen en jongeren. Daarbij werd intensief samengewerkt met veel
vrijwilligers. De collega’s Aline van de Maat en Sjaak Jacobse verlieten de organisatie naar
respectievelijk de Zending Ger. Gem. en Driestar Educatief. Enkele taken werden verschoven. Zo
verwisselde Dirk-Jan Nijsink de eindredactie van Daniël voor het +16 jeugdwerk. In het najaar
kwamen Martine van Hartingsveldt (Daniël) en Jeroen Kriekaard (gemeenten en kerkenraden) het
team versterken.
Ondanks de diverse vacatures die enige tijd openstonden, bleef het ziekteverzuim laag: 1,24 %.
Bewustwording en andere manieren van werken wierpen hun vruchten af.

1.4 Bestuur
De Jeugdbond is een vereniging, waarbij de leden – de plaatselijke jeugdverenigingen – het bestuur
kiezen. In 2018 heeft het bestuur diverse malen vergaderd om de belangen van de Jeugdbond te
behartigen. Tijdens de Jeugdwerkdag is ds. H. Brons gekozen als voorzitter. Ds. Brons vervulde
hiermee de vacature die was ontstaan door het plotselinge overlijden van ds. L. Terlouw in 2016.
De samenstelling van het bestuur was op 31-12-2018 als volgt:
• Ds. H. Brons, Vlaardingen - voorzitter
• Dhr. C.J.R. van Binsbergen, Leidschendam
• Dhr. G.J. Brouwer, Woudenberg - penningmeester
• Mw. A. Kik-Post, Mijnsheerenland
• Dhr. H.P. Kranendonk, Huis Ter Heide - secretaris
• Dhr. E.J. Nieuwenhuis, Waddinxveen
• Ds. R.A.M. Visser, Apeldoorn – waarnemend voorzitter
De directie werd in 2018 gevoerd door L.A. Kroon, Woerden.

1.5 Dwarsverbanden
De Jeugdbond is dé jongerenorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten, en zoekt daarom de
samenwerking met andere organisaties die zich ook met jongeren en opvoeders bezighouden, zoals:
•
•
•
•

Deputaatschap KGJO + Werkgroep Gezin
Cursus Godsdienst Onderwijs
De Vluchtheuvel
Deputaatschappen als Israël, Bijzondere Noden, Zending, Evangelisatie

Ook in de gereformeerde gezindte werkt de Jeugdbond samen met partijen als:
•
Landelijke jongerenorganisaties
•
Erdee Media Groep
•
Driestar Educatief
•
Woord en Daad
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De samenwerking is geen doel op zich, maar moet een win-win situatie zijn en passen binnen de
beleidsdoelstellingen van de Jeugdbond.

1.6 Vrijwilligers
Vakantielocaties regelen, materiaal voor tienerclubs schrijven, de PR van de Jeugdbond vormgeven,
redactiewerk doen, het materiaal voor kinderclubs inpakken voor verzending, bestuurstaken
verrichten… het zijn allemaal dingen die door vrijwilligers worden gedaan. Op allerlei gebieden van praktische zaken tot bestuurswerk – dragen ze bij aan de voortgang van het jeugdwerk. Onze
vrijwilligers zijn goud waard! In 2018 waren er landelijk maar liefst 134 mensen als vrijwilliger
actief voor de Jeugdbond.

1.7 Communicatie
De Jeugdbond zet zich graag in voor het jeugdwerk in de gemeenten. Om te laten zien wat de
Jeugdbond kan en mag betekenen in de gemeenten, wordt gebruik gemaakt van onder andere
nieuwsbrieven, de website, Daniël en social media. Zo bereikt de Jeugdbond door verschillende
kanalen hun doelgroepen. De Jeugdbond maakt ook gebruik van social media om jongeren te laten
zien welke rijkdom in Gods Woord te vinden is. De medewerkers van de Jeugdbond blijven met
elkaar nadenken welke kanalen gebruikt (kunnen) worden om jongeren en degenen die om hen heen
staan, te bereiken en van dienst te zijn.
Sinds 2018 wordt hierin extra geïnvesteerd door de benoeming van een communicatiemedewerker.
PLAATSELIJK JEUGDWERK

1.8 Kompas
In het jaarthema ‘Kinderen in de Bijbel’ passeerden allerlei Bijbelse personen de revue. Jozef,
Mozes, Samuël, Joas,… maar ook het Kind van Bethlehem. In vijf nummers werden negen
Bijbelverhalen uitgebracht met een verwerking. Voor jonge kinderen (-10) en oudere kinderen (+10)
waren er aparte werkboekjes. In de handleiding konden kinderwerkers naast de vertellingen ook
suggesties vinden voor de verwerking.

1.9 Treffer
Ook in 2018 maakt een commissie met vrijwilligers vijf Treffers. Dit jaar was gekozen voor het
jaarthema: ‘Midden in de kerk’. Diverse aspecten van het kerkelijke leven werden in de Treffer
uitgewerkt.
Verenigingen
Aangesloten verenigingen
Aantal leidinggevenden
Aantal leden

2017
413
1881
10.569

2018
413
1834
10.481

1.10 In de gemeente
Hoe weet je waar jeugdwerkers en jongeren behoefte aan hebben? Door hen te ontmoeten en hen
te spreken. In 2018 werd een heel aantal gemeenten door de jeugdwerkadviseurs bezocht. In 17
gemeenten is een plaatselijk jeugdwerkoverleg geweest met de jeugdwerkers en kerkenraad. In zes
gemeenten verzorgde de Jeugdbond een meerdaagse jeugdwerktraining. Verder waren er vragen om
advies via de mail en telefoon. Ook werden jeugdverenigingen bezocht voor coachcontacten, waren
er diverse gesprekken met kerkenraden en werden er avonden op een JV of in een catechisatiegroep
verzorgd door jeugdwerkadviseurs.

1.11 Jeugdwerktraining
In 2018 hebben jeugdwerkadviseurs in diverse gemeenten een Jeugdwerktraining gegeven. De
Jeugdwerktraining biedt leidinggevenden de mogelijkheid om basisvaardigheden voor het jeugdwerk
te leren en te verbreden. We bieden diverse modules rond Bijbelstudie, de inhoud van een JVavond, groepsdynamica, gespreksvaardigheden en je persoonlijke rol als leidinggevende. Zo vullen
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we de rugzak van leidinggevenden, zodat ze toegerust zijn om leiding te geven aan jongeren in de
gemeente.
De Jeugdwerktraining werd gegeven in:
• Bodegraven
• Dirksland
• Geldermalsen
• Nieuw-Beijerland
• Rhenen
LANDELIJK JEUGDWERK

1.12 Bondsdagen -12
Op zaterdag 21 april werden de -12 Bondsdagen gehouden in de plaatsen Tholen, Dordrecht, Gouda,
Amersfoort en Rijssen-West. ‘Verlangen vervuld’ was het thema van de dag. De apostel Johannes
zat gevangen op het eiland Patmos. Daar verscheen de Heere Jezus aan hem. Toen Johannes Hem
zag, kon hij nog maar naar één ding verlangen: ‘Kom, Heere Jezus!’ Ook in de bijdrage van de
kinderen en in het verhaal over Preena, een meisje in India, kwam het thema terug.
De -12 Bondsdagen werden bezocht door in totaal 3897 kinderen en 774 jeugdwerkleiders en ouders.

1.13 Bondsdagen +12
Op 21 april 2018 vonden ook de +12 Bondsdagen plaats. In totaal kwam er in Benthuizen, Ede,
Hendrik Ido Ambacht, Kapelle Biezelinge en Rijssen-Zuid 3300 jongeren bij elkaar. Het thema was
‘Luister goed, dan hoor je meer’. Op een aansprekende en persoonlijke manier werd dit thema
dicht aan het hart van jongeren gelegd.

1.14 Toerusting
Filippus
Filippus is het Bijbelleesprogramma van de Jeugdbond. Onder deze naam bieden we een
Bijbelstudietraining van drie avonden voor leidinggevenden aan. De training is gegeven in KapelleBiezelinge en Ridderkerk-Slikkerveer. Deze training voorziet daarmee in een duidelijke behoefte.
Als Jeugdbond vinden we het toerusten van leidinggevenden rondom de Bijbel belangrijk. Door
middel van deze training is het mogelijk om door heel het land toe te rusten. We doen dit vanuit
het verlangen dat jongeren geraakt worden door Gods Woord en de Heere leren kennen en
liefhebben.

1.15 Check-in
Sinds 2010 organiseerde Jeugdbond mooie en aansprekende Check-in avonden. Hoewel er veel werk
verzet is door de Check-in commissie, waren er ook zorgen. Het aantal bezoekers wisselde op
sommige locaties sterk. Ook het vervullen van vacatures binnen de commissies was soms een
langdurige zorg. Dit resulteerde de afgelopen jaren ook in financiën die uit de pas gingen lopen.
In de nieuwe beleidsperiode gaat er meer aandacht en energie naar de plaatselijke gemeente.
Regionaal werk blijft echter belangrijk. Dit heeft de Jeugdbond, na een goede bezinning, doen
besluiten om de Check-in avonden om te vormen. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van
jongerenavonden wordt meer bij de plaatselijke gemeenten neergelegd. Een aantal locaties gaat
daarbij verder onder de naam Check-in. Andere locaties gaan volledig zelfstandig verder. Ook zijn
er regio’s waar het regionale jeugdwerk volledig stopt.

1.16 Zin-in
Persoonlijk, verdiepend en verbindend; dat is Zin-in. In 2018 stond het thema ‘Uw Koninkrijk kome’
centraal. Op verschillende manieren werden de aspecten van dit Koninkrijk voor het voetlicht
gebracht. Door de sprekers werd de vertaling gemaakt naar nu. Er is voor wat betreft het aantal
bezoekers per bijeenkomst een lichte daling zichtbaar ten opzichte van het vorige jaar. Gemiddeld
genomen bezoeken ongeveer 280 mensen de bijeenkomst. De PR-commissie van Zin-in buigt zich
over deze cijfers. De conferenties in het voorjaar (thema: ‘Ik ben’) en najaar (thema: ‘De Heilige
Oorlog’) zijn het afgelopen jaar goed bezocht.
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1.17 Jeugdwerkactie Geloofwaardig onderwijs
In 2018 was er weer een Jeugdwerkactie. Als Jeugdbond verzorgen we rond een bepaald thema
materialen voor de clubs en verenigingen om de actie vorm te geven. Het belangrijkst vinden we de
Bijbelse bezinning op het thema. Verder werkt de actie in de gemeenten erg samenbindend. Dat
bevorderen we graag. Uiteindelijk wordt er door middel van de Jeugdwerkactie ook veel geld
opgehaald. Hiermee kunnen de uitgekozen goede doelen vaak projecten realiseren die anders niet
mogelijk waren. Het is daarbij erg mooi dat deputaatschappen en verwante organisaties op deze
manier extra bekendheid krijgen in de gemeenten en onder jongeren.
In 2018 werd de actie ‘Geloofwaardig onderwijs’ gehouden voor doelen van Bijzondere Noden
(Pakistan), Bijbelverspreiding (India), stichting CBR Effatha (Nigeria), het Calvin Institute of
Theology (India) en NET-foundation (India). Vanuit de waarde van Bijbels onderwijs is er in de actie
aandacht gevraagd voor de noodzaak van Bijbels onderwijs voor kinderen en jongeren in Pakistan,
India en Nigeria. In totaal is er ruim € 650.000 opgehaald voor de verschillende projecten.

1.18 Jeugdwerkdag
Op 1 juni 2018 organiseerde de Jeugdbond de jaarlijkse Jeugdwerkdag in Rotterdam. ‘Ere Wie ere
toekomt’ was het thema van de dag. De Jeugdwerkdag werd bezocht door 195 mensen.

1.19 Koers-vakanties
De Koers-vakanties mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. Er gingen in 2018 300
deelnemers meer mee dan in 2017. Ook droegen meer stafleden bij aan het goede verloop van het
seizoen. Van de deelnemers was 45 % geen lid van een plaatselijke jeugdvereniging. Dat betekent
een extra bereik van 965 jongeren ten opzichte van het plaatselijke jeugdwerk. Met alle deelnemers
konden de stafleden gesprekken voeren, Bijbelstudies doen en luisteren naar de vragen die hen
bezighouden. Ook dit jaar hebben de deelnemers van de Koers-vakanties zich ingezet voor de
kampactie. Deze is voorbereid in nauwe samenwerking met het Deputaatschap Bijzondere Noden en
heeft het prachtige bedrag opgebracht van ruim € 71.000. Dit prachtige resultaat, bedoeld om
jongeren elders op de wereld te kunnen helpen, hebben deelnemers van een Koers-groep
symbolisch overhandigd in Zuid-Afrika. Daarbij waren er ook ontmoetingen met lokale jongeren.
Ons gebed en ons hartelijk uitzien is of de Heere ook dit werk wil zegenen, zodat jongeren Hem
mogen leren kennen of door Hem gesterkt mogen worden in het geloof.
Koers in cijfers
Waardering stafleden door deelnemers:
8,8
Koers-vakanties*
*Aantal vakanties
Aant. deeln. +12
Aant. deeln. -12
Totaal deelnemers
Aantal stafleden

2013
78
1561
350
1911
330

2014
76
1499
322
1821
311

2015
74
1577
341
1918
302

2016
74
1544
305
1849
303

2017
77
1541
352
1893
310

2018
87
1767
379
2146
343

1.20 Conferenties
Voor de doelgroep 16-21 jaar zijn er in 2018 twee conferenties georganiseerd. In het voorjaar in
Amerongen en in het najaar in Noorden. De conferenties voorzien voor betrokken jongeren in een
behoefte. Het is een grote zegen dat het Woord tijdens deze meerdaagse conferenties centraal
staat tijdens de lezing, de Bijbelstudie en andere bezinningsmomenten. Jongeren hebben ook de
mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en relaties met elkaar op te bouwen. Tijdens de
conferentie in Noorden is er door Outback Explorers op zaterdagmiddag een leerzame outdooractiviteit aangeboden die aansloot op het thema.

1.21 Jeugdbeleid en kerkenraden
De zorg voor kinderen en jongeren is een essentieel onderdeel van gemeente-zijn. Deze zorg is
belangrijk voor verenigingen, maar ook voor jongeren die niet via de verenigingen worden bereikt.
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Om al de aspecten van zorg voor jongeren op elkaar af te stemmen, is advies en begeleiding vanuit
de Jeugdbond nodig. Halverwege het jaar 2018 is er een jeugdwerkadviseur kerkenraden en
gemeenten benoemd om deze zorg te kunnen blijven verlenen en verder uit te bouwen.

1.22 Daniël
Jongerenblad Daniël blijft voor de Jeugdbond een belangrijk medium om jongeren te bereiken. De
redactieleden zetten zich in om jongeren te bereiken en met en voor hen te zoeken naar
antwoorden op (levens)vragen. Aan de reacties te merken, wordt Daniël nog steeds erg
gewaardeerd. Jongeren durven hun vragen te stellen en ook ouderen laten regelmatig iets van zich
horen. Zorgelijk is wel de doorgaande daling van het abonneeaantal. De Jeugdbond denkt na over
manieren om de daling te stagneren.
Abonneeaantal 2018: 7948
Aantal uitgebrachte nummers: 23

OPVOEDERS

1.23 Vader-zoondriedaagses
In de herfstvakantie zijn twee driedaagses georganiseerd in de Belgische Ardennen (78 vaders en
zoons). Dit initiatief voorziet nog steeds in een behoefte. De combinatie van outdoor, bezinning,
opvoedingsaspecten en investeren in de relatie met je zoon(s) is uniek en aansprekend. Ook de
Bijbelse bezinning wordt bijzonder gewaardeerd. Eigenlijk is er altijd tijd tekort… We zien ernaar
uit dat de Heere ook dit werk zegent, zodat vaders en zonen Hem leren kennen zoals Hij Zichzelf
voorstelt in de gelijkenis van de vader en de twee zonen.

1.24 EigenWijs
Bij de Jeugdbond is deskundigheid op het gebied van de leef- en denkwereld van jongeren. Die
kennis wordt graag met opvoeders gedeeld, bijvoorbeeld door middel van het opvoedmagazine
EigenWijs. In maart 2018 verscheen een nummer over ‘Zorg voor de schepping’: hoe ouders hun
kinderen bewust kunnen maken van de waarde van de schepping en hen kunnen leren om keuzes te
maken die goed zijn voor onze leefomgeving. In de week van Dankdag verscheen een nummer over
‘Bidden en danken’. Kinderen leren dit vanaf de tijd dat ze baby zijn. Ouders zijn degenen die hen
leren hoe ze zelf tot God kunnen bidden en Hem mogen danken. Het is het gebed van ouders en
jeugdwerkers dat de HEERE dit onderwijs zegent aan het hart van de kinderen.
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