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Woord vooraf 

 
De gevolgen van het coronavirus worden in het jeugdwerk overal gevoeld. Zowel in de plaatselijke 
gemeenten als in de landelijke activiteiten hebben we te maken met grote beperkingen. Verenigingen 
die niet fysiek bij elkaar kunnen komen, online catechisaties, zomerkampen die niet konden 
doorgaan, een jeugdwerkactie zonder inhoudelijke bijeenkomsten, etc. En hoewel ook meerdere 
beleidsvoornemens moesten worden bijgesteld, kunt u in dit verslag lezen hoe er dankzij de grote 
creativiteit van vrijwilligers en medewerkers van Jeugdbond toch nog veel werk is verzet. Namens 
het bestuur onderstrepen we onze grote dank en waardering hiervoor! 
 
De beperkingen die we als kerkelijke gemeenten en in het jeugdwerk ervaren, vervullen ook met zorg 
over de betrokkenheid van jongeren bij de kerkelijke gemeente. Door extra inzet op online 
aanwezigheid bereiken we gelukkig nog steeds veel jongeren, maar de peilstok van het persoonlijk 
contact wordt gemist.  
 
Nog meer dan anders doet dit voelen dat wij onze jongeren niet kunnen vasthouden bij Gods Woord. 
Zonder de zegen en toepassing van de Heere is het jeugdwerk vruchteloos. Juist daarin ligt ook een 
bemoediging: de Heere Zelf zorgt ervoor dat ‘Het zaad Hem zal dienen (…) en Zijn gerechtigheid 
verkondigen’ (Psalm 22: 31,32). Van generatie op generatie zal Gods verlossing worden verteld en 
herdacht. In dat vertrouwen hopen we ook D.V. het komende jaar het jeugdwerk weer voort te zetten. 
 

H.P. Kranendonk - secretaris 

 

1. Bestuursverslag 
 

1.1 ALGEMEEN 
 

1.1.1  Beleid, strategie, missie/visie 
Jeugdbond verbindt jongeren… Dat is in de kortste vorm onze missie. Werken aan die missie was in 
2020 moeilijker dan ooit. Door de coronacrisis vanaf medio maart 2020 kwam het werk van de 
Jeugdbond voor een groot deel stil te liggen. Alleen de kinderkampen van Koers gingen door, de 
conferenties werden doorgeschoven, toerustingsavonden en cursussen werden verzet, de eerste 
moeder-dochterdagen konden geen doorgang vinden, net als de vader-zoonsurvivals, die hun tienjarig 
jubileum zouden vieren. In de gemeenten konden we niet of nauwelijks meer terecht.  
 
Gelukkig is dat niet het enige verhaal dat we vertellen in dit jaarverslag over 2020. We konden wel 
degelijk aan onze missie werken, al was het op een andere manier, veel meer op afstand. Zo hebben 
we kerkenraden gedurende de coronacrisis in 2020 frequent geadviseerd bij de te nemen maatregelen 
voor jeugdwerk en catechese. We hebben leidinggevenden en ambtsdragers geïnspireerd om blijvend 
jongeren te verbinden aan de gemeente door via andere wegen contact te onderhouden. Het digitale 
jongerenplatform en de daaraan verbonden social media kregen een impuls door de ontstane situatie 
in het jeugdwerk. 
 

De kinderen en jongeren voor wie wij ons werk doen, zijn de kinderen van de gemeente. Het zijn 
gedoopte jongeren, die het teken en zegel van Gods verbond dragen op hun voorhoofd. Dat betekent 
niet dat ze automatisch geloven en zalig worden. Daarvoor moeten ook zij door Gods Geest opnieuw 
geboren worden. In deze tijd waarin veel zekerheden wegvallen is het duidelijker dan ooit: een waar 
geloof en oprechte bekering zijn nodig. De Bijbel leert ons dat dit ook mogelijk is! De HEERE belooft 
dat het zaad van de gemeente Hem zal dienen (Ps. 22: 31). Als Christus Zijn ziel tot een schuldoffer 
gesteld zal hebben, zal Hij zaad zien (Jes. 53: 10). Daarom doen wij het werk onder de jongeren van 
de kerk vanuit de hoop en 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. In dat perspectief hebben we ook in 2020 ons werk gedaan. 
Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we dat moesten doen, geloven we dat de Heere het 
kan en wil gebruiken om jonge zondaren aan Zijn voeten te brengen.  
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Eind 2020 is ook het beleid zoals verwoord in het beleidsplan 2018-2020 geëvalueerd. In de jaren 
2018-2020 is veel gerealiseerd van de voorgenomen beleidsvoornemens. Dit stemt dankbaar. Er is door 
medewerkers en vrijwilligers veel werk voor verzet, maar de Heere schonk de krachten en de 
gezondheid. Dit ervaren we extra in deze coronacrisis. Door vacatures, corona en andere tegenvallers 
kon niet alles worden gerealiseerd. Het nieuwe beleidsplan zal ambitie moeten tonen, maar mag ook 
voortborduren op wat in 2018-2020 is ingezet. Een aantal uitdagingen tekent zich nu reeds af. De 
belangrijkste zijn: 

• De coronacrisis heeft heel veel teweeggebracht in de kerk en in het jeugdwerk. Welke 
uitdagingen geeft dit in de komende jaren? Welke rol moet de Jeugdbond daarin spelen? 

• Hoe moet de inzet voor het grondvlak er de komende beleidsperiode uitzien? In advisering, 
materialen, begeleiding, toerusting en inspiratie? 

• Het jongerenplatform Danielonline.nu is gerealiseerd in de achterliggende periode. Hoe geven 
we het jongerenplatform in de volgende periode een impuls? Hoe creëren we een 
Daniëlcommunity via Daniël magazine, danieonline.nu en Daniël activiteiten? 

• De IT-ondersteuning van de interne organisatie krijgt in de nieuwe beleidsperiode een impuls. 
Hoe verzilveren we dit zodanig dat de inzet voor de doelstelling van de Jeugdbond daardoor 
bevorderd wordt? 
 
 

1.1.2 Financiën 
De exploitatie over 2020 sloot met een positief resultaat van ongeveer € 62.000. In de begroting was 
rekening gehouden met een tekort van € 98.000. 
 
Financieel resultaat 2020 
Door de beperkende maatregelen gedurende het grootste gedeelte van 2020 konden veel 
Jeugdbond-activiteiten geen doorgang vinden. De opbrengsten uit die activiteiten bleven daarom 
ook ver achter bij de in de begroting opgenomen bedragen. Gelukkig bleek het ook mogelijk te zijn 
om de kosten zo veel mogelijk te beperken, door reserveringen van onder andere accommodaties 
door te schuiven naar een latere periode. Met name bij de Koers-vakanties zijn hiermee veel kosten 
bespaard. 
Gelet op de grote onzekerheid over de maatschappelijke ontwikkelingen werd o.a. ook de werving 
voor een personeelsvacature uitgesteld. 
 
De overheid heeft in 2020 een regeling getroffen voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus 
en de daartegen getroffen overheidsmaatregelen geconfronteerd worden met een substantieel 
omzetverlies. Deze regeling was ook voor de Jeugdbond van toepassing. De regeling is bedoeld als 
een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten, zodat de werkgelegenheid zo veel mogelijk 
behouden kan worden.    
 
We mogen ook met dankbaarheid vaststellen dat de opbrengsten uit fondswerving in 2020 uitkwamen 
op ruim € 607.000. In de begroting was hiervoor € 600.000 opgenomen. In 2019 kwamen deze 
opbrengsten uit op ruim € 577.000.  
 
Door de kostenbesparende maatregelen, de uitgestelde invulling van de vacature, de NOW-regeling 
en de meevallende opbrengsten uit fondsenwerving hebben we een dreigend groot tekort kunnen 
ombuigen in een positief resultaat. Daar is door medewerkers en vrijwilligers hard aan gewerkt, maar 
we mogen vooral zeggen dat we hierin de goede hand van de Heere opmerken. Hij gaf dit resultaat, 
waarvoor we met het oog op de (nabije) toekomst heel dankbaar zijn. Ook het jaar 2021 blijft 
namelijk heel onzeker. Er is nog geen zicht op het organiseren van activiteiten voor jongeren, 
waardoor opnieuw exploitatietekorten dreigen. Dan zouden we de (extra) opgebouwde buffer hard 
nodig kunnen hebben. 
 
Reserves 
Door de in 2019 en 2020 gehouden Generale Synode werd aandacht gevraagd voor de hoogte van de 
continuïteitsreserve. Deze continuïteitsreserve is in het verleden 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. De ontwikkelingen in 2020 laten nadrukkelijk 
zien dat het niet vanzelfsprekend is dat het jeugdwerk ieder jaar gewoon kan doorgaan en dat daar 
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dan ook de financiële middelen voor zullen binnen komen. Daarom is de continuïteitsreserve in 2020 
verhoogd tot € 990.000.  
 
Bestemmingsreserves 
De bestedingen ten laste van de bestemmingsreserves in 2020 waren ongeveer € 119.000. In de 
begroting was rekening gehouden met € 95.000. Als dekking voor de kosten voor het digitaal 
jongerenplatform was in de begroting een specifieke opbrengst uit fondsenwerving opgenomen. Deze 
opbrengst kon echter niet gerealiseerd worden. Daarom is als dekking voor de kosten een hoger bedrag 
dan begroot onttrokken aan de bestemmingsreserves. 
 
Voor de Koers-vakanties moest in 2020 € 23.000 onttrokken worden aan de bestemmingsreserve die 
bedoeld is voor jaren waarin de exploitatie van deze activiteiten niet sluitend is. Het tekort van 2020 
bleef beperkt, ondanks het feit dat er maar heel weinig vakanties konden doorgaan. Van de door 
deelnemers betaalde inschrijvingsgelden mocht een groot deel gebruikt worden om de kosten 
waarvoor geen dekking was, te kunnen opvangen. Daarnaast is door de commissie veel energie 
gestoken in het beperken van de kosten.  
 
In 2020 is onder leiding van een externe deskundige een oriëntatie gestart op de mogelijkheden voor 
nieuwe software om de administratie van de Jeugdbond met ingang van 2022 toekomstbestendiger te 
maken. Enkele andere organisaties binnen het CBGG zijn daarop aangehaakt. Voor de verdere 
onderzoeks- en implementatiekosten voor de Jeugdbond is een bestemmingsreserve van € 70.000 
gevormd.  
 

Overzicht bestemmingsreserves 

Stand Bij: Af: Stand

1-1-2020 dotatie onttrekking 31-12-2020

Toekomst voor de kerk 194.837 0 84.837 110.000

Uitbreiding jongerenzorg 34.259 0 34.259 0

Vernieuwing ICT 0 70.000 0 70.000

Koers vakanties 106.104 0 22.936 83.169

335.200 70.000 142.032 263.169  

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.  
 
De bestemmingsreserve Uitbreiding jongerenzorg is het aandeel van de Jeugdbond in het resultaat 
van de driejaarlijkse actie in 2014. In 2020 is het laatste gedeelte van deze bestemmingsreserve 
besteed.  
 
De bestemmingsreserve Koers vakanties is ontstaan door de exploitatieresultaten op vakanties in 
voorgaande jaren. De reserve is bedoeld als dekking voor het geval zich een exploitatietekort voor 
deze activiteit voordoet.  
 

Algemene reserve 

2020 2019

Stand per 1 januari 63.244 39.295

Exploitatiesaldo boekjaar -55.608 23.949

Stand per 31 december 7.636 63.244  

 
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.  
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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.  
 
Toekomstparagraaf  
De door het bestuur vastgestelde begroting voor 2021 ziet er in samenvattende zin als volgt uit:  

Opbrengsten uit activiteiten 1.728.000

Baten uit eigen fondswerving 621.000

Baten uit driejaarlijkse actie 300.000

Totaal opbrengsten 2.649.000

Kosten voor activiteiten 1.778.000

Beheerslasten 652.000

2.430.000

Resultaat voor bestemming reserves 219.000

Dotatie bestemmingsreserves (opbrengst actie) 300.000

Mutatie bestemmingsreserves (bestedingen) 110.000

190.000

Resultaat na bestemming reserves 29.000

2021

 

Zie voor de financiële verantwoording van 2020 en een begroting voor 2021 de door accountant Van 
Ree goedgekeurde jaarrekening over 2020.  
 
In de meerjarenramingen wordt nog steeds uitgegaan van een verdere afbouw van de 
bestemmingsreserves. De bestaande bestemmingsreserves zullen naar verwachting eind 2021 
volledig besteed zijn. De komende jaren zal er toegewerkt moeten worden naar een situatie 
waarbij de kosten en opbrengsten zo veel mogelijk in evenwicht zijn en zal er nagedacht moeten 
worden over wat daarvoor nodig is. De in de begroting voor 2021 opgenomen eenmalige 
actieopbrengst biedt de mogelijkheid voor een zorgvuldige bezinning en uitwerking. 
 
Een groot deel van de liquide middelen van de Jeugdbond is ondergebracht bij het deputaatschap 
Kerkelijk Grootboek. Gelet op de marktontwikkelingen op het gebied van de rentetarieven zal in 
2021 bezien moeten worden hoe de liquide middelen op een goede wijze beheerd kunnen worden.  
 

1.1.3 Personeel 
De plotselinge lockdown in maart had grote impact op de samenwerking en het welbevinden van de 
medewerkers, mede omdat enkele collega’s ook ziek werden. Toch heeft het team de juiste 
veerkracht getoond en de grote uitdagingen waarvoor de Jeugdbond in 2020 stond, met veel 
toewijding en betrokkenheid opgepakt. Daarbij werd intensief samengewerkt met veel vrijwilligers. 
 
In 2020 startten twee nieuwe collega’s: Gertjan van der Jagt als communicatieadviseur (januari) en 
Joline van den Ende als -12 jeugdwerker en coördinator KGJO (maart). 
 
Het ziekteverzuim was in 2020 hoger dan gemiddeld: 5,44%. Er was veel aandacht voor thuiswerken, 
werkdruk, samenwerking en teamcultuur. 
 

1.1.4 Bestuur 
De Jeugdbond is een vereniging, waarbij de leden – de plaatselijke jeugdverenigingen – het bestuur 
kiezen. In 2020 heeft het bestuur diverse malen vergaderd om de belangen van de Jeugdbond te 
behartigen, waarvan enkele malen ook digitaal. De jaarvergadering werd vanwege de uitzonderlijke 
omstandigheden uitgesteld naar 8 oktober. Tijdens de jaarvergadering werd dhr. J. Rozendaal uit 
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Gouda gekozen in de plaats van dhr. E.J. Nieuwenhuis uit Waddinxveen, die besloot te stoppen omdat 
zijn burgemeesterschap steeds meer van hem ging vragen.  
 
De samenstelling van het bestuur veranderde daardoor. De samenstelling was op 31-12-2020 als volgt: 

• Ds. H. Brons, Vlaardingen - voorzitter 

• Dhr. C.J.R. van Binsbergen, Leidschendam 

• Dhr. G.J. Brouwer, Woudenberg - penningmeester 

• Mw. J.M. Kik-Post, Mijnsheerenland 

• Dhr. H.P. Kranendonk, Waddinxveen – secretaris 

• Dhr. J. Rozendaal, Gouda 

• Ds. R.A.M. Visser, Apeldoorn – waarnemend voorzitter 
 

De directie werd in 2020 gevoerd door L.A. Kroon, Woerden. 
 

1.1.5 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 

• Woord en Daad 

• Yona 

• Mediawijzer 
 
De samenwerking is geen doel op zich, maar moet een win-win situatie zijn en passen binnen de 
beleidsdoelstellingen van de Jeugdbond. 
 

1.1.6 Vrijwilligers 
Het werk bij de Jeugdbond wordt zowel door beroepskrachten als door vrijwilligers gedaan. Dit 
stempelt het werk van de Jeugdbond. Iedere vrijwilliger brengt zijn eigen kennis, ervaring en 
vaardigheden in en daar is de Jeugdbond zuinig op. In 2020 waren maar liefst 161 landelijke 
vrijwilligers werkzaam voor de Jeugdbond. Het aantal vrijwilligers is dit jaar gestegen, doordat er 
nieuwe commissies zijn gevormd, het AV-team en commissie jongerenplatform. De verschillende 
vrijwilligers verrichten werk voor het algemeen bestuur, de commissies Koers-vakanties, 
Kinderkampen, redactie van Daniël, Kompas -12, Treffer, Zin-in, Bondsdagcommissie, 
Activiteitencommissie +16 en de Actiecommissie. Verder werd er ook incidenteel vrijwilligerswerk 
gedaan door onder andere kantoorvrijwilligers en stafleden van Koers-vakanties.  

 

1.1.7 Communicatie 
In 2020 zijn er grote stappen gezet door de Jeugdbond op het gebied van communicatie. Er is 
strategisch nagedacht over de beste manier om jongeren en opvoeders te verbinden aan de 
Jeugdbond. Dit met als doel dat zij verbonden worden en blijven aan de gemeente en bovenal aan 
het Woord.  
 
Er is in de externe communicatie een duidelijk onderscheid gekomen tussen jongeren en opvoeders. 
Richting jongeren is gewerkt aan het opzetten van een community rondom de naam Daniël. Dit 
dient een sterk merk te worden waar jongeren zich aan willen verbinden. De Jeugdbond heeft 
concreet het platform danielonline.nu opgericht, in dezelfde stijl en naamgeving als het blad 
Daniël. Ook de sociale media-accounts dragen de naam Daniël. Zo is het voor jongeren herkenbaar. 
 
De doelgroep opvoeders omvat leidinggevenden, kerkenraden en ouders. Dit zijn de doelgroepen die 
gezamenlijk rondom jongeren staan, waar de Jeugdbond een verbindende positie in heeft. Richting 
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deze doelgroep is door de Jeugdbond gewerkt aan het verhelderen van wat de Jeugdbond doet en 
kan betekenen voor de betreffende doelgroep. Een serie in Daniël heeft hierbij geholpen. Ook de 
nieuwsbrieven naar de gesegmenteerde doelgroepen hebben hieraan bijgedragen.  
 
1.2 PLAATSELIJK JEUGDWERK 

 

1.2.1 Verenigingen 
Het totaal aantal leden van de plaatselijke verenigingen steeg met 82 naar 10.550. Het aantal 

aangesloten verenigingen bleef ongeveer stabiel.  

 2018 2019 2020 

Aangesloten verenigingen 400 403 402 

Aantal leidinggevenden 1834 1782 1695 

Aantal leden 10.481 10.468 10.550 

 

1.2.2 Kompas 
De commissie stelde het afgelopen jaar diverse nummers van Kompas samen. Alle nummers werden 
geschreven rondom het thema ‘Discipelen’. De volgende discipelen zijn aan bod gekomen: Levi, 
Andreas, Petrus, Johannes, Jozef, Filippus en Nathanaël, Judas en Thomas. Zoals gebruikelijk kwam 
er rond kerst een kerstprogramma uit en dit jaar is er ook rond Pasen een paasprogramma uitgekomen. 
Voor jonge kinderen (-10) en oudere kinderen (+10) waren er aparte werkboekjes beschikbaar. Voor 
leidinggevenden was er een handleiding met daarin suggesties rondom de verwerking van de 
vertelling.  
 

1.2.3 Treffer 
De commissie Treffer heeft in de achterliggende jaar verschillende Treffers geschreven rondom het 
thema ‘Strijd’. Een aantal commissieleden namen afscheid. Hierdoor liep het opstarten van een nieuw 

jaarthema vertraging op. Inmiddels is een nieuwe commissie weer aan de slag gegaan. 
 

1.2.4 Jongerenplatform 
Jongerenplatform 
Jongeren verbinden aan de Heere en Zijn Woord. Dat is onze missie. We doen dit, omdat we weten 
dat dit het eeuwige, het echte gelukkige leven, is dat jongeren God kennen en Zijn Zoon Jezus 
Christus. De kern van ons werk verandert niet, maar de manier waarop we jongeren willen bereiken 
wel. Eén van de grote ontwikkelingen in het afgelopen jaar was de opzet van danielonline.nu. Het 
opzetten van een jongerenplatform was één van de speerpunten in het beleidsplan, maar viel samen 
met de coronacrisis, waarin we hoe dan ook gedwongen werden te zoeken naar nieuwe wegen om 
jongeren te bereiken. Per 1 juni 2020 is het platform online gegaan. Door middel van social media 
willen we met dit platform aanwezig zijn op de ‘timeline’ van jongeren. We richten ons op vier 
basisthema’s: Bijbel, Geloof, Christen en Kerk. In het afgelopen jaar zijn er verschillende producties 
gemaakt en geplaatst, zoals Bijbelstudievideo’s, blogs van jongeren, achtergrondartikelen en 
interviews. Ds. A.A. Brugge heeft zich als hoofdredacteur aan Danielonline.nu verbonden. Naast hem 
zet een enthousiaste commissie zich in voor het platform. 
 
Feiten en cijfers 
Volgers op Instagram: 1850 (+750 in 2020) 
Dagelijks luisterden gemiddeld 350 mensen naar de podcast over de Psalmen. 
Meest bekeken item: Lezing van ds. A.T. Vergunst over Jakob. (ruim 1500 weergaven). 
 
Een goed begin 
Jongeren nemen informatie op andere manieren tot zich dan generaties voor hen. Dat geldt ook voor 
de manier waarop zij omgaan met hun stille tijd. Niet voor niets verschenen er in de afgelopen jaren 
podcasts met dagelijkse overdenkingen. Om jongeren te helpen elke dag met de Bijbel bezig te zijn, 
is de Jeugdbond begonnen met de podcast ‘Een goed begin’. Dit begon als een spontaan idee in de 
lijdensweken, maar is inmiddels een vast begrip. Na de lijdenstijd stonden de Psalmen centraal. 
Diverse collega’s van de Jeugdbond werkten hieraan mee. 
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1.2.5 In de gemeente 
Door de coronacrisis konden de jeugdwerkadviseurs vrijwel niet naar de gemeenten. Aan het begin 
van het jaar werden nog wel enkele gemeentes bezocht, maar zodra de maatregelen van kracht 
werden, kon er alleen online contacten gelegd worden. Op verschillende – vooral digitale - manieren 
is geprobeerd om het contact met de gemeenten te onderhouden. De jeugdwerkadviseurs hebben ook 
enkele belrondes gedaan langs verschillende verenigingen en gemeenten.  
 
PJO  

Aantal              : 1 

Plaats             : Stolwijk 

Jeugdwerktrainingen 

- 

Filippus Bijbelstudietraining 
Plaats           : Utrecht (13 deelnemers) 
 
Basiscursus Vertellen 
- 
 
Verdiepingscursus Vertellen 
- 

 
1.2.6 Jeugdwerktraining  
Er stonden verschillende jeugdwerktrainingen gepland. Deze konden door de corona-maatregelen niet 
doorgaan. 

 

1.3 LANDELIJK JEUGDWERK 

 

1.3.1 Bondsdagen -12  
In verband met de coronacrisis hebben we dit jaar de fysieke Bondsdag moeten annuleren. Als 
alternatief is er een Bondsdagvideo opgenomen. Het thema van deze video was ‘De schuilplaats’. 
Tijdens de video was er muziek te horen en werd er een Bijbelverhaal en een vrije vertelling verteld. 
Ook las een aantal kinderen een stukje uit de Bijbel. De video is 2056 keer bekeken.  

 

1.3.2 Bondsdagen +12 
Helaas moesten de Bondsdagen in 2020 door de coronacrisis worden geannuleerd.  

 

1.3.3 Toerusting 
Filippus 
Jongeren leren Bijbellezen is al jaren een belangrijk speerpunt van de Jeugdbond. We doen dit vooral 
door leidinggevenden en ambtsdragers toe te rusten. De Jeugdbond biedt Bijbelstudiemateriaal voor 
verenigingen, maar belangrijker nog is de directe training van leidinggevenden, zodat zij samen met 
jongeren verdiepend leren Bijbellezen. De training is gericht op de inhoud van de Bijbelstudie 
(voorbereiding en formuleren van goede vragen) en gespreksvaardigheden om het gesprek te leiden. 

 
1.3.4 Tienerdriedaagse 
De tweede Tienerdriedaagse stond gepland voor mei 2020. Helaas werd deze geannuleerd in verband 
met de coronacrisis. De planning was om deze driedaagse door te schuiven naar februari 2021. Door 
de aanhoudende lockdown is besloten om de driedaagse helemaal te annuleren. 
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1.3.5 Activiteiten +16 
Het jaar 2020 was voor de +16 activiteitencommissie het jaar van de uitbouw van het programma voor 
jongeren. Na succesvolle conferenties was het de bedoeling om +16 jongeren meer conferenties en 
activiteiten aan te bieden. In februari 2020 zijn er twee conferenties gehouden in Wenum-Wiesel en 
Burgh-Haamstede rond het thema ‘Onbegrijpelijk goed’. De boodschap van het Bijbelboek Jona stond 
centraal. Daarna ging Nederland in lockdown. De rest is geschiedenis. Achter de schermen heeft de 
commissie echter wel verder gewerkt aan de uitbouw van het programma voor jongeren. 
 
Afgelopen jaar waren er twee +16 voorjaarsconferenties 
Voorjaar 2020 
Thema: ‘Onbegrijpelijk goed’ 
 
Voorjaarsconferentie Wenum-Wiesel 
Aantal deelnemers: 59 
Sprekers: Alexander Treur en Corné Legemaat 
 
Voorjaarsconferentie Burgh-Haamstede  
Aantal deelnemers: 37 
Sprekers: Nico van Steensel en Christian Dekker 

 

1.3.6 Zin-in 
Bezinning en ontmoeting; dat staat centraal bij Zin-in. Helaas kon in 2020 het ontmoeten van elkaar 
i.v.m. de coronacrisis beperkt doorgaan. Afgelopen jaar stond het thema ‘Wegwijzers’ centraal. Aan 
de hand van een geschrift van een persoon uit de kerkgeschiedenis, werd stil gestaan bij allerlei 
Bijbelse en maatschappelijke thema’s. Vanaf april 2020 zijn de Zin-in bijeenkomsten, in verband met 
corona, online uitgezonden. De commissie heeft zich het afgelopen jaar ingezet om, ondanks de 
beperkingen, +21 jongeren te binden aan Zin-in d.m.v. onlinebijeenkomsten en -activiteiten.  
 
In het voorjaar konden de conferenties nog doorgaan. De najaarsconferneties moesten, i.v.m. de 
corona-maatregelen, geannuleerd worden. 
 
Voorjaarsconferentie 2020 
Thema: ‘In het spoor van de zeven gemeenten’ 
 

Locatie  Aantal deelnemers 

Ter Aar   60 

Wekerom (1) 58 

Amerongen 71 

Wekerom (2) 35 

 

1.3.7 Jeugdwerkdag 
De jaarlijkse Jeugdwerkdag stond gepland op 5 juni 2020. Door de coronacrisis hebben we deze 
doorgeschoven naar oktober. Lange tijd zag het er naar uit dat de Jeugdwerkdag binnen de geldende 
maatregelen alsnog fysiek georganiseerd kon worden. Helaas bleek een aantal dagen van te voren dat 
dit niet mogelijk was. Op donderdag 8 oktober heeft de Jeugdbond een online Jeugdwerkdag 
georganiseerd. Dominee Brons mediteerde ter opening, Laurens legde verantwoording af over het 
gevoerde beleid en blikte terug op de eerste helft van 2020 en de aanpak van de coronacrisis. 
Daarnaast blikten we ook vooruit naar de Jeugdwerkactie ‘Zorg voor morgen’. De lezing over het 
thema ‘Spiegelbeeld’ werd verzorgd door Alexander Treur. Hij ging in op de rol en functie van 
identificatiefiguren in de ontwikkeling van jongeren. 
 

1.3.8 Koers-vakanties 
Het seizoen 2020-2021 is een bijzonder seizoen geweest. Traditioneel was er een mooi 
vakantieprogramma samengesteld, wat een goede basis is om jongeren te ontmoeten bij een 
geopende Bijbel. 
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Crisisteam 
Vanaf begin maart 2020 werd, naar mate de tijd verstreek, steeds duidelijker dat het coronavirus 
veel van onze voornemens niet mogelijk zou maken. In goede harmonie is er een crisisteam 
samengesteld dat de ontwikkelingen op de voet zou volgen en van stap tot stap de nodige besluiten 
zou nemen. In dit team hebben we steeds geprobeerd samen op te trekken en de ontwikkelingen te 
delen en te duiden. Frequent hebben we online vergaderd en gezamenlijk de nodige besluiten 
genomen. Deze vergaderingen begonnen en eindigden we biddend om Gods zegen en leiding.  
Groot was de teleurstelling en impact toen besloten werd dat de buitenlandse vakanties geannuleerd 
moesten worden. Onze eerste prioriteit gold de onderstaande punten: 

• Gezondheid en welzijn van de deelnemers; 

• Gezondheid en welzijn van stafleden; 

• Duidelijkheid verschaffen voor deelnemers en stafleden; 

• Gehoorzaamheid aan de overheid. 
 
Differentiatie 
Steeds is er gekozen voor een gedifferentieerd beleid, waarbij we per doelgroep keken wat er 
mogelijk was en wat niet. Uiteindelijk konden gelukkig de kinderkampen (9-12 jaar) wel doorgaan. 
Voor deze doelgroep was er vanuit scouting Nederland een protocol ontwikkeld dat de instemming 
kreeg van de minister. Doordat de 1,5 meter afstand-maatregel niet geldt voor deze doelgroep en we 
een duidelijk protocol hadden, hebben 350 kinderen toch een mooie Koers-vakantie kunnen hebben. 
Dankbaar kijken we terug op deze mogelijkheid. De Koers-medewerkers hebben de 10 kinderkampen 
bezocht. We ontvingen, vanuit de achterban,  gewaardeerde reacties over deze kampen. 
 
Samenwerking 
Tevens is er goed contact geweest met de HGJB. We hebben samen opgetrokken in onze dilemma’s 
en beleidskeuzes en het tijdstip en inhoud van een persbericht is met elkaar afgestemd. 
 
Financiën 
Het was een grote uitdaging om het seizoen zonder financiële problemen te kunnen overbruggen. We 
zijn dankbaar dat dit is gelukt dankzij onderstaande factoren: 

• De achterban zette deels de aanbetaling om in een gift. Dit resulteerde in een bedrag van  € 
148.000; 

• De ontvangen NOW-subsidie van de overheid; 

• De commissieleden hebben zich ingezet om zo veel mogelijk reserveringen van oorden e.d. 
door te schuiven naar 2021.  

 

1.3.9 Jeugdbeleid en kerkenraden 
Door het vertrek van Jeroen Kriekaard eind 2019 ontstond er een vacature voor de functie van 
jeugdwerkadviseur kerkenraden. Deze functie was in eerste instantie lastig in te vullen. De vervulling 
van de vacature is door de coronacrisis doorgeschoven en in 2020 niet meer vervuld. Dit neemt niet 
weg dat er in 2020 veel aandacht is geweest voor kerkenraden, met name met betrekking tot de zorg 
voor jongeren in deze coronatijd. Verder bezonnen enkele gemeenten zich op de bredere zorg voor 
jongeren. Het gemeentebreed oog hebben voor de jongeren is een belangrijke ontwikkeling, waar 
steeds meer kerkenraden op betrokken raken. De Jeugdbond denkt daarin graag met kerkenraden 
mee. In 2020 werd in enkele gemeenten, ondanks de beperkingen, door jeugdwerkadviseurs een 
adviestraject verzorgd rond gemeentebreed werken. 
 

1.3.10 Jeugdwerkactie 
2020 stond in het teken van de voorbereidingen voor de jeugdwerkactie ‘Zorg voor morgen!’. Door 
alle onzekerheid rondom de corona-maatregelen is lange tijd onzeker geweest of én hoe de 
Jeugdwerkactie vorm kon krijgen. Uiteindelijk is de knoop doorgehakt om toch een Jeugdwerkactie 
te houden, juist omdat de zorg voor jongeren in deze crisistijd zo belangrijk is. We worden geroepen 
om jongeren te verbinden aan de gemeente en aan het Woord van God, juist nu het erom spant.  
 
Wat betekent dit voor de gemeente en de zorg voor jongeren? En wat betekent dit voor het werk van 
de Jeugdbond? Hiervoor wordt aandacht gevraagd in de jeugdwerkactie ‘Zorg voor morgen’. Het gaat 
wat de Jeugdbond betreft allereerst om urgentiebesef. Jongeren hebben vandaag onze zorg voor 
morgen nodig. Laten we jongeren vertellen, dat in de kerk hun toekomst ligt, omdat God daar in Zijn 
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genade Zijn Kerk bouwt. Daarnaast is toerusting en vorming nodig om de zorg voor jongeren gestalte 
te geven. Daar is heel de gemeente én de Jeugdbond bij betrokken.  
 
In december 2020 is de jeugdwerkactie ‘Zorg voor morgen’ van start gegaan. Dit viel helaas samen 
met de lockdown. Toch zijn er ook in deze omstandigheden mogelijkheden om aandacht te vragen 
voor de jeugdwerkactie. Dat laten steeds meer gemeenten zien! 
 
Start van de actie 
Om gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen zijn diverse producten en (online) activiteiten 
uitgewerkt: 

• Een ‘Corona-handboek’ met diverse activiteiten die passen bij de omstandigheden 

• Verkoopmateriaal zoals boeken, een heruitgave van Kwistet en een muziek-CD 

• Werkmateriaal voor de verenigingen 

• In 2021 vinden verschillende online momenten plaats: o.a. een gezinsavond, een muziekavond 
 
Daarnaast is er een ‘actiecaravan’ beschikbaar. Met deze caravan zijn enkele collega’s begin 
december het land in te gaan om ‘coronaproof’ de actie een gezicht te gaan geven. De caravan kan 
gedurende de actieperiode door de gemeenten geleend worden om bijv. activiteiten in en om de 
caravan te doen. 
 

1.3.11 Daniël 
In 2020 verschenen er drieëntwintig nummers van Jongerenblad Daniël, vol met inhoudelijke en 
bezinnende artikelen over allerlei thema’s die jongeren raken. De artikelen zijn geschreven door 
diverse redactieleden, die zich gedreven inzetten voor het jongerenblad. Vanaf het eerste nummer 
van 2020 verscheen Daniël in een verfrissend nieuw jasje. De nieuwe vormgeving leidde voor het eerst 
sinds een aantal jaar weer tot een stabiel abonnee-aantal. Daarnaast is er in 2020 gezocht naar 
verbinding met het jongerenplatform danielonline.nu, in de hoop dat online en offline elkaar kan 
versterken. 
 
Aantal uitgebrachte nummers: 23  
Abonneeaantal 2020: 7875 
 

1.3.12 Uitgaven  
Wat publicaties betreft richt de Jeugdbond zich op drie thema’s: Bijbellezen, bidden en zingen. 
Vanwege de Jeugdwerkactie en de herziening van Kwistet was het aanbod breder. In het afgelopen 
jaar zijn de volgende uitgaven verschenen. 

• Toeval bestaat niet. Twaalf Bijbelstudies over Ruth. Geschreven door Joline van den Ende, 
Dirk-Jan Nijsink en Jaco Pons. 

• Kwistet. Het vertrouwde spel met Bijbelse vragen is helemaal vernieuwd. De vragen zijn deels 
herzien en er is een nieuw spelbord, met routes door het land van de Bijbel. 

• Adam. Dagboek voor jongens. Aan dit dagboek werkten, onder de eindredactie van Dirk-Jan 
Nijsink, verschillende auteurs mee, waaronder predikanten, docenten en jeugdwerkers. 

• Ontdekkingsreis. In een jaar door de Bijbel. Deze Bijbelleesgids voor kinderen is gemaakt door 
de Amerikaanse theoloog David Murray. De vertaling is door Jeroen Kriekaard gemaakt. 

• En zend het aan de zeven gemeenten. Een prekenbundel met elf preken van ds. M. 
Golverdingen over de zeven gemeenten in Klein-Azië. 

• Tot U. Bidden voor morgen. Een CD voor jongeren door het Seba Meisjeskoor uit Krimpen aan 
den IJssel. 

 
1.4 OPVOEDERS 

 

1.4.1 Vader-zoonsurvivals en moeder-dochterdagen 
Vader-zoonsurvivals 
Al een heel aantal jaren voorziet het initiatief van de vader-zoonsurvival in behoefte. In 2020 zou de 
vader-zoonsurvival voor de 10e keer op rij georganiseerd worden. De voorbereidingen waren in volle 
gang en beide survivals waren volgeboekt. Helaas werd, een aantal weken voor aanvang, duidelijk 
dat een survival in België niet mogelijk was, gezien de verstrengde maatregelen op dat moment.  
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We hopen in de herfstvakantie 2021 met de deelnemers van 2020 alsnog naar België te gaan.  
 
Moeder-dochterdagen 
Na het succes van de vader-zoonsurvivals, is het idee om voor moeders en dochters ook een activiteit 
te organiseren. Begin 2020 zijn de voorbereidingen voor moeder-dochterdagen gestart. In 
samenwerking met Salouz en De Vluchtheuvel is een mooi programma in elkaar gezet. De eerste 
moeder-dochterdagen stonden gepland op 22 en 23 mei 2020. Deze activiteit was volledig volgeboekt. 
Eind maart werd duidelijk dat de moeder-dochterdagen in mei niet konden doorgaan. De activiteit is 
toen doorgeschoven naar de herfstvakantie 2020, maar ook toen konden de moeder-dochterdagen 
niet doorgaan. We hopen in 2021 de moeders en dochters alsnog te ontmoeten.  
 

1.4.2 EigenWijs 
EigenWijs is het afgelopen jaar niet uitgekomen. In het jaar 2021 zal EigenWijs in een nieuwe 
vormgeving uitkomen als een blad voor opvoeders en onze relaties, aan de hand van verschillende 
actuele thema’s.  

 
1.5 TOT SLOT 

 
Normaal gesproken sluiten de plaatselijke verenigingen het jaar af met een kerstavond. Dat is toch 
vaak een hoogtepunt in het verenigingsseizoen. In 2020 konden de meeste verenigingen echter hooguit 
een online kerstbijeenkomst houden. Midden in een lockdown-periode en vol onzekerheid over de 
toekomst werd het jaar 2020 afgesloten.  
Toch mag er hoop en verwachting zijn, omdat jeugdwerk in de gemeente mag plaatsvinden in het 
perspectief van Gods Koninkrijk. Het loopt de Heere niet uit de hand, ook al weten we minder dan 
ooit wat het volgende jaar ons brengen zal. Terugkijkend mogen we de goedheid en de trouw van de 
Heere opmerken, juist in een crisisjaar als 2020. Nadat Asaf in Psalm 77 houvast heeft gekregen aan 
de daden van de Heere in het verleden, vermaant hij ons in Psalm 78 om juist dat getuigenis door te 
geven aan onze kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, 
maar Zijn geboden bewaren (Ps. 78:7). Die boodschap mag op de verenigingen en in het landelijk 
jeugdwerk op allerlei manieren en in verschillende vormen worden doorverteld. Daarbij is onze 
verwachting niet van onze inspanningen, maar van de HEERE alleen, Die in Zijn grote genade Zijn 
Koninkrijk onder ons bouwt, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Zolang het dag is, hopen we 
daarom ons werk in afhankelijkheid van Hem voort te zetten. 
 













































Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de algemene vergadering van de Vereniging Jeugdbond 

Gereformeerde Gemeenten

A. Verklaring over de in het verslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van het Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten te 

Woerden gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2020 van het 

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten te Woerden in alle van materieel belang 

zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle 

van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van het Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten zoals vereist in 

de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening 

dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat.



Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in 

overeenstemming met RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de Bestuur

Het bestuur zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in 

overeenstemming met de beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de 

‘Grondslagen van waardering en resultaatbepaling’ van de jaarrekening. In dit kader 

zijn het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur

noodzakelijk achten om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moeten het bestuur afwegen of de entiteit in 

staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van

genoemd verslaggevingsstelsel moeten het bestuur de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen hebben 

om de entiteit te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. Het bestuur moeten gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 

risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 



controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 

fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 

met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit 

te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de 

entiteit en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 

daarin opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen 

zonder materiële afwijkingen weergeeft.  

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

Leersum, 7 mei 2021

Van Ree Accountants 

w.g.

J.K.J. (Carlo) van Egdom MSc

Registeraccountant


