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Woord vooraf 

In dit jaarverslag legt de Jeugdbond verantwoording af over 2021. Opnieuw kijken we terug op een 
jaar met veel beperkingen ten gevolge van de coronapandemie. Een bijzonder uitdagende tijd voor 
onze medewerkers en vrijwilligers. Wat is het teleurstellend als een tot in de puntjes voorbereid 
Koerskamp of een avond in een gemeente op het laatste moment toch niet door kan gaan.  
 
Zeker jongeren zijn geraakt en beïnvloed door de pandemie. In een levensfase waarin sociale 
contacten zo belangrijk zijn voor de vorming, kwam alles stil te staan. Uit een kleinschalig onderzoek 
van de Jeugdbond blijkt dat veel jongeren ook zijn gaan nadenken over hun positie in de gemeente. 
Sommige jongeren besloten helemaal niet meer naar de kerk te gaan. Anderen zijn de samenkomsten 
in de gemeente juist weer meer gaan waarderen dan voorheen. 
 
Dit stelt iedereen die betrokken is bij jongeren en jeugdwerk voor belangrijke vragen. Investeren we 
voldoende in de binding met jongeren en doen we dat op de juiste manier? En vooral: smeken we net 
als Daniel of de Heere Zelf wil zorgen voor de toekomst van de Kerk? “Neig Uw oor, mijn God, en 
hoor, doe Uw ogen open, en zie onze verwoestingen, en de stad die naar Uw Naam genoemd is; want 
wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op Uw 
barmhartigheden, die groot zijn.” (Daniel 9:18)  

 
H.P. Kranendonk - secretaris 

 

1. Bestuursverslag 
 

ALGEMEEN 
 

1.1 Beleid, strategie, missie/visie 
Na de plotselinge lockdowns in 2020 en andere beperkende maatregelen voor het sociale leven, werd 

ook 2021 gestempeld door momenten van hoop, vrees en zorg. De Jeugdbond zag zich voortdurend 

geplaatst voor nieuwe vragen. Wat in januari een goed besluit leek, was soms in februari al volledig 

achterhaald.  Toch heeft het team haar schouders er onder gezet en creatief gezocht naar 

alternatieve producten en activiteiten welke ondersteunend zijn aan het beleidsplan. De 

jeugdwerkadviseurs misten het zo belangrijke contact in het land. De Koerscommissie moest 

regelmatig in crisisoverleg samenkomen om reismogelijkheden en reisbestemmingen te beoordelen. 

Ook het secretariaat moest, vanwege de steeds veranderende omstandigheden, zoeken naar een 

goede werkverdeling. 

Ondanks de beperkingen kon er toch gewerkt worden aan de missie: ‘Verbindt jongeren’. Ook van het 

jaar 2021 gold: “Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht” 

(Ps. 72:5). Gods verbondstrouw verandert niet. Veel activiteiten moesten online plaats vinden. Toch 

mogen we het als een zegen ervaren dat door de online middelen niet alles tot stilstand hoefde te 

komen. Er werd toerustingsmateriaal ontwikkeld. Het adventspakket, ter stimulans en ondersteuning 

van de huisgodsdienst, werd goed ontvangen. De Bondsdagen en de jaarvergadering konden weer, 

hoewel online, doorgaan. Daarnaast werd het online jongerenplatform Danielonline.nu verder 

uitgebreid. 

We doen dit allemaal voor onze jongeren. Zij zijn gedoopt. Daarom maken zij ook deel uit van de 

gemeente “en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen” (Hand. 16:33). Het sacrament van de 

Heilige (kinder!)doop is een heerlijk getuigenis dat dit niet van een mens, maar van God uit gaat. 

“Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, 

onze God, toe roepen zal” (Hand. 2:39). De doop mag dan ook zeker niet onderschat worden, maar 

ze maakt niet zalig. Dat is het werk van God. De Kerk is door de Vader aan Christus gegeven en word 

“door den Heiligen Geest” (Dl.5-1) wederom geboren. Hij roept en trekt zondaren “uit de duisternis 

tot Zijn wonderbaar licht” (1 Petr. 2:9). De Jeugdbond mag in haar werk zaaien, planten en natmaken 

in het besef: “Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom 

geeft” (1 Kor. 3:7). Dit bevrijdt van de kramp van mensenwerk. Tegelijk zegt God door Amos: “Zoekt 
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Mij en leeft”  (Amos 5:4), waarbij de kanttekenaar opmerkt: “Dat is, gij zult bevinden dat gij 

zekerlijk zult leven”. Deze boodschap mag doorgegeven worden aan het nageslacht “naar de eis zijns 

wegs” (Spr. 22:6). En “De wet (het Woord) des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis 

des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevend” (Ps. 19:8). Dan mag er ook hoop zijn want als 

Christus “Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo 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. Want “Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en 

Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt” (Joh. 17: 3). 

1.2 Financiën 
De exploitatie over 2021 sloot met een positief resultaat van € 307.017. In de begroting was 
rekening gehouden met een resultaat van € 219.000. Dit resultaat bevat de opbrengst ad € 321.276 
van de driejaarlijkse actie Zorg voor morgen. Exclusief deze opbrengst was het resultaat licht 
negatief. 
 
Financieel resultaat 2021 
Door de beperkende maatregelen gedurende het grootste gedeelte van 2021 konden veel 
Jeugdbond-activiteiten, net als vorig jaar, 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 mogelijkheden tot 
annulering in te bouwen en tijdig te anticiperen op coronabeperkingen. Dit had vooral effect op de 
Koersvakanties. Hier bleef het verlies mede door de NOW-subsidie beperkt. 

 
In 2021 is er ingezet op een groei van inkomsten vanuit het zakelijke netwerk ‘Vrienden van Daniel’. 
Er wordt een sterke behoefte gevoeld om over te gaan tot het werven van een derde 
jeugdwerkadviseur om zo weer op sterkte te komen. Qua middelen is het daarvoor wel noodzakelijk 
om een stevig en structureel fundament te leggen. Dit netwerk heeft zich positief ontwikkeld, 
waardoor er zicht komt op het starten van de werving. 
 
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 zowel in 2020, als in 2021 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 2021 uitkwamen 
op ruim € 625.000. Iets meer dan begroot en meer dan in 2020. In 2019 kwamen deze opbrengsten 
nog uit op ruim € 577.000.  
 
Door de kostenbesparende maatregelen, de NOW-regeling en de meevallende opbrengsten uit 
fondsenwerving hebben we een opnieuw een dreigend tekort van € 81.000 kunnen ombuigen in een 
beperkt negatief resultaat van € 14.259. 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. Het jaar 2022 lijkt 
wat minder onzeker. Er is gelukkig weer zicht op het organiseren van activiteiten voor jongeren. 
 
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 ontwikkeling in 2020 laat nadrukkelijk zien 
dat het niet vanzelfsprekend is dat het jeugdwerk ieder jaar gewoon kan doorgaan en dat daar dan 
ook de financiële middelen voor zullen binnen komen. Daarom is de continuïteitsreserve in 2020 
verhoogd van 100% naar 120% van de vaste kosten, en komt hiermee op € 990.000.  
 
Bestemmingsreserves 
De bestedingen ten laste van de bestemmingsreserves in 2021 waren ongeveer € 160.000. In de 
begroting was rekening gehouden met € 110.000, namelijk de verwachte afbouw van de 
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bestemmingsreserve Toekomst voor de kerk. Dit betrof het resterende saldo van de driejaarlijkse 
actie in 2011. De onttrekkingen voor de vernieuwing ICT en verliezen van de Koersvakanties waren 
niet begroot, omdat over de geschatte hoogte daarvan te veel onzekerheid bestond. 
 
Voor de Koersvakanties moest in 2021 € 27.682 worden onttrokken aan de bestemmingsreserve die 
bedoeld is voor jaren waarin de exploitatie van deze activiteiten niet sluitend is. Net als in 2020 bleef 
het tekort in 2021 beperkt, ondanks het feit dat er maar weinig vakanties konden doorgaan. Dit kwam 
deels door de NOW-bijdrage, maar door de commissie is ook 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. Hierop zijn de in 2021 gemaakte advieskosten van € 22.991 inzake nieuwe software in 
mindering gebracht. 
 
In 2021 is een bestemmingsreserve gevormd uit de driejaarlijkse actieopbrengst Zorg voor morgen. 
Hiervoor was € 300.000 begroot. Wij zijn de Heere dankbaar dat er zelf iets meer is opgebracht 
namelijk € 321.276. 
 

 

 

De bestemmingsreserve Zorg voor morgen is de opbrengst van de driejaarlijkse actie die in 2021 is 
gehouden. 
 
De bestemmingsreserve Toekomst voor de kerk is het resterende saldo van de driejaarlijkse actie in 
2011. Het restant is in 2021 besteed.  
 
De bestemmingsreserve Koersvakanties 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. In de achterliggende twee jaar zijn de tekorten die ontstaan zijn als gevolg 
van de coronacrisis verminderd van deze bestemmingsreserve. 
 
In 2020 is een start gemaakt met de werkzaamheden om per 1 januari 2022 een nieuw 
automatiseringssysteem in gebruik te kunnen nemen. Voor de eenmalige (implementatie)kosten die 
dit met zich mee brengt, is in 2020 een bestemmingsreserve voor vernieuwing ICT gevormd. In 2021 
is voor deze vernieuwing € 22.991 besteed.  
    

Bestemmingsreserves

Stand Bij: Af: Stand

1-1-2021 dotatie onttrekking 31-12-2021

Zorg voor morgen 0 321.276 0 321.276

Toekomst voor de kerk 110.000 0 110.000 0

Vernieuwing ICT 70.000 0 22.991 47.009

Koers vakanties 83.169 0 27.682 55.487

263.169 321.276 160.673 423.772
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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.  
 
Toekomstparagraaf  
De door het bestuur vastgestelde begroting voor 2022 ziet er in samenvattende zin als volgt uit:  
 

Algemene reserve

2021 2020

   €    €

Stand per 1 januari 7.636 63.244

Exploitatiesaldo boekjaar 146.413  55.607-

Stand per 31 december 154.050 7.636
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Zie voor de financiële verantwoording van 2021 en een begroting voor 2022, de door accountant Van 
Ree goedgekeurde jaarrekening over 2021.  
 
In de meerjarenramingen wordt nog steeds uitgegaan van een verdere afbouw van de 
bestemmingsreserves. Het komende jaar zal er nagedacht moeten worden hoe dat gestalte krijgt.  
 
Een groot deel van de liquide middelen van de Jeugdbond is ondergebracht bij het deputaatschap 
Kerkelijk Grootboek. Zij hebben aangegeven te overwegen deze leningen af te lossen. Daarom zal in 
2022 bezien moeten worden hoe de liquide middelen op een goede wijze beheerd kunnen worden. 
 

Begroting 2022 €

O P B R E N G S T E N

Opbrengsten uit betaalde activiteiten 1.218.000

Opbrengsten uit overige activiteiten 70.000

Baten uit eigen fondswerving 648.000

Baten uit driejaarlijkse actie 0

Financiële baten en lasten 1.000

Totaal opbrengsten 1.937.000

K O S T E N  VO O R  A C T I V I T E I T E N

Kosten voor betaalde activiteiten 1.237.000

Kosten voor overige activiteiten 159.000

Totaal kosten voor activiteiten 1.396.000

541.000

B E H E E R S L A S T E N

Personeelskosten 795.000

Huisvestingskosten 55.000

Afschrijvingskosten 6.000

Overige bedrijfskosten 99.000

Kosten voorlichting en fondswerving 20.000

Subtotaal beheerslasten 975.000

Af: doorberekende beheerslasten 321.000

Totaal beheerslasten 654.000

Resultaat voor bestemming reserves -113.000

Dotatie bestemmingsreserves (opbrengst actie) 0

Mutatie bestemmingsreserves (bestedingen) 165.000

165.000    

Resultaat na bestemming reserves 52.000
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1.3 Personeel 
In 2021 heeft de Jeugdbond afscheid moeten nemen van ervaren en gewaardeerde collega’s. Hoewel 
in goede harmonie, werd het vertrek van directeur Laurens Kroon en later in het jaar ook het vertrek 
van jeugdwerkadviseur Dirk Jan Nijsink pijnlijk gevoeld. Beiden hebben veel mogen betekenen voor 
de Jeugdbond. Niet alleen werd de rol van directeur erg gemist, het verlies van twee ervaren, voltijd 
collega's betekende een forse terugval in kennis en capaciteit. Toch heeft het team, onder leiding 
van waarnemend directeur Jaco Stuut, geprobeerd zodanige keuzes te maken dat zoveel mogelijk 
activiteiten doorgang konden hebben. Daarnaast viel vrijwilliger Andries Leune, een stille kracht op 
de achtergrond, onverwacht uit. Hij speelde een belangrijke rol op het gebied van de financiële 
administratie en begroting. We mogen dankbaar opmerken dat Wim Schipper bereid is gevonden om 
vanaf maart 2022 het vrijgekomen werk van Andries op zich te nemen. De zoektocht naar een nieuwe 
directeur heeft lang geduurd, maar kort voor het sluiten van het jaar kwam de mededeling van het 
bestuur dat deze vacature per 1 februari 2022 vervuld kon worden.  
 

1.4 Bestuur 
De Jeugdbond is een vereniging, waarbij de leden – de plaatselijke jeugdverenigingen – het bestuur 
kiezen. In 2021 heeft het bestuur diverse keren vergaderd om de belangen van de Jeugdbond te 
behartigen, waarvan enkele malen ook digitaal.  
De jaarvergadering werd gehouden op 21 mei. Door de coronamaatregelen moest deze 
jaarvergadering online gehouden worden. Ds. R.A.M. Visser was aftredend maar heeft zich niet 
herkiesbaar gesteld. Ds. J.B. Huisman is in zijn plaats gekozen en heeft zijn positie overgenomen. 
 
De samenstelling van het bestuur zag er op 31-12-2021 als volgt uit: 
• Ds. H. Brons, Moerkapelle (voorzitter) 
• Ds. J.B Huisman, Ermelo  
• Dhr. H.P. Kranendonk, Waddinxveen (secretaris) 
• Dhr. G.J. Brouwer, Woudenberg (penningmeester) 
• Dhr. C.J.R. van Binsbergen, Leidschendam 
• Mw. J.M. Kik-Post, Mijnsheerenland 
• Dhr. J. Rozendaal, Gouda 
 
De directie werd in 2021 gevoerd door L.A. Kroon, Woerden. 

 

1.5 Dwarsverbanden 
De Jeugdbond is de 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 en 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 bij sommige projecten blijkt dat partijen elkaar 
wederzijds kunnen versterken.  Er wordt gewerkt aan een goede verstandhouding en samenwerking 
waar relevant en passend binnen de beleidsdoelstellingen van de Jeugdbond. 

 

1.6 Vrijwilligers 
De inzet van vrijwilligers is voor de Jeugdbond van onschatbare waarde. Dat geldt niet alleen in 

financieel opzicht. Vrijwilligers vergroten ook het draagvlak voor de Jeugdbond en de betrokkenheid 

bij het jeugdwerk. In 2021 waren maar liefst 153 landelijke vrijwilligers werkzaam voor de Jeugdbond. 
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Door het inschakelen van vrijwilligers wordt kennis en vaardigheden van buiten de organisatie 

ingebracht. Vrijwilligers zijn de handen van de Jeugdbond; daar moeten we zuinig op zijn. 

Vrijwilligers verdienen waardering. Zij doen hun werk vrij-willig, maar niet vrijblijvend. Bovendien 

functioneert een vrijwilliger in het grotere geheel van commissie en Jeugdbond én in relatie tot 

andere vrijwilligers of beroepskrachten. Door middel van een vrijwilligersbeleid geeft de Jeugdbond 

uiting aan de grote plaats die vrijwilligers innemen in alle activiteiten en de waardering voor hun 

inzet. 

1.7 Communicatie 
De Jeugdbond heeft een ruim aanbod van activiteiten en producten waarmee invulling wordt gegeven 

aan de missie en visie. Het is niet vanzelfsprekend dat de doelgroepen gebruik maken van het aanbod. 

De doelgroepen om jongeren heen zijn ook in 2021 actief betrokken door middel van nieuwsbrieven, 

de website, sociale media en de eerste uitgave van de vernieuwde EigenWijs. Verder zijn er 

advertenties geplaatst in Saambinder, GezinsGids, Terdege en het RD. Dit vooral met het oog op het 

blad Daniël en fondsenwerving. Door blijvend zichtbaar te zijn, wordt gewerkt aan bekendheid.  

Voor jongeren staat de Jeugdbond vaak wat verder weg. Daarom worden binnen de organisatie 

verschillende activiteiten, zoals het blad Daniël en danielonline.nu steeds meer aan elkaar 

verbonden. In 2021 zijn de +16-activiteiten hier ook aan toegevoegd. Dat zijn nu ‘daniëlactiviteiten’ 

geworden. In de communicatie wordt gebruik gemaakt van dezelfde stijl voor deze verschillende 

onderdelen. Dat draagt ook bij aan de bekendheid van het werk van de Jeugdbond.  

 

PLAATSELIJK JEUGDWERK 

 

1.8 Kompas 
De commissie stelde het afgelopen jaar diverse nummers van Kompas samen. Alle nummers werden 

geschreven rondom het thema ‘Vrouwen in de Bijbel’. Voor jonge kinderen (-10) en oudere kinderen 

(+10) waren er aparte werkboekjes beschikbaar. Voor leidinggevenden was er een handleiding met 

daarin suggesties voor de verwerking van het thema.  

1.9 Treffer 
De commissie stelde in het achterliggende jaar een aantal Treffers samen rondom Hebreeën 11. 

Vanuit verschillende kanten werd dit thema ingevuld. Mede door de coronamaatregelen was het niet 

eenvoudig om als commissie te vergaderen. Hierdoor liep de planning vertraging op. Daarnaast gaven 

commissieleden aan dat ze door persoonlijke omstandigheden wilden stoppen. Intern kwam een 

bezinning op gang hoe we Treffer kunnen voortzetten. 

Verenigingen 

 2019 2020 2021  

Aangesloten verenigingen 403 402 401 

Aantal leidinggevenden 1782 1695 1663 

Aantal leden 10.468 10.550 10.525 

 

1.10 Jongerenplatform 
Daniëlonline.nu  
Jongeren verbinden aan de Heere en Zijn Woord. Dat is onze missie. We doen ons werk, 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. Door middel van sociale 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 

heeft de redactiecommissie de inhoudelijke bijdrage aan danielonline.nu grotendeels van de 

Jeugdbond medewerkers overgenomen: 51% van de video’s, 51% van de podcasts en 97% van de blogs. 

De video’s worden gepubliceerd via YouTube en ook via Instagram onder de aandacht gebracht. Op 
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de website danielonline.nu zijn 45 blogs en 47 video’s gepubliceerd. Daarnaast zijn er 245 podcasts 

gepubliceerd via o.a. Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. 

Dagelijkse podcast – Een goed begin 
Jongeren nemen informatie op andere manieren tot zich dan de 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 publiceert de Jeugdbond de podcast ‘Een goed begin’. Naast de vaste bijdrage van enkele 

collega’s, zijn diverse predikanten en andere vrijwilligers betrokken geraakt. De eerste serie van 

2021 betrof het evangelie van Markus. Na 5 weken over ‘Christelijk leven’ werd de brief van Paulus 

aan de Romeinen doorgenomen. Conform het Bijbelrooster in het adventspakket zijn de laatste 4 

weken ingevuld. 

Feiten en cijfers 

Blogs : 45 

Podcasts : 47 (13 Bijbelstudies, 5 conferenties) 

YouTube abonnees : 802 (stijging van 731 abonnees) 

Instagram volgers : 2587 

Gem. Aantal podcast luisteraars per werkdag : 279 (piek  520) 

Meest bekeken video : Advent #2 met ds. J.W. Verweij (9015 views) 

Aantal video's met 3000+ weergaven : 7 

1.11 In de gemeente 
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om gemeenten te bezoeken. Wel werd na elke 

persconferentie gekeken wat de maatregelen betekenden voor het jeugdwerk. Deze adviezen werden 

daarna aan het land gegeven. Leidinggevenden konden altijd met hun vragen bij de Jeugdbond 

terecht. 

1.12 Jeugdwerktraining  
Het trainingsaanbod van de Jeugdbond werd in het afgelopen jaar herzien en aangepast. In september 

konden weer een aantal trainingen gegeven worden. In Utrecht werd de nieuwe, regionale 

basistraining Jeugdwerk gehouden. Deze voorzag in een grote behoefte. In korte tijd was deze 

volgeboekt. Daarnaast kwamen vanuit deze training nieuwe vragen om trainingen in de gemeente te 

komen geven. De training Vertellen kon in het najaar niet doorgaan, door te weinig aanmeldingen. 

Deze is doorgeschoven naar voorjaar 2022. 

 

LANDELIJK JEUGDWERK 

 

1.13 Bondsdagen -12  
In verband met de coronacrisis vond de Bondsdag, op zaterdag 24 april, plaats middels een livestream. 

Het thema was ‘Ben jij nieuwsgierig?’. Ds. D.W. Tuinier heeft een Bijbelverhaal verteld en Pieter-Jan 

Ebbers een vrij verhaal. 

1.14 Bondsdagen +12 
De Bondsdag moest dit jaar online plaatsvinden. Tijdens een uitzending, die plaatsvond op vrijdag 23 

april hield ds. S.W. Janse een toespraak over het thema ‘Het beste leven’. In deze inleiding ging hij 

in op het leven met de Heere. Daarna werd er een gesprek gevoerd over dit zelfde thema.  

Veel verenigingen keken mee met de hele groep, vanuit de kerk, schuren of andere locaties. 
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1.15 Toerusting 
Filippus 
Jongeren leren Bijbellezen is én blijft een belangrijk speerpunt van de Jeugdbond. Daarvoor rusten 

we leidinggevenden en ambtsdragers toe om met jongeren Bijbel te lezen. In het voorjaar werd de 

training Bijbellezen met jongeren, door de coronamaatregelen online gehouden. In het najaar kon de 

training fysiek gegeven worden. Deze training is gericht op de inhoud van de Bijbelstudie 

(voorbereiding en formuleren van goede vragen) en gespreksvaardigheden om het gesprek te leiden. 

1.16 Daniëlactiviteiten (+16) 
In het voorjaar van 2021 was het vanwege de coronapandemie nog niet mogelijk om conferenties te 

organiseren. Wel zijn er twee online activiteiten georganiseerd. In het najaar was het weer mogelijk 

om conferenties te organiseren, met het thema dat voor 2020 al uitgewerkt was: ‘Onderweg! Leven 

op aarde als burger van de hemel’.  

Conferenties +16 
Najaarsconferentie Amerongen +19 

Aantal deelnemers: 35 

Sprekers: student M. Boersma en Jan-Henry Seppenwoolde 

Najaarsconferentie Burgh-Haamstede +16 

Aantal deelnemers: 17 

Sprekers: ds. J. de Kok en Jan van Doleweerd 

Najaarsconferentie Wenum-Wiesel +16 

Aantal deelnemers: 27 

Sprekers: ds. H.J. Agteresch en Peter van Olst 

1.17 Zin-in 
Bezinning en ontmoeting; dat staat centraal bij Zin-in. Helaas kon in 2021 het ontmoeten van elkaar 

i.v.m. de coronacrisis beperkt doorgaan. Afgelopen jaar stond het thema ‘Geloofsgetuigen’ centraal. 

Een serie voorbeelden uit de Bijbel van mensen die getuigden op de plaats waar zij geroepen werden. 

Het gaat hier om getuigen in de breedste zin van het woord: met woorden, maar ook met daden, met 

lijden of met keuzes. In heel verschillende omstandigheden is hun leven een voorbeeld en een – soms 

confronterende – spiegel. 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. 

De voorjaarsconferenties zijn online georganiseerd met twee groepen. Het thema was voor najaar 

2020 uitgewerkt: ‘Gebed: adem van de ziel?!’ naar aanleiding van het boek ‘Gebedsgestalten’ van ds. 

F. Bakker. De najaarsconferenties konden weer fysiek, op locatie georganiseerd worden. Het thema 

was ‘Komen tot Jezus Christus’ naar aanleiding van het gelijknamige boek van John Bunyan. 

Voorjaarsconferenties 

Online 1 

Aantal deelnemers: 50 

Sprekers: ds. P. van Ruitenburg en Gerben van der Wulp 

Online 2 

Aantal deelnemers: 48 

Sprekers: ds. A.T. Vergunst en Sjaak Jacobse 

Najaarsconferenties  
Najaarsconferentie Burgh-Haamstede +21 
Aantal deelnemers: 20 
Sprekers: ds. J.M.D. de Heer en dhr. Prinsen 

Najaarsconferentie Lunteren +21 

Aantal deelnemers: 36 

Sprekers: ds. J. van Laar en dhr. Van Vuuren 
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Najaarsconferentie Ter Aar +21 

Aantal deelnemers: 43 

Sprekers: ds. P.J. de Raaf en dhr. Van Gurp 

Najaarsconferentie Wenum-Wiesel +21 

Aantal deelnemers: 31 

Sprekers: ds. R.A.M. Visser en dhr. Van Haaften 

1.18 Jeugdwerkdag 
De Jeugdwerkdag kon dit jaar niet fysiek plaatsvinden. Daarom werd besloten om opnieuw een 

livestream op te zetten. Het thema van de Jeugdwerkdag was ‘Vluchtweg’. Als veel mensen Jezus 

verlaten, vraagt Hij: “Wilt gijlieden ook niet weggaan?” De discipelen weten niet waar ze dan naartoe 

moeten. Hun Meester heeft de woorden van het eeuwige leven. Daarom nemen ze hun toevlucht tot 

Hem. Dat is de beste Vluchtweg die er is. Ds. J.B. Huisman hield naar aanleiding van het thema een 

lezing.  
Daarnaast legde Laurens Kroon verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook werd de uitslag van 

de bestuursverkiezing bekend gemaakt. Ds. J.B. Huisman werd gekozen in het bestuur van de 

Jeugdbond, hij heeft zijn benoeming aanvaard.  

1.19 Koers-vakanties 
Het seizoen 2021-2022 is een seizoen geweest waarin er gelukkig meer mogelijk was, dan het 

voorgaande seizoen. Dit jaar konden niet alleen de kinderkampen doorgaan, maar ook andere 

binnenlandse kampen. In totaal zijn er 1.254 jongeren mee geweest op Koersvakantie. Ten opzichte 

van 2020 zijn dat 900 deelnemers meer. We zijn blij dat we voor veel meer jongeren iets konden 

betekenen, maar het waren wel 1.000 deelnemers minder dan eerdere jaren en dat stelde ons voor 

lastige (financiële) keuzes. We zijn verblijd om te horen dat er jongeren waren met indringende 

vragen over het geloof en hun zoektocht hoe ze de Heere mogen leren kennen. Een deelnemer, die 

tijdens het kamp ernstige hartproblemen kreeg, hield zijn leeftijdgenoten de ernst van het leven 

voor: ‘We worden niet allemaal gezond oud. Als we nu de Heere moeten ontmoeten, zijn we dan - 

door genade - voorbereid?’ 

Ontmoeting & samenwerking 
De langdurige coronacrisis heeft niet alleen consequenties voor deelnemer en stafleden. Binnen de 

commissie Koersvakanties hebben we gemerkt dat veel commissieleden afhaakten moesten nieuwe 

vrijwilligers zoeken. Dit vraagt veel tijd en aandacht. Inmiddels zijn de meeste vacante plaatsen 

weer ingevuld en werken we hard aan de onderlinge band en goede samenwerking. Doordat er veel 

ervaren mensen gemist worden, is het weer even zoeken naar de juiste balans met 53 vrijwilligers. 

Kern van het werk 
De Bijbelstudies vormen een belangrijke kern van ons werk. Binnen de sectie Bezinning zijn er 

behoorlijk wat wisselingen geweest. Hierdoor was het lastig om de diepgang en kwaliteit van de 

Bijbelstudies vast te houden. Met de komst van Just van Toor, als nieuwe voorzitter van deze 

sectie, hebben we hierin een belangrijke stap kunnen zetten en is er vertrouwen dat dit belangrijke 

onderdeel in goede handen is. 

Goede stafleden 
Het werven van goede stafleden en een goede band houden met ervaren stafleden blijft 

voortdurend een belangrijk aandachtspunt. Het vraagt onze aandacht om hen zo goed mogelijk toe 

te rusten in de belangrijke taak en hen langdurig te binden aan Koers. Stafleden zijn een 

belangrijke voorwaarde voor een goede vakantie. 

Veiligheid 
De veiligheid op onze vakanties is ook thema dat altijd onze aandacht heeft. Door de nodige 

publicaties over dit thema, zijn we ons bewust van onze grote verantwoordelijkheid op dit terrein. 

We streven naar een optimale veiligheid voor stafleden en deelnemers. Dat vraagt aandacht op het 

terrein van vervoersmiddelen, gezondheid, materialen en een duidelijk en transparant beleid hoe we 

ons gedragen en met elkaar omgaan en hoe we met en over elkaar spreken. Dit thema laat zien dat 
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we te maken hebben met zondige mensen. Het is ons gebed of de Heere ons voor zonden wil bewaren 

en ons wijsheid wil schenken. We hebben te maken gehad met enkele situaties van 

grensoverschrijdend gedrag en taalgebruik. Per situatie wordt zorgvuldig gekeken naar een passende 

en veilige afhandeling en eventueel noodzakelijke maatregelen. 

Financiën 
Door de coronaomstandigheden was het opnieuw een uitdaging om financieel deze periode goed te 

overbruggen. Mede door de NOW-subsidie konden we het seizoen neutraal afsluiten, zonder onze 

reserves aan te hoeven spreken. Dit komt mede door de grote inzet van de vrijwilligers om kortingen 

te bedingen, reserveringen door te schuiven of kosteloos te annuleren.  

1.20 Jeugdbeleid en kerkenraden 
In 2020 heeft Jaco Stuut een aantal van zijn taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan de 

commissie Koersvakanties, waardoor er ruimte is ontstaan voor andere taken. Waaronder de rol van 

contactpersoon kerkenraden.   

We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om kerkenraden te steunen. Regelmatig worden we 

gevraagd om mee te denken rondom het thema ‘Veilig jeugd-, en gemeentewerk’. We zijn in gesprek 

met het Kerkelijk Bureau om te kijken of we rond dit thema zaken centraal kunnen faciliteren voor 

kerkenraden.  

We sturen geregeld nieuwsbrieven aan kerkenraden. Hierin delen we wat de Jeugdbond doet voor 

jongeren en in het verlengde daarvan, ook voor kerkenraden. Iedere gemeente heeft een vaste 

jeugdwerkadviseur, die beschikbaar is om de kerkenraad en leidinggevenden te kunnen ondersteunen. 

Dit voorziet in een behoefte en gemeenten weten ons hierdoor steeds beter te vinden. We merken 

wel des te meer dat we een collega missen die kan helpen deze dienstverlening continuïteit te geven. 

Het blijft een zoektocht om steeds de juiste prioriteiten te stellen. 

Daarnaast ontvingen we verzoeken om het verenigingsseizoen af te sluiten.  

1.21 Jeugdwerkactie 
In 2021 is de Jeugdwerkactie ‘Zorg voor morgen!’ gehouden. Tijdens deze Jeugdwerkactie is 

actiegevoerd voor ons eigen werk. Jongeren zijn de toekomst van de kerk. Zij zijn de generatie van 

morgen. Maar dit is niet vanzelfsprekend. Meer dan ooit staat er spanning op de relatie tussen 

jongeren en de kerk. Daarom is er actiegevoerd voor de volgende projecten: 

- Gemeentebrede zorg voor jongeren 
- Vorming en toerusting van opvoeders 
- Ontwikkelen van toerustingsmateriaal 

 
Daarnaast was de ontwikkeling van hulpverlening en preventie bij gameverslaving via De Vluchtheuvel 

een projectdoel. 

Vanwege alle coronamaatregelen, was het niet vanzelfsprekend dat de Jeugdwerkactie goed opgepakt 

zou (kunnen) worden door gemeenten. Gedurende de actieperiode bleek deze zorg steeds meer weg 

te vallen. Veel gemeenten gaven aan dat de Jeugdwerkactie juist verbindend werkte in een tijd 

waarin samenkomen niet vanzelfsprekend was. Daar zijn we dankbaar voor. Er waren natuurlijk ook 

gemeenten die minder of niet mee konden doen door de beperkingen. Dat is ook wel terug te zien in 

de opbrengst. De Jeugdwerkactie heeft in totaal € 400.000 euro opgebracht, waarvan € 100.000 euro 

bestemd is voor Stichting De Vluchtheuvel. 

1.22 Daniël 
In 1946 verscheen het eerste nummer van Daniël, onder de hoofdredactie van ds. A. Verhagen. Dat 
betekent dat 2021, het afgelopen jaar, een jubileumjaar was voor Daniël. In het blad werd daar 
aandacht aan besteed in de zogenoemde ’75 jaar-rubriek’. In het afgelopen jaar gaf de Jeugdbond 23 
nummers van Daniël uit, vol met artikelen geschreven door predikanten, gastschrijvers en 
redactieleden. Er werd nagedacht over thema’s die jongeren raken, zoals zonde en genade, schepping 
en evolutie, zending, respect en de Tien Geboden. Het accent op de noodzaak van wedergeboorte, 
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geloof en bekering, gewerkt door de Heilige Geest is gebleven en ook het appel op het hart van 
jongeren ontbrak niet.  
Na jaren van daling in abonneeaantal, is het aantal abonnees in het afgelopen jaar opnieuw 
toegenomen.  
 
Aantal uitgebrachte nummers: 23  
Abonneeaantal 2020: 8157 

1.23 Uitgaven  
In 2021 zijn er bijna geen uitgaven verschenen. Dat heeft te maken met de Jeugdwerkactie die in 

2020 is gestart. In dat jaar zijn relatief veel uitgaven verschenen, die vooral in 2021 verkocht zijn. In 

2021 is wel het gezinspakket Knielen bij de kribbe uitgegeven, voor de adventstijd. Hiervan zijn er 

1500 verkocht.  

 

OPVOEDERS 

1.24 Vader-zoondriesurvivals en moeder-dochterdagen 
Vader-zoonsurvivals 
Met de vader-zoonsurvival voorziet de Jeugdbond al jarenlang in een behoefte. In 2020 kon de vader-

zoonsurvival door corona helaas niet doorgaan. Hoewel het spannend was tot op het laatste moment, 

konden we ondanks corona in 2021 voor de 10e keer de vader-zoonsurvival organiseren in de 

herfstvakantie. Dit jaar waren er drie survivals voor in totaal 99 deelnemers. Opnieuw vond dit plaats 

in de Belgische Ardennen in samenwerking met Outback Explorers. 

Moeder-dochterdagen 
Begin 2020 zijn de voorbereidingen voor de moeder-dochterdagen gestart. De activiteit is de 
afgelopen anderhalf jaar diverse keren doorgeschoven i.v.m. de coronamaatregelen, maar afgelopen 
herfstvakantie kon de activiteit doorgaan. In totaal hebben 17 koppels deelgenomen aan de moeder-
dochterdagen. De staf kijkt terug op twee mooie dagen en heeft opgemerkt dat de activiteit in een 
behoefte voorziet. Na afloop is er een enquête gestuurd naar de deelnemers. De resultaten van 
enquête zijn overwegend positief. De Jeugdbond bezint zich nog op de vraag of én wanneer de 
volgende moeder-dochterdagen worden georganiseerd.  

1.25 EigenWijs 
In oktober 2021 is de eerste EigenWijs-magazine uitgekomen in nieuwe vorm. Het thema van het 

eerste nummer is ‘Loslaten en vasthouden’. In 2021 werd er ook gewerkt aan de nummers die zullen 

verschijnen in 2022.  

 
TOT SLOT 

 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van het werk dat de Jeugdbond in 2021 heeft mogen verrichten. 
Er worden resultaten en cijfers genoemd, maar het belangrijkste is voor ons niet te meten. Wat was 
de vrucht van al het werk. Ook 2021 was een bijzonder jaar. Toch konden kinderen, jongeren, 
leidinggevenden, ouders en ambtsdragers worden bereikt, al was dit niet op de wijze en met de 
frequentie zoals wenselijk zou zijn. De Heere heeft gesproken in deze tijd en ons ook nog niet 
overgelaten aan onszelf. We hopen van harte dat het zaad dat gestrooid mocht worden, door God 
gezegend, op mag groeien. Ook in dit jaar was ons werk vol van gebrek, tekort en zonden. Maar de 
Heere wil uit genade mensen gebruiken als een middel om Zijn Koninkrijk te bouwen, ook uit het late 
nageslacht. Zo is er hoop, want Jezus leeft, en het welbehagen des HEEREN zal door Zijne hand 
gelukkiglijk voortgaan. 
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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 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van het Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten te 

Woerden gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2021 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 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; 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, 16 mei 2022

Van Ree Accountants 

w.g.

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