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Voorwoord  
 
 
Afgelopen jaar is anders dan anders verlopen vanwege de komst van het corona virus. Halver-
wege maart was het plotseling niet meer mogelijk om samen te komen. Het kampwerk heeft 
voor het eerst in haar lange geschiedenis het zomerkamp moeten annuleren. Wonderwijs 
moest stoppen met zingen. Activiteiten die we voorheen vanuit jeugdwerk organiseerden of 
faciliteerden zijn overgenomen door de jeugdwerker of door de PG Maassluis. We beraden 
ons komend jaar hoe we verder gaan. 
 
 
Art van Toor, voorzitter  
Tamara Zonnenberg, secretaris  
  



4 

 

 

 

1.  Verslag van het bestuur 
 

1.1 Algemene gegevens 
 
Statutaire naam:   Protestants Jeugdwerk Maassluis 
Vestigingsplaats:   Maassluis 
Rechtsvorm:    Stichting 
Kamer van Koophandel:  41141460 
 
Samenstelling bestuur Jeugdraad 
 
Naam:      Functie binnen bestuur: 
Dhr. A. (Art) van Toor    Voorzitter 
Mw. T. (Tamara) Zonnenberg  Secretaris  
Dhr. D. (Dilo) Baauw     Penningmeester 
Dhr. W. (Wouter) van Toor   2e Penningmeester 
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1.2  Chr. Kampwerk Maassluis 
 
Op 11 januari 2020 ging het kampwerk van start met een Nieuwjaarsparty. Al sinds 1948 or-
ganiseert de Protestantse kerk in Maassluis in de laatste week van de zomervakantie een kamp 
voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Dit jaar werd die week voor het eerst in haar 
geschiedenis geannuleerd. 
In plaats daarvan is er online aandacht aan de kampweek besteed om toch een beetje in de 
sfeer te blijven. Op zondag 23 augustus was er wel een toffe kampkerkdienst mogelijk vanuit 
de Immanuelkerk. Het hoogtepunt van de kampweek was op woensdag 26 augustus met een 
spetterend Westelvibes@home feestje op het terrein van CKC Maassluis. Dit werd mede mo-
gelijk gemaakt door Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.  
 
Voor meer informatie verwijzen we je naar het jaarverslag van het Christelijk Kampwerk. 
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1.3  Kinderkoor WonderWijs 
 
Ook het jaar voor Wonderwijs verliep anders dan anders. Er zijn maar twee optredens ge-
weest waar het voltallige koor aan mee heeft gedaan.  
Het eerste optreden was tijdens de kampkerkdienst in februari 2020. In maart hebben een 
aantal kids van Wonderwijs meegedaan aan een liedje (Bennie) wat geproduceerd was door 
de mannen van Distrikt21, daarna was er niet veel meer mogelijk. In juni  zijn er wel een 
viertal oefenavonden buiten georganiseerd + een leuke afsluitende slotavond. 

 

 

In september heeft het koor nog mee kunnen 
werken aan een uitzending van Nederland 
Zingt van de EO.  

Daarna heeft het grotendeels weer stil gele-
gen. Meer informatie is te vinden in het jaar-
verslag van kinderkoor Wonderwijs. 
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1.4 Jeugdsoos  
 

De soos is er voor tieners en jongeren tussen de 12 en 16 jaar. De soos wordt georganiseerd 
door verschillende kerken uit Maassluis. Vanuit de stichting zijn Wouter en Art actief betrok-
ken bij de organisatie. De soos heeft dit jaar 3 keer bij elkaar kunnen komen op vrijdagavond. 

2.  Plannen voor 2021 
 
Wat betreft activiteiten is het werk op een lager pitje komen te staan door corona. Het is de 
vraag wat er weer opgepakt gaat worden.  
Activiteiten die we vanuit het bestuur ondersteunden en publiceerden op de website zijn 
overgenomen door de website van PG Maassluis. We laten dit zo, er ligt geen plan of overleg 
aan ten grondslag. Komend jaar gaan we ons beraden op wat we met de website gaan doen 
en hoe we verder gaan als bestuur. 
 
Aanschrijven fondsen 
Voor het aanschrijven van de fondsen is de stichting belangrijk. Het kampwerk heeft afgelo-
pen jaar gebruik gemaakt van Fonds Schiedam Vlaardingen. Komend jaar zal dat opnieuw zo 
zijn en ook Wonderwijs zal mogelijk nog een aanvraag doen.  
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4.  Jaarrekening 
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5.  Begroting 2021 
 
Inkomsten   Uitgaven   
PGM 0   Bankkosten -250 
      Website -250 
      Activiteiten -100 

      Vervoer WW naar Westel-
beers -100 

      Bestuurskosten 50 
      Onvoorzien -200 
          
Totaal 0 0 Totaal -850 
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