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Voorwoord van de voorzitter
In overleg met de oud‐bestuursleden van St. Gereformeerde Jeugdraad Maassluis is dit
jaarverslag tot stand gekomen. Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de bezinning op
de activiteiten en het omvormen van St. Gereformeerde Jeugdraad Maassluis naar st.
Protestants Jeugdwerk Maassluis. Uiteindelijk is de stichting op 18 april 2018 omgevormd.
Daarnaast hebben de reguliere activiteiten van het kampwerk en het kinderkoor plaats
gevonden.
Art van Toor, voorzitter st. Prot. Jeugdwerk Maassluis
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1.

Verslag van het bestuur

1.1

Algemene gegevens

Statutaire naam:
Vestigingsplaats:
Rechtsvorm:
Kamer van Koophandel:

Gereformeerde Jeugdraad
Maassluis
Stichting
41141460

Samenstelling bestuur Jeugdraad
Naam:
Dhr. D. (Dick) Hubert
Dhr. A. (Arjen) Kouwenhoven
Dhr. P.G. (Peter Gijsbert) van der Horst

1.2

Functie binnen bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretariaat

Chr. Kampwerk Maassluis

Al sinds 1948 organiseert de Protestantse kerk in Maassluis in de laatste week van de
zomervakantie een kamp voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. In deze week staan
gezelligheid, sport en spel en de christelijke levensvisie centraal. De kinderen worden
verdeeld in drie leeftijdscategorieën: het Startkamp voor kinderen van 8 t/m 10 jaar, het
Middenkamp voor kinderen van 11 t/m 12 jaar en het Finishkamp voor kinderen van 13 t/m
15 jaar.
Doel van het Christelijk Kampwerk Maassluis is om voor zoveel mogelijk kinderen uit
Maassluis en omstreken een plezierige, zorgeloze week te organiseren. Er wordt gestreefd
dat de kinderen een week met sport en spel beleven en leren te functioneren binnen een
groep met de normen en waarden die daarbij horen, in een veilige en fijne omgeving voor de
kinderen.
In 2017 zijn er 120 kinderen en 40 vrijwilligers van 12 augustus tot 19 augustus naar
Westelbeers afgereisd. Ook dit jaar is het kampwerk weer een enorm succes geweest, mede
dankzij de enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers.
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Daarnaast zijn er gedurende het jaar gezellige kampavonden georgansieerd, zodat de
kinderen elkaar konden ontmoeten onder het genot van een leuk spel en gezellige muziek.

1.3

Kinderkoor WonderWijs

Het kinderkoor is al sinds 2001 actief onder leiding van Corinda van den Bos en Marielle
Romeo. Het koor bestaat uit ca 77 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar.
In 2017 hebben ze op 11 juni hun 15 jarig jubileum gevierd door 2x een uitverkocht concert
te geven in Theater Koningshof te Maassluis. Speciaal voor deze gelegenheid zijn Marcel en
Lydia Zimmer uitgenodigd, 2 zeer bekende artiesten van christelijke liedjes die het koor vaak
zingt.
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Op 14 juni heeft het kinderkoor meegedaan aan de uitzending van Nederland Zingt. Dit was
een doorslaand succes afgaande op de vele reacties die we vanuit heel Nederland hebben
ontvangen.
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2.

Plannen voor 2018

1.1

Van de nieuwe voorzitter

Het vorige bestuur van de st. Gereformeerde Jeugdraad Maassluis hebben we op 10 april
uitgezwaaid tijdens de AK vergadering van de Protestantse Gemeente Maassluis. Op 18 april
zijn de nieuwe statuten bij de notaris gepasseerd en is de omgevormde stichting aangemeld
bij de Kamer van Koophandel.
Het nieuwe bestuur van St. Protestants Jeugdwerk Maassluis bestaat uit:
Naam:
Dhr. A. (Art) van Toor
Mw. T. (Tamara) Zonnenberg
Dhr. D. (Dilo) Baauw
Dhr. W. (Wouter) van Toor

Functie binnen bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Penningmeester

Vragen die leven binnen het jeugdwerk van de PGM is hoe we vandaag de dag een
inspirerende geloofsgemeenschap kunnen zijn waarin jongeren zich thuis voelen en waar zij
actief kunnen en mogen zijn. We willen daarom meer activiteiten ontwikkelen die aansluiten
op de beleving en/of behoefte van de jongeren.
Daarnaast zouden we graag de contacten met vrijwilligers willen versterken om zo te kunnen
bouwen aan continuïteit binnen het jeugdwerk.
2.2

Activiteiten

Net als in 2017 zet de stichting zich in voor de activiteiten van het kampwerk en het
kinderkoor. Daarnaast gaan we nadenken over welke andere activiteiten we nog meer onder
het jeugdwerk zouden kunnen organiseren. De website www.jeugdwerkpknmaassluis.nl zal
verder uitgebouwd hiervoor gaan worden om eventuele nieuwe activiteiten op een goede
manier te kunnen faciliteren. Daarnaast willen we graag de ANBI‐status aanvragen, zodat het
voor donateurs aantrekkelijker wordt om een gift te geven.
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4.

Jaarrekening

8

5.

Begroting

De begroting laat een tekort zien. We zullen proberen of we nog een aantal sponsors kunnen
aantrekken om het tekort te verkleinen. Voorlopig financieren we het vanuit de reserve.
Door middel van het aanvragen van een ANBI status willen we het voor donateurs
aantrekkelijker maken om ons te steunen. We zullen dit ook actief gaan promoten.
Voor WonderWijs zal een apart rekeningnummer aangevraagd worden, zoals dat nu ook al
voor het kampwerk het geval is.
Naast het kritisch kijken naar de kosten zullen we actief fondsen werven. Ook de PGM zal
gevraagd worden om een bijdrage te leveren, omdat het gezond is als ons werk gedragen
wordt door de gemeenten.
Voorlopig hebben we nog voldoende reserve om tegenvallers op te kunnen vangen.

5.1

Begroting 2018

Inkomsten

Uitgaven

Kampwerk

Bijdrage deelnemers
Sponsors
WonderWijs Contributies

Jeugdwerk

21.000
11.000

2450

Optredens
Donaties
Overig
Donatie PGM
Rente

600
250
450
1.000
5

Uit reserve

6.000

42.755

9

Kampwerk
WonderWijs

Jeugdwerk

Activiteiten
Overige kosten
Muziek
Hard‐ en software
Promotie
Overige kosten
Kidzpraiz
Bankkosten
Website
Notaris
Overige kosten

35650
350
640
1.465
1.090
1.530

750
30
70
450
750

42775

