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Inleiding
Na een roerige tijd van allerlei veranderingen kijken we toch terug op een goed en
mooi jaar waarin we veel hebben kunnen doen. Onze hoofdtak is het inspireren en
toerusten van jongeren. Dit hebben we ook dit jaar veel gedaan.
Het mogen bemoedigen en verder helpen van jongeren geeft veel voldoening.
Hetzelfde geldt voor het toerusten van leiders binnen de kerkelijke setting. Nog altijd
leven er veel vragen en is er veel nood onder jeugdleiders in Nederland en dan voelt
het als een voorrecht om te mogen ondersteunen.
Zij vormen immers een belangrijke ondersteuning voor de vele jongeren in Nederland.
Zij staan naast hen als ze vragen hebben over het leven, over seksualiteit, relaties,
ouders, school, geloof, psychische problemen, etc.
Ook hebben we dit jaar weer genoten van de samenwerking met Arts Alive. Kunst
maakt veel los en raakt jonge mensen vaak op een veel diepere laag. Een beeld zegt
soms meer dan 1000 woorden.
Naast deze mooie ontwikkeling hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons
werk op de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking. Vanwege hun nieuwe beleid
zijn diverse andere jongeren organisaties gevraagd om dit jongerenprogramma te
verzorgen. Ondanks dat dit van te voren was aangekondigd doet afscheid nemen van
een belangrijke tak van je werk die je jaren met veel plezier en enthousiasme hebt
vormgegeven altijd pijn.
Deze ontwikkeling heeft bij ons geleid tot bezinning hoe de organisatie verder moet
gaan en zelfs tot de vraag of het haalbaar is om door te gaan gezien dit door de jaren
heen de hoofdtak van onze stichting is geworden. Deze bezinningsperiode is nog niet
afgerond. Wel is er nog altijd het verlangen om door te gaan om dat we werkelijk van
betekenis zijn voor vele jongeren en jeugdleiders.
Het is daarbij wel zoeken welk alternatief we voor het wegvallen van dit platform
kunnen vinden.
Namens het bestuur,
Giovanni Veldhuis (jongeren werker binnen Youth Alive)
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Beleid
De statutaire doelstelling van YA is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als
volgt: De stichting heeft ten doel: het toerusten van jongeren zodat zij hun eigen
competenties gaan ontwikkelen en ontdekken, met als uitgangspunt het christelijke
gedachtegoed.
Met haar doelstelling beoogt YA het algemeen belang te dienen.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken verzorgen wij:
1. Lezingen in kerken (jeugdgroepen, jeugddiensten, jongerenevents)
2. Themadagen
3. Evenementen
4. Trainingen voor jeugdleiders (o.a. Taskforce).
In de volgende tabel is een overzicht te vinden van de activiteiten die we in 2019
hebben gerealiseerd. Naast deze activiteiten hebben we veel relationeel gebouwd aan
ons netwerk.

Datum
Spreekbeurt HomeRun Event Training Seminar Plaats
19/20-1-2019
xx
x
Helvoirt
x
20-1-2019
x
Hoensbroek
3-2-2019
x
Heerenveen
10-2-2019
x
x
Aalten
12-2-2019
x
Houten
15-2-2019
x
x
Veenendaal
24-2-2019
x
Zoetermeer
2-3-2019
x
x
Kalmthout(B)
3-3-2019
x
x
Mechelen(B)
22-3-2019
x
1-4-2019
x
Zwolle
21-4-2019
x
x
Alkmaar
27-4-2019
x
Putten
x
19-5-2019
x
x
Heerhugowaard
23-5-2019
x
Apeldoorn
26-5-2019
x
Wierden
30-5-2019
x
Heerde
7/10-6-2019
xx
x
x
x
Biddinghuizen
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Bijzonderheden
Theaterweekend
Jeugdevent
Landelijke studiedag De Passie
Jeugdevent

Kunstenaarsmeeting
Jongerenavond
Soul Survivor
TaskForce Millenials
Jeugdevent
Hemelstijl YWAM
YouthAlive@Opwekking

Datum
22-6-2019
23-6-2019
30-6-2019
7-7-2019
7-7-2019
27-6-2019
4-9-2019
5-9-2019
5-9-2019
7-9-2019
12-9-2019
22-9-2019
22-9-2019
28-9-2019
6-10-2019
6-10-2019
12-10-2019
13-10-2019
27-10-2019
27-10-2019
31-10-2019
9-11-2019
17-11-2019
24-11-2019
28-11-2019
1-12-2019
22-12-2019
22-12-2109

Spreekbeurt HomeRun Event Training Seminar Plaats
x
x
Zevenhuizen (Gr.)
x
x
Heerenveen
x
x
Zeist
x
Hengelo
x
Wierden
xx
Offenburg (DLD)
x
Rotterdam
x
Rotterdam
x
Apeldoorn
x
Hoogeveen
x
Apeldoorn
x
x
Apeldoorn
Hardinxveldx
x
Giessendam
x
Lelystad
x
Sleeuwijk
x
x
Groningen
x
Steenwijk
x
Alblasserdam
xx
xx
Wierden
x
Leeuwarden
x
Apeldoorn
x
x
Almelo
x
x
Schiphol-Rijk
x
Nieuw Buinen
x
Apeldoorn
x
Winschoten
x
X
Langedijk
x
X
Julianadorp

Bijzonderheden

Kunstenaarsmeeting
Youth Event Teenstreet
Jaaropening De Passie onderb.
Jaaropening De Passie bovenb.
TaskForce Millenials (Wilbert)
Jeugdevent
TF Millenials (Mirjam K. + Gio)

Jeugd opening jaar
Mesdagkliniek
Kunstenaarsmeeting
Jeugdevent
Jeugdevent
TF Millenials (Gio)

TF Millenials (Gio)
Jeugdevent

Inhoudelijke kant Youth Alive
Om een goede indruk te krijgen van de inhoudelijke kant van ons werk willen wij hier
de thematieken weergeven die wij via lezingen, trainingen, evenementen, online
uitingen, etc. wereldkundig maken en waar iedereen die daar interesse voor heeft
gebruik van kan maken. 90% van ons inspiratie en toerustingsaanbod is bewust vrij
toegankelijk voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.
We hebben als stichting bewust geen winstoogmerk en alleen als het i.v.m. de kosten
noodzakelijk is vragen wij de deelnemers om een bijdragen in de kosten middels gift,
toegangsprijs, etc.

Thematiek
1. Neurodiversiteit
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AD(H)D
Autisme
Hoogebegaafdheid
Intelligentie niveaus
Hoog sensitief

2. Seks, dating & things relating






Seksualiteit en sociale media
Dating
Hoe bespreek je seksualiteit
Seksualiteit en jongeren
Van verliefd tot verloofd

3. Pubermeiden vs. puberjongens






Puberbrein
Jongerencultuur; de screenagers
Verschil jongens/meisjes
Puberteit en identiteit
Ouders en/of jongerenwerk?

4. Vitaal zijn






Burn-out voorkomen en/of herstellen van
Ontdekken welke taak bediening bij je past
Leven met de Heilige Geest (Krachtig en gedreven zijn vanuit rust en afhankelijkheid)
Mens- en Godsbeeld
Gezond leiderschap

5. Een eenheid bouwen






Cultuur van organisatie
Veiligheid creëren
Groepsdynamiek
Strategie
Veranderen

Een bijzondere plaats binnen ons werk heeft ons trainingsprogramma voor leiders genaamd
Taskforce. Daarom daar nog specifiek meer informatie.

Taskforce Millenials
Taskforce is een trainingsprogramma om millenials te trainen in leiderschap binnen de
kerk. Ook kan Youth Alive ondersteunen bij het opzetten van coaches. Eén van de
aspecten is het verbinden van de generaties met elk hun eigen kwaliteiten en valkuilen.

6

Het programma kan in de gemeente zelf georganiseerd worden, maar ook met een
aantal kerken samen.
Lessen
De docenten komen voornamelijk uit het brede netwerk van Youth Alive. Maar omdat
het maatwerk is kan natuurlijk ook uit mensen van (het netwerk van) de kerk zelf zijn.
Onderwerpen die behandeld kunnen worden zijn o.a.: bediening & persoonlijkheid,
identiteit, visie & strategie, spreken, karakter, gebed, bediening & huwelijk, Heilige
Geest, nazorg, cultuur, groepsdynamiek, profetie, hoe werkt een kerk, etc. Samen met
de betreffende kerk(en) gaan we kijken welke mix van onderwerpen de beste is en hoe
de planning het meest passend is. Omdat het maatwerk is zijn ook de kosten in overleg.
Waarom deze vorm
We hebben in het verleden meerder keren gezien wat het effect kan zijn als jongeren
niet zomaar in het diepe springen, maar eerst “zwemles” krijgen. Door eerst al
toerusting te geven en coaching aan te bieden merken we dat er veel meer mensen
doorgaan en doorgroeien. We hebben meerdere jaren ervaring met YA Taskforce
opgedaan en de kracht van het concept gezien. Daarnaast zien we de noodzaak, zowel
aan jongeren- als aan gemeentekant om deze generatie meer deel van het leiderschap
van kerken en organisaties te maken.

Samenwerkingsverbanden
Youth Alive is een partnerorganisatie van de VPE.
Er is op landelijk niveau een hartsrelatie ontstaan tussen de leiders van Youth Alive,
Baan 7, Soul Survivor, Stichting Transformate, Teenstreet(OM), Creatieve Preventie,
Raise Up en YWAM. Anderen haken aan. Wij kiezen ervoor om elkaar niet te zien als
elkaars concurrerende organisaties maar willen elkaar ondersteunen. Youth Alive heeft
de visie om vanuit deze gezindheid samenwerking verder uit te bouwen. Youth Alive
zou dan graag samen met deze organisaties dan ook een podium willen bieden voor
bijvoorbeeld Girls Only en Raise Up en een soort van Collegetoer willen maken waarbij
die organisaties elk een onderdeel gaan verzorgen. De ene keer Girls Only, de andere
keer Youth Alive, dan weer Baan 7 en Raise Up, etc. etc. Samen organiseren en dragen
gaat dan gemakkelijker, het gaat om de impact en niet om de eigen organisatie.
Arts Alive is ooit begonnen als de kunsttak van Youth Alive maar is in middels een
zelfstandige stichting waarmee we goeder relaties onderhouden en veel samenwerken.

Financiën
Realisatie kosten
Personele kosten
Vrijwilligersvergoeding
Kosten evenementen
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2018
2019
Begroot 2020
€ 12.720
€ 9.919
€ 4.000
€ 3.000
€ 2.600
€ 2.600
€ 2.359
€ 1.000

Kosten administratie

€ 433
€ 19.512

€ 390
€ 12.909

€ 400
€ 8.000

Realisatie baten
Giften particulieren
Giften kerken
Giften bedrijven
Opbrengsten activiteiten

2018
2019
Begroot 2020
€ 6.785
€ 5.876
€ 4.000
€ 2.621
€ 1.080
€ 1.000
€ 7.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 145
€ 1.000
€ 16.551
€ 8.956
€ 8.000
Resultaat
€ 2.961
€ -3.953
Het nadelig verschil € 3.950,-- in mindering gebracht van het Algemene Reserve.
Gezien de teruggang in komsten zijn we genoodzaakt te korten op de personele
kosten.
Balans
Activa
Vlottende activa
Totaal

2018
€ 3.443
€ 3.443

2019
€ 2.200
€ 2.200

Verplichtingen en eigen vermogen:
Lening o/g/

€ 1 .745

Lening o/g II

€ 953

Totaal

€ 2.707

Totaal Eigen Vermogen

€ 5.403

Youth Alive heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit
de feitelijke werkzaamheden. Youth Alive streeft niet naar winst omwille van de winst
zelf. Dit blijkt uit het feit dat Youth Alive de met de activiteiten behaalde opbrengsten
ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Zoals blijkt uit artikel 13.5 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden
besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling als Youth Alive of
van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Dhr. F.D. Pathuis
Secretaris: Dhr. R.K. Bijl
Penningmeester: Dhr. W Loomeijer
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Toekomst
Voor Youth Alive zal 2020 een overgangsjaar zijn. Na het overdragen van de organisatie
van het jongerenprogramma op de conferentie Opwekking zal de nadruk minder op
het zelf organiseren van jongerenevents liggen. Wel zullen we andere jongerenevents,
zowel plaatselijk als landelijk, ondersteunen met spreekbeurten, trainingen en seminars.
In 2019 gebeurde dat ruim 10 keer.
TaskFoce Millenials
Het leiderschapsprogramma “TaskForce Millenials” dat in 2019 begonnen is, zal
voortgezet worden. Deze training wordt in samenwerking met de plaatselijke kerk
georganiseerd en heeft tot doel om jong volwassenen te trainen in leiderschap. In het
programma wordt ook aandacht besteed aan de koppeling van het huidige leiderschap
met de nieuwe (potentiele) leiders door coaches te koppelen aan trainees.
Samenwerking Arts Alive
De inhoudelijke en organisatorische samenwerking met “Arts Alive” zal in 2020
doorgaan. Inhoudelijk wordt een bijdrage geleverd aan de kunstenaarsdagen en het
Theaterweekend.
Themadagen
Er wordt verder gewerkt aan het opzetten van themadagen met als doelgroep de
mensen die met kinderen en jongeren werken. Na een paar pilots is het idee deze op
verschillende plaatsen in Nederland te organiseren. Bij elk thema worden specialisten
gevraagd om een groot deel van de inhoud te verzorgen. Er wordt gekeken naar
mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties om breedte en bereik van
de themadagen te vergroten.
Spreekbeurten
De verwachting is dat spreekbeurten in lokale kerken en eventuele andere locaties
onverminderd doorgaan. Dit was, naast de events en trainingen, ruim 2 x per maand in
2019.
Samenwerkingsverbanden
In samenwerking met Stichting Transformate zal gekeken worden hoe we ons
gedachtengoed breder bereik kunnen geven. Waar wij veel live ontmoetingsmomenten
hebben, zijn zij heel sterk online.
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