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Introductie

Beste lezer,

Voor u ziet u het inhoudelijke jaarverslag over 2021 van stichting Jong & Geliefd.
In dit jaarverslag geven wij inzicht in de activiteiten en werkwijze van de
stichting in het afgelopen jaar. We zullen onder andere ingaan op ons
hoofdproject, de organisatie van het Avonturenkamp, en de samenwerking en
het functioneren van het bestuur en team. Daarnaast kunt u meer informatie
verwachten over lopende projecten en huidige werkzaamheden. Voor inzicht in
de financiën verwijzen wij u naar het financiële verslag 2021 op onze website.

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben, dan
kunt u contact opnemen met onze voorzitter Tabea Koloska via voorzitter@jong-
geliefd.nl. Algemene informatie over onze stichting en het Avonturenkamp kunt
u vinden op onze website.

We wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Namens stichting Jong & Geliefd,

Tabea Koloska,
Rieke de Vries
Dieuwke Haverlach
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Functioneren van teams en vrijwilligers

Het bestuur
Er hebben dit jaar geen wijzigingen binnen het bestuur plaatsgevonden, zo
bestaat het bestuur eind 2021 nog steeds uit:

Tabea Koloska – Voorzitter
Rieke de Vries – Secretaris
Dieuwke Haverlach – Penningmeester

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Sinds januari 2021 is Meredith Siland onze vertrouwenscontactpersoon (VCP), wat
inhoudt dat zij aanspreekpunt is als iemand grensoverschrijdend gedrag binnen
de stichting ervaart en hierover wil praten.

Kernteam avonturenkampen
Binnen het kernteam avonturenkampen is de functie van teamleider
overgedragen aan Linda van der Spek en wordt de functie van
vrijwilligerscoördinator sinds eind 2021 vervuld door Esther van der Deijl. Zo
bestaat het kernteam avonturenkampen eind 2021 uit:

Linda van der Spek – Teamleider, pr-verantwoordelijke
Esther van der Deijl - Vrijwilligerscoördinator
Dieuwke Haverlach – Financieel manager
Rieke de Vries – Verantwoordelijke inhoud
Job Kalkman – Terreinbeheerder
Gerja Mul – Woordvoerder gevangenissen
Thekla Freije – Woordvoerder families

Vergaderingen
Waar we begin 2021 nog om de twee weken vergaderden, zijn we na de
zomervakantie overgegaan op één keer in de drie weken vergaderen. Het lijkt
namelijk niet meer nodig om zo vaak als geheel team bijeen te komen. Dat
betekent echter niet dat we minder hecht samenwerken: tussen de
vergaderingen door spreken teamleden regelmatig met elkaar af om samen aan
taken voor Jong & Geliefd te werken. Dit bevestigt ook wat in
functioneringsgesprekken wordt aangegeven: de sfeer in het team is heel fijn,
teamleden voelen zich gesterkt door elkaar en slagen erin elkaar goed op de
hoogte te houden van elkaars taken.

Kernteamdag
Naast het gewone vergaderen vond er in februari 2021 een kernteamdag plaats.
Op deze dag hebben we ons vertrouwd gemaakt met de doelgroep van de
Avonturenkampen en tijdens een wandeling gesprekken gevoerd over onze visie
over het kamp. Deze dag gaf ons de mogelijkheid om elkaar beter te leren
kennen, elkaars standpunten beter te begrijpen en dieper op moeilijke vragen in
te gaan, bijvoorbeeld de christelijke invulling van het kamp, en andere vragen
waarvoor in een gebruikelijke vergadering niet altijd voldoende tijd is.
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Kampvrijwilligers
In 2021 hebben zich naast het kernteam zes vrijwilligers aangemeld als
kampvrijwilligers. Voor het Avonturenkamp zouden we dus in totaal dertien
vrijwilligers hebben gehad. Wanneer we kijken naar de leeftijd van het team, valt
het op dat op twee vrijwilligers na alle vrijwilligers begin of halverwege de
twintig zijn. Daarom is het voor 2022 een aandachtspunt om oudere (ervaren)
vrijwilligers te werven.

Voorbereidingsweekenden
Voor de praktische voorbereiding van het Avonturenkamp en om onze
vrijwilligers te voorzien van handige kennis over de doelgroep vonden er twee
voorbereidingsweekenden plaats. Eind maart kwamen we met elf vrijwilligers
twee halve dagen digitaal bij elkaar en één dag fysiek in Maastricht. We
ontvingen een professionele training over hechtingsstoornissen, bespraken
verschillende casussen rondom onze gedragscode en legden een thema voor de
kampweek vast. Op zondag sloten we het weekend af met een onlineviering in
de Baptistengemeente Maastricht, waar de dienst in het teken stond van ons
werk.

Het tweede voorbereidingsweekend vond plaats kort nadat we het kamp
hadden gecanceld. Helaas kon dit weekend vanwege een aantal coronagevallen
binnen het team niet fysiek plaatsvinden. In plaats daarvan hebben we een
onlinetraining van Expertisecentrum K I N D en een ervaringsdeskundige
ontvangen, waarin we meer hebben geleerd over onze doelgroep. Daarnaast
hebben we feedback gekregen over onze communicatie met toekomstige
deelnemers – waardevolle input waarmee we direct aan de slag zijn gegaan.

Voor 2022 staan er alweer twee voorbereidingsweekenden (in april en juni) op de
planning, waarin we onze vrijwilligers willen voorbereiden op het
Avonturenkamp en het kampprogramma zullen vastzetten.
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Avonturenkamp 2021
In het voorjaar van 2021 hebben we als bestuur besloten om het Avonturenkamp
in de zomer van 2021 niet door te laten gaan. Hier waren drie belangrijke redenen
voor.

Ten eerste werd ons door medewerkers van professionele organisaties
aangeraden om verschillende organisatorische aspecten te verbeteren voordat
we een eerste kamp zouden laten plaatsvinden. We kregen de tips ommeer te
focussen op ervaring/professionaliteit bij kampvrijwilligers en op eventuele
opvang voor problemen die we bij kinderen tegenkomen tijdens het kamp.
Daarnaast werd aangeraden om onze communicatie op de website en in onze
documenten aan te passen en stigmatiserend taalgebruik te voorkomen.

Ten tweede hadden zich nog geen deelnemers aangemeld, omdat is gebleken
dat het lastig is om in contact met de doelgroep te komen. Zonder deelnemers
kan er uiteraard geen kamp plaatsvinden.

Ten slotte hadden we in de zomer van 2021 te maken met de coronapandemie.
Omdat de verwachting was dat het Avonturenkamp ondanks de pandemie door
kon gaan (er hebben in 2021 ook andere kinderkampen plaatsgevonden),
hebben we ter voorbereiding een coronaplan opgesteld. Toch hebben we
uiteindelijk op advies van professionals besloten dat we het kamp niet door
zouden laten gaan.

Professionele stichting
Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben voor de
deelnemers van onze Avonturenkampen. Daarom willen we de voorbereiding en
uitvoering van het kamp zo professioneel mogelijk aanpakken.

Professionele vrijwilligers
Eén aspect hiervan is omminstens één vrijwilligers op het kamp te hebben die
een professionele werkachtergrond met kinderen en tieners heeft. In 2021 is het
ons helaas nog niet gelukt om zo iemand te vinden, maar eind 2021 heeft een
aantal teamleden contact gelegd met sociale wijkteams en opleidingsinstituten
om professionele vrijwilligers te werven. Onze nieuwe vrijwilligerscoördinator
gaat hier in 2022 mee verder.

Meldcode
Een ander belangrijk aspect van professionaliteit is een meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling. Hiermee bieden we onze vrijwilligers een
handreiking voor de gevallen waarin ze vermoeden dat er sprake is van huiselijk
geweld en of kindermishandeling bij (een van) de deelnemers van het
Avonturenkamp. Daarnaast weten vrijwilligers zo wie er binnen de stichting
aanspreekpersoon is. Het opstellen van een meldcode voor Jong & Geliefd heeft
meer onderzoek gevergd dan in eerste instantie verwacht, maar het is één van
onze prioriteiten om dit document in het voorjaar van 2022 af te hebben.
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Netwerk opbouwen
In 2021 hebben we ons veel bezig gehouden met een netwerk opbouwen. We
hebben verschillende gesprekken gehad met medewerkers van
Expertisecentrum K I N D, Geestelijk Verzorgers en Gevangenenzorg. Dit waren
kennismakingsgesprekken of gesprekken waarin we tips hebben gekregen over
de verbetering van onze aanpak van het kamp. Daarnaast is er hulp aangeboden
bij het verspreiden van flyers en posters.

Ook buiten Nederland hebben we contacten gelegd. Zo hebben heeft het
bestuur de online MitarbeiterGesamtTreffen bijgewoond. Hier komen alle
verschillende vrijwilligers van Duitse Indianercamps, de Duitse
Avonturenkampen, bij elkaar voor een training, verschillende workshops en
uitwisseling van ideeën.

Communicatie en promotie

Duurzame flyers
Eind 2020 heeft onze pr-verantwoordelijke posters en flyers ontworpen die we
konden verspreiden in kerken, op scholen en andere plekken waar mogelijke
donateurs of deelnemers zich bevinden. We liepen er echter tegenaan dat
verspreiding van flyers niet vanzelf gaat en dit meer tijd en aandacht vraagt dan
verwacht. Dit resulteerde helaas in een stapel flyers die we niet tot nauwelijks
konden gebruiken. In het kader van duurzaamheid hebben we besloten de flyers
voor donateurs die in de toekomst afgedrukt worden, niet meer te voorzien van
specifieke data. Zo kunnen we flyers meerdere jaren benutten.

Nieuwe website
De laatste weken van 2021 hebben we de eerste stappen gezet richting een
nieuwe website. Het huidige systeem waar de website op gebouwd is (html en
css), is niet gebruikersvriendelijk en biedt niet de mogelijkheden die we graag
zouden willen. In 2022 hopen we een toegankelijkere nieuwe website neer te
zetten waarop iedere bezoeker (deelnemer, geïnteresseerde, donateur of
vrijwilliger) gemakkelijk en snel de informatie kan vinden waarnaar hij op zoek is.

Social media en promotiefilmpje
We houden onze volgers zowel via de nieuwsbrief als onze social mediakanalen
op de hoogte van onze werkzaamheden, gebedspunten en vrijgekomen
vacatures. We merken dat de promotie van ons kamp en de bekendheid van de
stichting (nog) niet via sociale media gaat. Hiervoor moeten we meer
doelgerichte stappen zetten.

In dit kader is een aantal creatieve teamleden in het afgelopen jaar achter de
schermen bezig gegaan met de productie van een promotiefilmpje. Hierin wordt
in twee minuten inzichtelijk wie wij als stichting zijn en wat de
Avonturenkampen zijn. Dit is een makkelijk middel om straks in te zetten als we
met externe promotie aan de slag gaan, bijvoorbeeld in kerken die voor ons
collecteren.
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Financiën
Disclaimer: een inhoudelijk verslag over de financiën van Jong & Geliefd kunt u
vinden op onze website.

Het Avonturenkamp ging afgelopen jaar helaas niet door. Wat zegt dat dan over
het geld dat Jong & Geliefd daarvoor heeft gespaard? In het kort: al het geld dat
Jong & Geliefd in het afgelopen jaar heeft binnengekregen gaat in de spaarpot
voor het volgende kamp. Op die manier hebben we voor het Avonturenkamp
2022 al een behoorlijk startbedrag.

Hoe hebben we afgelopen jaar geld binnengekregen? Het grootste aandeel
komt van donateurs, mensen die Jong & Geliefd financieel een hart onder de
riem steken. Daarnaast heeft een aantal kerken één of meerdere malen voor ons
gecollecteerd en is het zendingsgeld van één basisschool naar Jong & Geliefd
gegaan. Hier zijn wij erg blij mee en dankbaar voor.

Een groot deel van het geld dat we nodig hebben om een Avonturenkamp
mogelijk te maken, komt uit de fondsenwerving. Afgelopen jaar hebben we
fondsen aangeschreven. Eén fonds heeft geld toegezegd, maar dit hebben
uiteindelijk niet ontvangen omdat het kamp niet door kon gaan. In 2022 begint
het proces van fondsenwerving opnieuw.


