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VOORWOORD 
 
In dit jaarverslag kun je lezen wat Jong Nederland in 2020 heeft ondernomen op het gebied van 
kadervorming, landelijke activiteiten, Landelijk Bestuur, Landelijk Bureau etc. 
 
2020 is een bijzonder jaar geweest. Het was ons jubileumjaar van het 75-jarig bestaan. Het jaar is 
helaas door de corona pandemie anders gelopen dan wie dan ook gedacht zou hebben. Er zijn nog een 
paar Introductiecursussen geweest. We hadden echter geen Kamp/bivakcursus, geen Zwerfweekend 
en geen Kaderschouw. 
 
Wel hebben we een nieuwe website, een spelendatabank, een nieuwe nieuwsbrief en een nieuw 
spelboekje dat alle vrijwilligers ontvangen hebben. Ook hebben we een nieuwe banner. Die hebben 
we naar de afdelingen gestuurd. 
 
Natuurlijk is er ook met hulp van de spelletjes in de Klepperrr gespeeld. Hebben 13 teams veel plezier 
gehad tijdens het TYDF. Hebben we veel kaderleden kunnen helpen met hun vragen op allerlei 
gebieden. Hebben we nieuwe landelijk vrijwilligers geworven. Zijn nieuwtjes gedeeld via de website, 
nieuwsbrieven, Idee en social media. 
 
We wensen je veel leesplezier! 
 
Landelijk Bestuur Jong Nederland 
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1. Landelijk Bestuur   
 
Het Landelijk Bestuur richt zich op het besturen van en het beleid maken ten behoeve van de landelijke 
organisatie.  

 
 
Landelijk Bestuur 
Het Landelijk Bestuur bestaat uit (01-01-2020): 

Sjouke Posthumus  interim-voorzitter (tot eind augustus 2020) 
Erwin Smolders   penningmeester 
Koen van der Heijden  algemeen bestuurslid 
 

Werving van vrijwilligers 
In november heeft Peter de Ruiter zich aangemeld als nieuwe voorzitter. 

Jong Nederland 

Landelijk Bureau Landelijk Bestuur 

Secretariaat: 
- Voordeur Jong Nederland 
- Leden- en financiële 

administratie 
- Verzekeringen 
- Cursusaanvragen 
- Webwinkel 
 
Consulent:  
- Informatievoorziening, 

ondersteuning en advisering 
aan afdelingen/districten 

- Coördinatie en begeleiding 
landelijke activiteiten 

- Begeleiden landelijke 
werkgroepen 

- Adviseren en ondersteunen 
Landelijk Bestuur 

- Uitvoering landelijk beleid 
- Coördinatie en redactie 

Idee, website, nieuwsbrief 
en social media 

- Registratie en coördinatie 
klantvragen 

- Ontwikkeling spelaanbod 

Bestuurt nabij het Landelijk 
Bureau 
 
- Beleid landelijke organisatie 
- Financiën 
- Personeelszaken  
 
Bestuurt nabij de afdelingen 
 
- Ontwikkeling en uitvoering 

beleid 
- Bezoeken van activiteiten en 

afdelingen en signaleren 
van trends en landelijke 
vraagstukken 
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Afdelingsraad  
Eenmaal per jaar wordt iedere afdeling uitgenodigd om met een 
afvaardiging de afdelingsraad bij te wonen. Het doel van een afdelingsraad 
is afdelingen te informeren over de (financiële) status van Jong Nederland, 
afdelingen te betrekken bij besluitvorming, afdelingen te horen en vragen 
te beantwoorden. Alle leiding en bestuursleden zijn welkom om hun 
adviezen en ideeën aan het Landelijk Bestuur te geven. 
 
In 2020 is i.v.m. de coronamaatregelen besloten de afdelingsraad op te 
schuiven naar het eerste kwartaal van 2021. 
 
2. Afdelingen en leden 
 
Afdelingen 
In 2020 zijn er 55 afdelingen bij ons aangesloten. Helaas zijn er dit jaar twee afdelingen gestopt: Jong 
Nederland Reeshof en Jong Nederland Neerkant. 
 
Ledenaantallen 

Jeugdleden Kaderleden 
1 januari 2020   3865  1431 
31 december 2020  3664  1390   
 
3. Landelijk Bureau 
 
Beroepskrachten       
Consulent   (Katrien Ammerlaan)    
Sociaal-cultureel werker (Sacha Bogaers) 
Secretariaat   (Madeleine Rüttchen)   
 
Totaal aantal fte’s  
     
Vacature parttime medewerker Landelijk Bureau 
Ter ondersteuning van het huidige bureauteam is Sacha Bogaers in mei gestart als sociaal-cultureel 
werker. De functie is voor 12 uur per week.  
 
Werving vrijwilligers 
In 2020 zijn meerdere vacatures gepubliceerd op 
www.jongnederland.nl, Facebook, Twitter, Instagram, in 
Idee en in de nieuwsbrief. Dit heeft geleid tot 4 nieuwe 
landelijke vrijwilligers.  
We hebben twee nieuwe vrijwilligers voor de 
spelendatabank en twee nieuwe vrijwilligers voor het TYDF.  
 
4. Projecten 
 
75-jarig bestaan 
Ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan hebben alle 
afdelingen een nieuwe banner ontvangen. Alle 
ingeschreven vrijwilligers hebben het nieuwe spelboekje 
Feest! en andere speciale dagen ontvangen.  
 
 
 

jan-april mei-dec

0,44 0,44

0,33

0,31 0,31

0,75 fte 1,08 fte
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Spelendatabank 
We hebben een digitale spelendatabank! De spelendatabank is gevuld met spelletjes die in de 
Klepperrrs van de afgelopen jaren hebben gestaan: www.spelendatabank.nl.  
 
Kopen voor Jong Nederland 
We hebben ons aangemeld bij kopenvoorjeclub.nl. Jong Nederland ontvangt tot 8% van elke online 
aankoop bij veel bekende webshops. De opbrengst gaat naar de ontwikkeling van nieuwe spelboekjes 
voor onze vrijwilligers. Dit is onze actiepagina kopenvoorjeclub.nl/jongnederland. 
 
Protocol Preventie Ongewenste Intimiteiten 

Om de organisatie veiliger te maken is het sinds 2011 verplicht voor 
alle vrijwilligers om de gedragscode te ondertekenen. Hiernaast 
adviseert het Landelijk Bestuur voor alle kaderleden (leiding en 
bestuursleden) een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. 
Sinds 2015 kunnen afdelingen gratis VOG’s aanvragen voor hun 
vrijwilligers via gratisvog.nl. In totaal hebben 20 Jong Nederland-
afdelingen zich aangemeld. Helaas hebben nog lang niet alle 
afdelingen zich aangemeld.  

 

Jong Nederland Albert Schweitzer Gilde Jong Nederland Harbrinkhoek 

Jong Nederland Asten Jong Nederland Heusden 

Jong Nederland Borkel en schaft Jong Nederland Keldonk 

Jong Nederland Budel-Schoot Jong Nederland Nuland 

Jong Nederland de Fakkel Jong Nederland Rapenland 

Jong Nederland Diessen Jong Nederland Reusel 

Jong Nederland HDL Jong Nederland Spaarndam 

Jong Nederland Drunen Jong Nederland Wintelre 

Jong Nederland Erp Jong Nederland Zeilberg 

Jong Nederland Gastel Jong Nederland Zieuwent 

 
ANBI-status 
Stichting Jong Nederland is vanaf 1 januari 2012 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 

Beogende Instelling. Organisaties voor goede doelen, die aangemerkt zijn als 
ANBI, zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.  
Per 1 januari 2014 geldt de publicatieplicht voor ANBI’s. Vanaf die datum moet 
een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. De gegevens zijn 
hier te vinden www.jongnederland.nl/over-ons/anbi. 

 
5. Spelaanbod 
 
In 2020 hebben we een nieuw spelboekje uitgebracht: Feest! en 
andere speciale dagen. Alle (ingeschreven) Jong Nederland-
vrijwilligers hebben een exemplaar van het nieuwe spelboekje 
gekregen.  
Hiernaast zijn iedere vier maanden veel spelen gepubliceerd in de 
rubriek Klepperrr, in het magazine Idee. 
 
6. Communicatie 
 
Idee, het magazine van Jong Nederland 
Jong Nederland heeft Idee in 2020 3 maal fullcolour uitgebracht. Idee 
wordt naar elke vrijwilliger persoonlijk verzonden. Diverse 
onderwerpen zijn aan de orde gekomen: tips en ideeën, landelijke 

http://www.spelendatabank.nl/
https://kopenvoorjeclub.nl/jongnederland
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nieuwsitems, spelden van verdiensten, 
nieuws en verhalen vanuit afdelingen 
en van landelijke werkgroepen, 
verslagen van landelijke activiteiten, 
winkel artikelen en ‘je afdeling belicht’. 
In de rubriek Klepperrr heeft Jong 
Nederland vele speltips uitgebracht. 
 
Idee wordt ingezet om onze achterban 
te informeren over de landelijke 
ontwikkelingen en blijkt daarmee voor 
de organisatie een belangrijk communicatiemiddel te zijn. Daarnaast is het magazine interessant voor 
(jeugd-)organisaties en heeft Idee in 2020 7 betaalde abonnees. 
 
www.jongnederland.nl  
In 2020 hebben we onze nieuwe website kunnen lanceren! Supertrots zijn we op het resultaat! Op de 
website staat veel praktische informatie over Jong Nederland in het algemeen en ten behoeve van 
lokale afdelingen. Ook kan men zich inschrijven voor diverse activiteiten, Jong Nederland-items kopen 
via de webwinkel en de laatste nieuwtjes lezen. De site heeft ook een leidinggedeelte speciaal voor 
Jong Nederland-kaderleden voor nog meer specifieke informatie voor afdelingen.  
De pieken, in het diagram in de eerste helft van het jaar, hebben te maken met de corona-
berichtgeving. Het valt op dat er in november de meeste paginaweergaven zijn geweest. Dat is toen 
we onze nieuwe website gelanceerd hebben. We zijn blij dat zoveel mensen onze website weten te 
vinden.  
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Jong Nederland nieuwsbrief 
Naast een nieuwe website, hebben we ook een nieuwe nieuwsbrief! De nieuwsbrief heeft de stijl van 
de nieuwe website. Iedereen kan zich via www.jongnederland.nl aanmelden voor een gratis 
abonnement op de digitale nieuwsbrief van Jong Nederland.  
In 2020 zijn 6 nieuwsbrieven verstuurd naar 1294 abonnees (31-12-2020). In 2020 zijn er 119 nieuwe 
abonnees bijgekomen. 
 
Social Media 
De nieuwtjes van Jong Nederland zijn ook te volgen via www.twitter.com/JongNederland, 
www.facebook.com/JongNederland en www.instagram.com/jong_nederland.  
 

Eind 2020 hadden we 208 volgers (2 volgers minder) op Twitter.  
Eind 2020 had Jong Nederland 755 volgers (30 nieuwe volgers) op Facebook. 
Eind 2020 had Jong Nederland 339 volgers (88 nieuwe volgers) op Instagram. 

 
7. Kadervorming 
   
Introductiecursus 
In 2020 zijn 3 Introductiecursussen gegeven. In totaal hebben 44 Jong Nederlanders hun certificaat 
behaald. Deze cursus is verplicht voor leiding (zij moeten hem binnen 2 jaar, nadat ze leiding zijn 
geworden, gevolgd hebben) en wordt door een afdeling of district aangevraagd bij het Landelijk 
Bureau, waarna een cursusleider, op de plaats en tijd die met de afdeling is overlegd, de cursus 
uitvoert.  
 
Kamp/bivakcursus 
De Kamp/bivakcursus is voor alle leiders en leidsters die ingeschreven staan bij Jong Nederland, de 
Introductiecursus gevolgd hebben, tenminste één jaar kampervaring hebben en minimaal 18 jaar zijn. 
Tijdens de cursus werk je in één weekend aan allerlei aspecten waar je mee te maken krijgt als je op 
een kamp of bivak gaat. In 2020 is er helaas geen Kamp/bivakcursus geweest. 
 
Overige trainingen  
Afdelingen van Jong Nederland kunnen een aanvraag doen voor een training over relevante 
onderwerpen naar keuze, waar men op dat moment behoefte aan heeft. Ook worden in samenwerking 
met andere organisaties cursussen aangeboden. In 2020 zijn dit geweest: 
- Eerstehulpverlening 
- Online cursus: Zorgen over een kind, en nu? 
- Online cursus: Vinden en binden 
- Online cursus: Vrijwilligers begeleiden 
- Online cursus: Fondsenwerving 
- Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) 
- Ik Ben Geweldig-training 
 
In 2020 zijn workshops in samenwerking met Jong NL aangeboden: 
* Programmeren 
* Jouw leeftijdsgroep (Minioren, Maxioren, Junioren of Senioren) 
* Spelen voor kleine groepen 
* Spelen voor grote groepen 
* Samenwerkingsspelen 
* Gezelligheidsspelen 
* Improvisatiespelen 
* Samen beweging maken 
* Handige handen in beweging 
* Proefjes en machientjes 



Jaarverslag 2020  Pagina 10 

 

* Hout en touw 
* Kaart en kompas 
* Omgaan met GPS 
* Speur- en andere tochten 
* Bosspelen 
* Outdoorcooking 
* Kampvuurbegeleiding 
* Hoe sta ik voor de groep? 
* Omgaan met tieners (TienerTop5) 
* Omgaan met intimiteiten 
* Omgaan met ander gedrag 
* Omgaan met pesten 
* Leidingbegeleiding 
* Werven en binden van leden en leiding 
 
Er is 1 afdeling die dit jaar 2 workshops heeft 
gedaan. 
 
Workshop Omgaan met ander gedrag 
Naar aanleiding van signalen uit de 
evaluatieformulieren bij de Introductiecursus, 
hebben we gepland bij de afdelingsraad in 
2020 een gratis workshop Workshop Werven 
en binden van leden en leiding aangeboden. 
I.v.m. de corona maatregelen is de 
afdelingsraad doorgeschoven naar 2021.  
 
8. Landelijke activiteiten 
 
KidsParty bij JongNL 
Leden van Jong Nederland zijn uitgenodigd bij de Kidsparty van JongNL. De KidsParty is geannuleerd 
i.v.m. de corona maatregelen.   
 
Zwerfweekend 
Elk jaar wordt in het Hemelvaartsweekend door stichting Zwerfweekend, exclusief voor Jong 
Nederland het Zwerfweekend georganiseerd. Een weekend vol buitenleven en avontuur in de 
Belgische Ardennen. Het Zwerfweekend is een populaire activiteit. In 2020 is het Zwerfweekend i.v.m. 
de corona maatregelen helaas niet door kunnen gaan.  
 
Festival 
In 2020 hebben 13 teams deelgenomen aan het digitale The Young Dutch Festival. De teams waren erg 
enthousiast! De foto’s kun je hier zien www.jongnederland.nl/fotoboek/tydf-2020.  
 
Internationaal 
Jong Nederland is aangesloten bij de FIMCAP. Dit is een internationale 
overkoepelende organisatie voor jeugdverenigingen niet alleen vanuit 
Europa maar wereldwijd. Van Afrika tot Azië. Fimcap is onderverdeeld 
in de continenten en vanuit daar worden vergaderingen gehouden en internationale activiteiten 
georganiseerd.  
 
 
 
 

http://www.jongnederland.nl/fotoboek/tydf-2020
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9. Winkel  
 
In de winkel worden Jong Nederland (spel)producten verkocht. Via de webwinkel kunnen deze online 
besteld worden. Externen weten onze webwinkel ook te vinden voor met name de spelboekjes en de 
materialen ter preventie van ongewenste intimiteiten.  

 
Nieuw in de webwinkel in 2020 is de Jong Nederland Banner met Kleppie erop.  
 
10. Wat heeft Jong Nederland nog meer gedaan voor haar afdelingen? 
 
Klantvragen 
In 2020 zijn diverse klantvragen binnengekomen bij het Landelijk Bureau. Deze klantvragen variëren 
van het opvragen van informatie tot het bieden van intensieve ondersteuning bij de afdeling zelf. Een 
greep uit de verzoeken die binnenkwamen: 
 

- Informatie over de ledenadministratie 

- Informatie over de gedragscode en de gratis VOG 

- Informatie over blokhutverhuur 

- Informatie over corona en groepdraaien 

- Informatie over het cursusaanbod: Introductiecursus, Kamp/bivakcursus, enz. 

- Informatie over huisstijl en logo’s 

- Vragen over verzekeringen (wat is gedekt en wat niet, bestuurders-
aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering etc.) 

- Informatie over winkelartikelen 

- Informatie over de AVG 

- Informatie over SBBI 

- Informatie over de kampvergunning 

- Informatie over Jong Nederland-activiteiten 

- Informatie over spelden en waardering van vrijwilligers 

- Informatie over de geschiedenis van Jong Nederland 
 
Stimuleringsregeling 
Om initiatief bij afdelingen/districten te stimuleren, kunnen afdelingen/districten gebruik maken van 
de stimuleringsregeling. De stimuleringsregeling is voor afdelingen/districten die een landelijke 
activiteit organiseren. De betreffende afdeling/district kan dan een verzoek doen aan het Landelijk 
Bestuur, na het vooraf overhandigen van de begroting, voor een specifieke bijdrage. In 2020 is er geen 
gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling. 
 
Acties waar afdelingen nog meer hun voordeel mee kunnen doen 
Door het jaar heen zijn er diverse mogelijkheden om je afdeling te promoten of acties waar je met de 
groep en soms persoonlijk (financieel) je voordeel mee kan doen. Sommige zijn landelijk geregeld, 
waar het Landelijk Bureau de afdelingen over informeert. Andere worden door het Landelijk Bureau 
voor de afdelingen georganiseerd. 
 

- Informatie over het corona virus 

- Informatie over op kamp gaan in een kampbubbel 
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- Informatie over online programmeren 

- Informatie over financiële steun voor jeugd- en jongerenorganisaties 

- Informatie over NL Doet 

- Informatie over UBO 

- Informatie over de nieuwe website 

- Informatie over het leidinggedeelte van de website 
 
11. Spelden van verdienste  
 
De speld van verdienste, in goud of zilver. Het is een hele eer om 
een speld van verdienste te ontvangen. Een afdeling kan zelf 
bepalen wanneer ze een speld uitreikt. Vanuit de traditie is 
ontstaan dat een zilveren speld van verdienste wordt gegeven aan 
iemand die zich 10 jaar voor Jong Nederland ingezet heeft. Bij een 
25-jarig jubileum wordt de gouden speld cadeau gedaan. Voor de 
honorering doe je een verzoek aan het Landelijk Bestuur. In 2020 
zijn in totaal 26 spelden uitgereikt. 

   

Jong Nederland ASG Jacqueline Kemmere zilveren speld 

Jong Nederland Asten Tom Aarts zilveren speld 

 

Linda Bloemers 
Brechts van Bussel 
Sem Croes 
Harm van de Laak 

zilveren speld 
zilveren speld 
zilveren speld 
zilveren speld 

 Jorie Slaats-van den Bosch zilveren speld 

Jong Nederland Bakel Anke Sleegers zilveren speld 

Jong Nederland Cabauw Sandra van Beek zilveren speld 

 Connie Boere zilveren speld 

 Francisca Jimmink zilveren speld 

 Linda Vuurens zilveren speld 

Jong Nederland de Fakkel Bart Dul zilveren speld 

 Jeroen Gudde gouden speld 

Jong Nederland Gastel Mandy van Hoef zilveren speld 

 Martijn van der Linden zilveren speld 

 Rick van Mierlo zilveren speld 

 Kevin Ras zilveren speld 

 Bryan Verhoeven zilveren speld 

Jong Nederland Geesteren  Inge Lohuis zilveren speld 

 Chantal Oude Booijink zilveren speld 

 Mannus Sand zilveren speld 

Jong Nederland Liessel Camiel Goossens zilveren speld 

 Edwin Verhees zilveren speld 

Jong Nederland Reusel Nick Maes zilveren speld 

 Emile Wouters gouden speld 

Jong Nederland Someren-Heide Karin Driessen zilveren speld 

 Monique Driessen zilveren speld 

Jong Nederland Zeilberg Anita Janssen zilveren speld 

 

 

 


