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Voorwoord  
 
 
We kijken terug op een mooi jaar waarin veel is gebeurd. Zowel het kampwerk als Wonderwijs 
kunnen weer terugkijken op een mooi en bloeiend jaar. De verbondenheid met de christelijke 
jeugdsoos is er ook geweest en zal komend jaar uitgebouwd gaan worden. 
 
Vragen die leven binnen het jeugdwerk is hoe we vandaag de dag een inspirerende geloofs-
gemeenschap kunnen zijn waarin jongeren zich thuis voelen. Dat doe je onder andere door 
eigentijdse activiteiten te organiseren die aansluiten bij de beleving en/of behoefte van de 
jongeren.  
In 2019 hebben we als extra activiteiten 1x sirkelslag en een kerstchallenge georganiseerd. 
Het waren mooie avonden waarin we ook iets van het verhaal mochten delen op een aanspre-
kende en interactieve wijze. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat er vanuit de PGM steeds 
minder jongeren deelnemen aan dit type activiteiten en dat het lastig is om hier vrijwilligers 
voor te werven.  
 
Voor 2020 gaan we graag de uitdaging weer aan om in Maassluis weer te kijken naar de mo-
gelijkheden die er zijn om tieners en jongeren te bereiken. We willen onder andere nog een 
stap maken in onze communicatie voor middel van het inzichtelijk maken wie onze doelgroep 
is en door het ontwikkelen van een nieuwsbrief.  
 
 
Art van Toor, voorzitter  
Tamara Zonnenberg, secretaris  
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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 

 

1.2  Chr. Kampwerk Maassluis 
 
Al sinds 1948 organiseert de Protestantse kerk in 
Maassluis in de laatste week van de zomervakan-
tie 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 kin-
deren worden verdeeld in drie leeftijdscatego-
rieën: 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.  
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Doel van het Christelijk Kampwerk Maassluis is om voor zoveel mo-
gelijk kinderen uit Maassluis en omstreken een plezierige, zorge-
loze 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. 
 

 
 
Ook in 2019 hebben we weer drie succesvolle 
kampen gehad. Het kamp bleek nog steeds 
onverminderd populair. In 2019 zijn er 172 
kinderen en 48 vrijwilligers meegegaan. Het 
kamp vond in 2019 van 24 t/m 30 augustus 
plaats op Groepsaccommodatie de Roer-
domp te Westelbeers.  
 
Mede dankzij de enthousiaste inzet van de 
vele vrijwilligers is het een fantastische week 
geweest voor iedereen die is mee geweest. 

 
 

Daarnaast zijn er gedurende het jaar zijn er nog enkele kampavonden georganiseerd, zodat de 
kinderen elkaar konden ontmoeten onder het genot van een leuk spel en gezellige muziek. 
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1.3  Kinderkoor WonderWijs 
 
Het kinderkoor is al sinds 2001 actief onder leiding van  Corinda van den Bos en Marielle Ro-
meo. Het koor bestaat uit ca 77 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar.  
 
Hoogtepunt in 2019 was het concert op 6 juli waarin we alles uit de kast hebben gehaald om 
er een echt concert van te maken onder het mom van ‘Wonderwijs Pakt uit’. Met een mooie 

geluidsinstallatie mede mogelijk gemaakt door Fonds Schiedam Vlaardingen, hebben we een 
fantastische avond gehad. Fleur van Gelderen verzorgde de presentatie en we werden onder-
steund door een fantastische band. 
 
Verder zijn er 2 toffe kinderdiensten geweest i.s.m. Pim Brouwer in de Immanuelkerk van 
Maassluis.  
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In december is het tijd voor het kerstrepertoire van Wonderwijs. Er is in 2019 meegewerkt 
aan de lichtjesavond in Delft. Daarnaast is ook ons jaarlijkse kerstconcert met de Maassluise 
harmonie weer een feest geweest.  

 
 
Op zondag 25 augustus heeft Wonderwijs de kampkerkdienst in Westelbeers bezocht. De ver-
vervoerskosten zijn bekostigd door st. Jeugdwerk PKN Maassluis. Na afloop mogen de kin-
deren van het koor, die niet zelf op kamp zijn, een middagje blijven op sfeer te proeven en 
een spel te doen.  
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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. Een keer in de maand is er soos vrijdagavond van 
19.30 tot 22.00 uur in ’t Kompas aan de Ibisstraat in Maassluis. Vanuit de stichting zijn Wouter 
en Art actief betrokken bij de organisatie. Gemiddeld komen er nu 40 jongeren uit de diverse 
kerken en worden er verschillende dingen georganiseerd, zoals trampoline springen, laser-
gamen, barbecue, enz.  

1.5 Overige activiteiten 
 
Voor de basisschool is er een editie van Sirkelslag georganiseerd op vrijdagavond 15 november 
2019. Sirkelslag is een  spannend, creatief en interactief spel waarbij je de strijd aangaat tegen 
honderden andere kinderen uit heel Nederland. We hebben gespeeld met 2 groepen van ong. 
8 kids per groep.  
 
 
In december hebben we een Kerstchal-
lenge georganiseerd en vooraf een hapje 
met elkaar gegeten. Best nog een pittig 
spel, maar met engelen kon er extra tips 
en tijd geregeld worden. Door de sterren-
hemel met plaatsen op aarde te verbin-
den werd er een koning gevonden.... 
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2.  Plannen voor 2020 
 

2.1. Jeugdbeleidsplan 2020-2024 PGM Maassluis 
 
In 2019 is het jeugdbeleidsplan van PGM Maassluis vastgesteld. Hiervoor hebben we vanuit 
de stichting ook input geleverd. Met name het punt dat het voor velen onduidelijk is wat de 
rol is van onze stichting, maakt dat meer verwarring geeft dan duidelijkheid. 
 
De volgende paragraaf is opgenomen in het jeugdbeleidsplan 2020-2024: 
 
Geeft helderheid over stichting jeugdwerk PKN Maassluis en de verantwoordelijkheid van 
de kerkenraden t.a.v. de jeugd. 
Op dit moment is er onvoldoende duidelijk welke positie de stichting Jeugdwerk PKN Maassluis 
inneemt in het geheel van ons jeugdwerk. Op dit moment is het de stichting waar vanuit Won-
derwijs en Kamp gedragen worden, maar staat het binnenkerkelijke jeugdwerk hier los van.  
Een mogelijkheid zou zijn dat deze stichting het meer missionaire/randkerkelijke deel voor zijn 
rekening neemt, terwijl de gemeente zogezegd de ‘verdiepingscursussen’ (Catechese, kinder-
nevendienst, etc.) faciliteert. Hierover moet op korte termijn duidelijkheid komen, zodat in 
goede samenwerking met deze stichting actief gewerkt kan worden aan deze 
nieuwe beleidsinzet. Anderzijds is het natuurlijk ook van belang dat de verantwoordelijkheid 
en rol van de beide kerkenraden ten aanzien van de jeugd duidelijk is. Krachtig jeugdwerk lijdt 
onder onduidelijkheid en verdeeldheid en is gebaat bij heldere bestuursstructuren! 
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2.2. Beleidsplan 2020-2024 PGM Maassluis 
 
Tegelijkertijd is men bezig geweest om het beleidsplan 2020-2024 van de PGM vorm te geven. 
Dit plan is begin 2020 ook definitief gemaakt. Ook hierin is een paragraaf opgenomen over het 
jeugdwerk: 
 
In 2018 is de Stichting Gereformeerde Jeugdraad opgeheven en de Stichting Protestants Jeugd-
werk Maassluis (Jeugdwerk) opgericht. Deze laatste stichting heeft de taken van de eerste 
overgenomen.  
Jeugdwerk heeft als hoofdactiviteiten het organiseren van het jaarlijkse kamp en het in stand 
houden van kinderkoor Wonderwijs. Daarnaast organiseert Jeugdwerk een jongerensoos en 
het jaarlijkse kinderkerstfeest. De doelgroep van Jeugdwerk zijn de jongeren van 13 tot onge-
veer 20 jaar.  
De AK spant zich tijdens deze beleidsperiode in het werk van Jeugdwerk te steunen  
onder andere door financiën en door het aantrekken van een pr/communicatie-medewerker. 
Deze pr-medewerker wordt verantwoordelijk voor het onderhouden van de website van Jeugd-
werk (https://www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/) en voor publicaties in Kerkwijzer en het lokale 
huis-aan-huis blad.  
 
Het andere jeugdwerk (kindernevendienst, jongerennevendienst, catechisatie) valt onder de 
verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden.  
 
Net als op andere plekken op het kerkelijk erf kampt het Jeugdwerk met een gebrek aan vrij-
willigers. Zowel de AK als de wijkkerkenraden zullen zich tijdens deze beleidsperiode inspannen 
om nieuwe krachten aan te trekken.  
De AK heeft besloten om jaarlijks een budget van € 2.000,00 voor het Jeugdwerk beschikbaar 
te stellen. 
 

2.3. Uitvoering beleidsplannen 
 
De eigenschap van beleidsplannen is dat het vaak in de zgn. lade van het bureau verdwijnt. 
Om dit te voorkomen zullen we zelf actief gaan acteren. We zullen uit eigen beweging de wijk-
kerkenraden informeren en blijven hameren op het feit dat er helderheid moet komen over 
taken en dat er meer prioriteit moet worden gegeven aan het jeugdwerk. 

Sinds de oprichting van de stichting hebben wij geen enkele financiële bijdrage ontvangen 
vanuit de PGM. Aankomend jaar zullen we tijdig de begroting indienen.  
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2.4. Plannen st. Jeugdwerk Maassluis 
 
Jeugdsoos 
Als stichting zullen we aankomend jaar, naast het ondersteunen van het kampwerk en Won-
derwijs, onderzoeken of we de christelijke jeugdsoos aan onze stichting kunnen verbinden. 
Hiermee sluiten we aan bij onze doelstelling: Het bevorderen van samenwerkingsvormen 
met andere christelijke kerken op gebied van jeugdwerk. Binnen de jeugdsoos werken we 
samen met vrijwilligers van de Christelijk gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk vrij-
gemaakt. 
 
Communicatie 
Verder willen we onze communicatie verbeteren en uitbouwen. Dit door middel van het ver-
zamelen van gegevens van tieners en jongeren in een database. Daarnaast willen we een 
nieuwsbrief ontwikkelen, zodat activiteiten duidelijk gecommuniceerd en gedeeld kunnen 
worden via Social Media. 
Verder blijft het onderhoud van de website aandacht vragen. Het is ons visitekaartje naar 
buiten toe. 
 
Overige activiteiten 
Wat betreft activiteiten willen we zeker een vervolg geven aan Sirkelslag. We houden wat 
dat betreft de ontwikkelingen van de PGM via JOP goed in de gaten. Er wordt mooi materiaal 
ontwikkeld wat goed te gebruiken is voor de invulling van mooie avonden.  
Verder faciliteren we in de vieringen van Kerk op Schoot en va Kliederkerk. 
 
Aanschrijven fondsen 
Het kampwerk en Wonderwijs hebben afgelopen jaar gebruik gemaakt van Fonds Schiedam 
Vlaardingen. We zijn van plan om ook de gemeente Maassluis te benaderen voor subsidie.  
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4.  Jaarrekening 
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5.  Begroting 
 
Na een tweetal jaren ingeteerd te hebben op de reserves zullen we dit jaar actief geld gaan 
inzamelen voor onze activiteiten. De PGM zal gevraagd worden om een bijdrage te leveren.  
Ook zullen we de gemeente Maassluis benaderen.  
  
 

5.1  Begroting 2020 
 
Begroting 2020       
        
Inkomsten raming werkelijk Uitgaven   raming werkelijk 
PGM   500   Bankkosten 250   
        Website   250,00   

        
Activitei-
ten 

Sirkelslag voor-
jaar 150,00   

         Challenge 150,00   
       Sirkelslag najaar 150,00   

        
Vervoer WW naar Westel-
beers 150,00   

        Bestuurskosten 50,00   
        Onvoorzien 200,00   
              
              
              
              
              
              
              
            
tekort               
              
Totaal 0 500 0 Totaal   1.350 0 
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