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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Federatie Christelijk Jeugdwerk 
Tytsjerksteradiel. 
 
Dit jaarverslag vermeldt: 

• De activiteiten die hebben plaatsgevonden. 
• Het Financieel verslag. 
• De organisatie. 

 

De	activiteiten	die	hebben	plaatsgevonden	
 

Disco 
Het kalenderjaar ging op 18 januari van start met de disco. Kinderen uit 
de hele gemeente Tytsjerksteradiel en kinderen van het Asielzoekers-
centrum (AZC) te Burgum zijn het jaar muzikaal begonnen en op een 
ongedwongen manier konden ze met elkaar in contact komen. 
Bijzondere gesprekken en nieuwe vriendschappen ontstonden en wij 
helpen met in de integratie van de AZC kinderen in onze regio. 
 

 
Tienerstriid: 
Al jaren houden wij als FCJT een jaarlijkse Tienerstriid. Jongeren gaan 
vanuit eigen dorp de strijd aan met jongeren uit naast gelegen dorpen. 
Doormiddel van verschillende opdrachten kunnen ze punten verdienen. 
Samenwerking is één van de belangrijkste leerdoelen van deze “strijd”, 
daarnaast heeft deze strijd een maatschappelijk relevant leerdoel. De 
groep jongeren die de meeste punten verdienen gaan met de eer naar 
huis. Elke jaar zijn er aan opdrachten waarden en normen verbonden, 
elk jaar een ander thema. Dit jaar was er o.a. een opdracht waarbij de 
jeugd in de meeste dorpen in de Gemeente Tytsjerksteradiel voedsel 
langs de deuren hebben ingezameld voor de Voedselbank. Leer de 
overvloed aan voedsel die je hebt ook te delen, niet iedereen heeft 
voedsel, zelfs niet in Nederland. 
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Bingo 
Op zaterdag 9 maart was er voor de kinderen van 8 tot 12 jaar de 
Bingo in Glinstrastate. Een mooie groep kinderen heeft hier genoten van 
een prachtige middag waarin leuke prijzen te verdienen waren. 

 
Legodag 
100 kilo lego werd gehuurd om op zaterdag 23 maart de hele dag  te 
bouwen en spelen. Ongeveer 120 kids zijn de hele dag bezig geweest 
met hele bouwwerken. Dit kon zelfstandig maar hierin kon ook 
samengewerkt worden om een nog groter en mooier eindresultaat te 
bereiken. De kinderen zagen dat in de loop van de dag zelf ook in, een 
mooi leermoment. 
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Dropping  
Een groep tieners uit Garijp heeft op een vrijdagavond in april een 
dropping gelopen vanaf station Hurdegaryp. Een geheel nieuwe 
omgeving ontdekken die eigenlijk zo vlak bij huis ligt. De route leidde 
de verschillende groepjes richting Ryptsjerk. De groepjes moesten 
samenwerken om de route goed te kunnen afleggen en tevens een 
aantal vragen te kunnen beantwoorden. Na afloop gezellig samen wat 
drinken en een warm broodje en het bekendmaken van het winnende 
groepje. Het was een geslaagde avond. 
 

  
 
Survival 
Ieder jaar weer de grote survival bij de Grote Wielen. Dit jaar gehouden 
op zaterdag 28 september, opnieuw werden wij daarbij ondersteund 
door Copini Buitensport. Wethouder Gelbrig Hoekstra loste het 
startschot voor de start van de Survival. 
 
Het heeft de voorkeur dat de kinderen zich in groepen opgeven, 
kinderen van de scouting, teams van de voetbalvereniging, de clubs van 
de diverse kerken in de Gemeente Tytsjerksteradiel of gewoon mensen 
die het leuk vinden. 300 kids met begeleiding slingeren, lopen, 
klimmen, werken samen en klauteren en als afsluiter lekker zwemmen 
in de Grote Wielen. Met een appeltje voor de dorst en wat drinken 
kijken we terug op een geslaagde dag.  
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Zandtovenaar 
Op vrijdag 24 oktober heeft de FCJT in samenwerking met de 
Protestantse Gemeente Burgum een prachtige feestelijke avond 
georganiseerd met medewerking van de Zandtovenaar en muziek en 
dans van mensen en kinderen uit de gemeente Tytsjerksteradiel. De 
zandtovenaar bleek zoals verwacht een grote publiekstrekker met een 
mooi thema: “Iedereen is Uniek”. Dit thema werd op een schitterende 
manier aan de gasten uitgebeeld door de zandtovenaar. Daarnaast 
traden HSV (Hurdegaryp Sport Vereniging) en Combo Burgum op.  

 
Jeugddag   
23 november stond in het teken van 4 grote workshops. 
80 kinderen uit de hele gemeente en ook uit het AZC zijn om 10.00 uur 
aanwezig en vermaken zich prima tot 15.00 uur. Opnieuw een dag 
waarin kinderen van het AZC anders dan op school met 
leeftijdsgenootjes spelen. Tussen de middag wordt er gezamenlijk een 
broodje gegeten. Er worden etagères en memoborden gemaakt, figuur 
gezaagd en ze zijn ook nog lekker actief bezig geweest met een clinic 
freerunning. Lekker creatief maar ook in beweging. 
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Meidenavonden 
Afgelopen jaar hebben we 3 meidenavonden gehad. Op deze avonden 
komen we samen om met elkaar bezig te zijn op een creatieve manier. 
Soms in samenwerking met het AZC, een bijzondere samenwerking.  
Voor een meidenavond in Hurdegaryp werden we benaderd of we met 
de meiden bloemstukjes wilden maken voor Pasen. Ongeveer 15 
meiden hebben prachtige bloemstukjes gemaakt  Deze bloemstukjes 
werden uitgedeeld aan de ouderen en zieken in Hurdegaryp. 
 
In samenwerking met Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) houden we 
dit jaar doe-avonden voor de meiden van 12-16 jaar uit het AZC te 
Burgum, samen met de meiden uit omliggende dorpen. Doel van deze 
avonden is om de meiden uit het AZC in beeld te krijgen en in contact 
te brengen met Nederlandse meiden anders dan dat ze elkaar op school 
tegenkomen.  
 

  
 
Kookworkshops 
Kookworkshop worden gehouden in verschillende dorpen. Met een 
groep kinderen werden er heerlijke hapjes bereid en na afloop komen 
de ouders om samen de eigen gemaakte hapjes te proeven. Ze leren 
hoe ze zelf gezonde voeding kunnen maken, die nog lekker is ook. Deze 
kookworkshop werd op zaterdag 21 december eveneens gehouden met 
een groep kinderen met een beperking (o.a. autisme). Wat hebben ze 
genoten. 
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Jongensavond 
Na de meidenavonden volgt op 15 november de eerste jongensavond. 
De eer is aan Garyp om de eerste jongensavond te ervaren. Een grote 
groep jongens van 11 a 12 jaar zijn creatief met hout en spijkers aan 
het werk gegaan. Zo werden de plankjes hout omgetoverd tot prachtige 
knikkerbanen.  

 
Activiteiten in de dorpen: 
 
Onderstaand een aantal zeer mooie dorpsactiviteiten. Deze activiteiten 
zijn bedacht door de vrijwilligers in de diverse bij de FCJT aangesloten 
dorpen. Met waar nodig ondersteunende en adviserende hulp van onze 
FCJT Beroepskrachten en een financiële bijdrage van de FCJT zijn er in 
2019 weer mooie projecten ontstaan. De jeugd, inclusief de kinderen 
van het AZC, van Tytsjerksteradiel werden hiervoor uitgenodigd om aan 
deel te nemen.  
 
Ook dit jaar konden de dorpen met een gedetailleerde aanvraag en 
begroting een bijdrage aanvragen bij de FCJT om hun project voor de 
jeugd uit te kunnen voeren. 
Onderstaand een greep uit deze activiteiten die georganiseerd werden 
door de leden / dorpen zelf. De leden / dorpen konden een financiële 
bijdrage aanvragen bij de FCJT voor hun activiteiten. 
 

• Eens in de twee jaar gaat de jeugd op weekendkamp. Hiervoor voert de 
jeugd zelf acties om dit weekend zelf te bekostigen. Een ondersteuning 
van de FCJT wordt gebruikt als extra ruggensteun om er een zeer 
geslaagd en vreugdevol en leerzaam weekend van te maken. 

• Met Tieners wordt “Kerst op jouw manier” gevierd. Naast een 
bescheiden Kerstmaaltijd worden er een aantal tiener activiteiten 
gedaan. Een actieve en gezellige maar met name ook leerzame Quiz is 
hier onderdeel van. 

• Er wordt gezamenlijk een wandversiering met een boodschap gemaakt. 
• Er worden materialen in de dorpen aangeschaft om club activiteiten uit 

te kunnen voeren. 
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• Voor de jongeren van 12 t/m 17 jaar organiseren we een samenzijn op 
de vrijdagavonden in de periode oktober-april waar gezellig samen zijn 
belangrijk is. We bedenken en organiseren dan activiteiten/spellen als 
een ‘wie is de mol spel’, ‘pubquiz’, speurtochten door het dorp, escape 
room etc. Tevens wordt gebruik gemaakt van de koffers van de FCJT 
om meer inhoud te geven aan de avonden. 

• We organiseren activiteiten waarbij we geld inzamelen voor goede 
doelen. Afgelopen jaar hebben we middels een bloemenmodderactie 
geld ingezameld voor de stichting Gods Golden Acre die met het geld 
zorgt voor weeskinderen  in Zuid Afrika. De jeugd zet zich in voor 
weeskinderen, ze beseffen hoe rijk ze hier in Nederland zijn. 

• We hebben meegedaan met de clubstriid georganiseerd door de FCJT. 
Onderdeel hiervan was voedsel inzamelen voor de Voedselbank. Het 
was een groot succes, wij hebben de voedselbank en hun bezoekers blij 
kunnen maken met kratten voedsel. 

• We organiseren activiteiten waarbij we stil staan bij de dingen die bij de 
kerk, het geloof en de maatschappij horen, zoals bijvoorbeeld het 
schrijven van brieven voor Amnesty. Opnieuw wordt de jeugd betrokken 
bij de wereldproblematiek, onderdrukking en de vrijheid die wij in 
Nederland mogen hebben die zo vanzelfsprekend is, is dat even niet 
meer. 

• We gaan elk jaar op clubkamp, waarbij we afgelopen jaar naar 
Appelscha zijn geweest. Hier hebben we sportspellen gedaan, een bonte 
avond georganiseerd en veel meer gezelligheid waarbij ook samen 
dingen bereiken een belangrijke rol spelen. Gezond voedsel krijgt ook 
altijd aandacht, natuurlijk naast fruit en gezond avondeten ook wel een 
zakje chips in de avond. 

• Voor komend jaar hebben wij de oudste groep (16/17-jarigen) bereid 
gevonden met het mee organiseren een drietal avonden. Eén daarvan is 
een gezamenlijk kerstdiner, waarbij een ieder gevraagd wordt een 
lekkere maaltijd voor te bereiden (verdeeld in voorgerecht, 
hoofdgerecht en nagerecht). Hiervoor wordt niet alleen de huidige 
jeugdgroep uitgenodigd, maar ook de (oud) clubleden, om zo meer 
binding te behouden met elkaar. (leeftijd tot 19/20 jaar). De binding 
binnen het dorp van de jeugd wordt daarmee versterkt. 

• Van 10 tm 12 mei kamperen in tenten met 15 jongeren.  
• In 2004 is Engeland de Messychurch gestart. Een hele andere manier 

om mensen van alle leeftijden met elkaar bezig te laten rond een thema 
uit de Bijbel. 9 juni 2019 was dit de primeur voor Noardburgum. 
Ondanks het warme weer en het lange vrije weekend was het een zeer 
geslaagde bijeenkomst. Iedereen was welkom.  
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• Activiteiten met jongeren van 4 tot 88 jaar. Jong en oud ontmoeten 

elkaar en komen tot mooie gesprekken, hoe mooi om te zien hoe 
ouderen vertellen over het verleden maar enige tijd later mee zitten te 
kijken op de smartphone van de jeugd. Er werden lavalampen gemaakt, 
speciale bellenblaas geproduceerd voor reuzenbellen, lekkere, 
vlammende borrelhapjes gemaakt en een mooi lied ingestudeerd. Na 
afloop was en natuurlijk een borrel met oa. spoetnik en de lekkere 
hapjes. 

     
• Op 25 december wordt een kerstviering georganiseerd in de PKN-

Tsjerke van Noardburgum. Hierbij worden alle kinderen (groot en klein) 
Christelijk of niet Christelijk uitgenodigd. Het thema van de dienst is 
STER!? Welke ster schuilt er in jou? In de uitwerking komt dan naar 
voren dat je goed bent zoals je bent, zolang je maar jezelf bent.  

• Rock Solid Sinterklaas feest. Met de kinderen van alle groepen 12-16 
jarigen Sinterklaas vieren en eten. Er hebben ongeveer 40 kinderen 
mee gedaan. Sinterklaas en de Pieten zijn langs geweest. We hebben 
met elkaar gegeten, quiz gedaan en een Pietenparcours. 

• In de herfstvakantie een grote feestelijke activiteit in de Ikker met de 
zandtovenaar zang muziek en dans uit omliggende dorpen uit 
Tytsjerksteradiel. Het was een groots evenement en de Ikker zat 
helemaal vol. Het was een zeer geslaagd evenement die, met 
ondersteuning van de FCJT Beroepskrachten, werd georganiseerd. 

• Een sport en spel weekend met jongeren uit de Trynwalden. Alle 
jongeren uit de klassen 1 tot 5 (middelbare school) die deelgenomen 
hebben aan de jeugdclubs in het afgelopen seizoen mogen deelnemen 
aan het clubkamp. 
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• Na een geslaagde Kliederkerk in juni, hebben we 22 september opnieuw 
een Kliederkerk georganiseerd als Startzondag. Thema was: De Start 
van alles, waarin van alles te doen was rond het Scheppingsverhaal. Er 
werd geëxperimenteerd met wolken maken, beleven om hoe het is om 
in het pikkedonker iets te creëren, vliegen in de juist en richting, 
natuurschatten zoeken en er was een heuse chill-zone ingericht. Het 
samenzijn werd afgesloten met een proeverij van de Schepping, waarbij 
allerlei pure producten geproefd en gedronken konden worden. 
 

    
 

• Een keer peer jaar wordt er vanuit het jeugdwerk een kindermiddag 
georganiseerd voor de kinderen van de basisscholen in het dorp die 
geen club hebben. Dit jaar is was dat groep 1 t/m 6. Er worden leuke 
spelletjes gedaan en geknutseld. De middag duurt ongeveer drie uur. 
 
Ondersteuning jeugdwerk: 
Minimaal 1 keer per jaar proberen wij als beroepskrachten de 
jeugdraden van de aangesloten dorpen te bezoeken en bieden 
ondersteuning waar dat nodig is. Dit kan zijn in het aanbieden van 
materialen zoals: lesmateriaal catechese, programma’s tiener en 
jongeren in de kerk, tienerdiensten, clubprogramma’s etc. Maar ook 
bieden wij hulp bij het oplossen van problemen binnen het jeugdwerk. 
Dit kan variëren van hoe om te gaan met drukke kinderen, pesten en 
andere problematiek tot het opnieuw opzetten van clubmiddagen.  
 
Het aanbieden van koffers voor een middag-/avondvullend programma 
voor de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar. Deze variëren van 
hobbykoffers tot discussiekoffers/themakoffers. 
 
Voorlichtingsavonden:  
Als FCJT organiseren wij jaarlijks informatieavonden over de op dat 
moment spelende problemen/ vragen. Dit jaar hebben we het 
onderwerp Social media en de problematiek daarom heen zoals 
cyberpesten, loverboys, sextexting, verslaving etc. Deze worden 
gehouden in de dorpen en zijn bedoeld voor ouders en leerkrachten.  
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Werkzaamheden kantoor/contacten: 
Meedenken en contacten onderhouden met dorpshuizen, het kerkelijk 
jeugdwerk en de scholen over hoe het er met het jeugdwerk voorstaat 
in de dorpen binnen de Gemeente. 
 
Preventieteam Jeugd en Jongerenwerk Tytsjerksteradiel: 
In samenwerking met de jeugd en jongerenwerkers van Kearn en 
Glinsterastate brengen we de problemen met de jeugd in kaart en 
gezamenlijk geven wij voorlichting aan zowel ouders als jeugd. In 
samenwerking met het de Christelijke Scholengemeenschap Liudger en 
Openbare Scholen Gemeenschap Singelland, beiden in Burgum, bieden 
wij elk jaar een theatershow op gebied van alcohol en drugs aan. Deze 
is bestemd voor de derde klassen van beide scholen en hun ouders.  

Ook worden er op aanvraag informatieavonden georganiseerd in de 
dorpen met onderwerpen betreffende preventie op verschillende 
gebieden. 
 
Zitting in project Sage: 
De FCJT neemt deel aan het project Sage, een overkoepelende 
organisatie bestaande uit verschillende dorpen, die zich bezig houden 
met hoe krijgen/houden we de jongeren in/bij de kerkelijke 
gemeenschap betrokken. 

Samenwerkingsverbanden: 
Gemeente Tytsjerksteradiel, AZC, VNN, Fier Friesland, Kearn, 
Dorpenteams, Jeugdteams, Glinstrastate, Basisscholen, Voortgezet 
onderwijs, etc. 

 
Bezigheden op het kantoor: 
De twee beroepskrachten houden zich bezig met het onderhouden van 
de contacten met alle samenwerkingspartijen, de dorpen, het 
organiseren van activiteiten, het ontwikkelen en bestellen van nieuwe 
materialen voor nieuwe (thema)koffers, beantwoorden email en post, 
telefoonverkeer, vergaderingen dagelijks bestuur en ledenraad en 
verdere administratieve handelingen.  

Al onze activiteiten zijn erop gericht om de jeugd in de dorpen in de 
Gemeente Tytsjerksteradiel met elkaar in verbinding te brengen op 
welke manier dan ook. Het is belangrijk om de groepsverbanden samen 
te houden. Op deze manier is er meer sociale controle en worden 
problemen eerder gesignaleerd. Door samen te werken met andere 
organisaties proberen we een totaalplaatje te creëren van de 
problematiek onder de jeugd. Doordat de lijnen korter worden tussen 
de verschillende partijen kan er dan ook eerder iets aangedaan worden. 
De FCJT is een Christelijke organisatie en vanuit dit oogpunt doen we 
ons werk. Waarden en normen staan hoog in het vaandel bij ons en 
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proberen deze dan ook uit te dragen naar anderen. Een gedeelte van 
ons werk bestaat dan ook uit ondersteuning van het Christelijk 
Jeugdwerk binnen de gemeente, wel zorgen we ervoor dat al onze 
activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen, welke achtergrond dan ook.  

Door de samenwerking met de Christelijke jeugdraden, de scholen, de 
dorpshuizen uit de dorpen van Tytsjerksteradiel en het AZC hebben we 
zicht op een doelgroep van ongeveer 1000 kinderen van de leeftijd 8-16 
jaar. Door de samenwerking met andere organisaties zoals bijvoorbeeld 
het jeugdwerk van Glinstrastate in Burgum bereiken we een nog grotere 
doelgroep. 

Nieuwe website: 

In 2019 hebben wij een nieuwe website gelanceerd om nog 
zichtbaarder te worden in wie wij zijn en wat wij doen. Neem eens een 
kijkje op www.fcjt.nl.  

Het	financieel	verslag 
 

Inleiding: Financieel was 2019 een zeer krap jaar door de afname van 
de Gemeentelijke subsidie met 30% ten opzichte van 2018. Daarbij 
hebben wij als FCJT behoorlijk in moeten teren op onze reserves en is 
het voortbestaan op langere termijn niet gewaarborgd.  

 
Dit is aanleiding geweest om de anbi status voor de FCJT aan te gaan 
vragen en een plan te maken om naast de Gemeentelijke structurele 
subsidie uit andere bronnen financiële middelen te verkrijgen om onze 
geweldige activiteiten ook voor de toekomst, voor onze jeugd te kunnen 
blijven organiseren.  

 
Nadat de nieuwe website was gelanceerd is het verzoek direct gedaan 
om de ANBI status verleend te krijgen. Eind 2019 kregen wij uiteindelijk 
bericht dat de ANBI status wordt verleend waarmee wij in 2020 fondsen 
gaan benaderen om al onze activiteiten financieel te ondersteunen. 

 
Inkomsten 
De inkomsten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting voor 2019. Voor 
2019 heeft de Gemeente Tytsjerksteradiel aan subsidie een lager 
bedrag toegekend dan voorgaande jaren. De Gemeente moet 
bezuinigen en dat treft ook de FCJT. V.w.b. de contributies, deze is 
hoger dan begroot. De oorzaak is het laat overmaken van de contributie 
over 2018. 

 
Uitgaven 
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- Vanaf 2019 konden de Leden / dorpen een Financiële bijdrage 
aanvragen voor hun activiteiten. Voor 2019 verhoogde we deze 
financiële bijdrage fors naar 2 x € 7.000,00.  
- Aan personeelskosten zijn we hoger uitgekomen dan begroot. De 
oorzaak is de uitbreiding met één beroepskracht. Om kwetsbaarheid te 
voorkomen hebben we er voor gekozen om weer een tweede 
beroepskracht aan te nemen. Bij de opstelling van de begroting was dit 
niet meegenomen. 
- We hebben een nieuwe FCJT Website www.fcjt.nl. Om dit goed aan te 
pakken is de website helemaal vernieuwd en actueel gemaakt. De bouw 
van de Website was ook niet begroot, maar wel noodzakelijk om van 
ons te laten horen. Zeker nu we de ANBI status hebben om sponsoren 
aan te schrijven. 
- De rubrieken van de voorzieningen zijn aangepast. De voorzieningen 
voor automatisering apparatuur en Kantoor inventaris zijn vervangen 
door Reservering Financiële verplichtingen.  

 
In januari 2020 vond de kascontrole 2019 door een delegatie uit de 
Dorpen plaats. Het Financieel verslag 2019 is door hen goedgekeurd. 
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Beroepskrachten 
De FCJT heeft twee beroepskrachten, die gezamenlijk 0,5 FTE werken. Met deze 
beroepskrachten vinden jaarlijkse functioneringsgesprekken plaats.  

 
Leden 
De FCJT heeft 11 leden. Dit zijn de aangesloten dorpen uit de gemeente 
Tytsjerksteradiel die vertegenwoordigd worden door de jeugdwerkers uit de dorpen.  

 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen: 
 
Marco Kalmijn, voorzitter 
Fransisca Hoekstra, secretaris 
Hans Rusche, penningmeester  
 
 


