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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Federatie Christelijk Jeugdwerk 
Tytsjerksteradiel. 
 
Dit jaarverslag vermeldt: 

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

 

De	activiteiten	die	hebben	plaatsgevonden	

Corona 	
Begin van 2021 gaat van start, maar de fysieke activiteiten kunnen niet 
beginnen in verband met Corona. Er wordt weer hard nagedacht wat we 
voor de kinderen kunnen doen. Begin februari maken we Valentijnstasjes. 
145 tasjes worden uitgedeeld aan diverse dorpen. Hierin zit o.a. een 
knutsel die ze kunnen maken voor iemand van wie ze houden.  
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Vogelhuisjes 
Op 24 februari worden er vogelhuisjes en vogelvoer gemaakt bij en in 
samenwerking met Ginstrastate. De kinderen zijn enthousiast aan het 
timmeren gegaan en daarna hebben ze de vogelhuisjes nog mooi 
versierd en vogelvoer gemaakt. Het weer werkte goed mee voor deze in 
verband met Corona buiten activiteit.  
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Paastasjes 
In maart worden er Paastasjes (bijna 500 stuks) gemaakt in 
samenwerking met Jeugdwurk Burgum. In dit tasje zitten meerdere 
knutsels die met Pasen te maken hadden, zoals een holy stone en ook 
een boekje met verhalen over Pasen en sommige dorpen deden er nog 
een Palmpasentak in om te versieren. 
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Ledenvergadering 
Op 15 april wordt de eerste van de twee ledenvergaderingen gehouden. 
Ook nu weer dankzij Corona online. Gelukkig is er een grote opkomst. 
Bijna alle dorpen zijn in deze vergadering vertegenwoordigt waaruit 
blijkt dat de betrokkenheid bij de FCJT vanuit de dorpen groot is. 
 
Handlettering 
Op 25 mei wordt in de knutselruimte van Ginstrastate een handlettering 
cursus gehouden voor een groep meiden van groep 8 uit Burgum. We 
hebben mooie menukaarten gemaakt en  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag	FCJT	2021	 Pagina	6	
 

Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel 
Glinstrastate,  Freerk Bosgraafstritte 18, 9251 CT  BURGUM 
☏06-29090192 ✉info@fcjt.nl 

 
 
Slippers versieren 
17 juni in Hurdegaryp wordt er voor de kinderen van groep 7 en 8 een 
zomerse activiteit georganiseerd. We gaan deze middag slippers 
versieren. Het was een hele kunst om de slippers zo mooi te krijgen, 
maar het resultaat mag er zeker zijn. Na afloop eten we allemaal nog 
een lekker broodje knakworst en wat drinken. Dan is het na een 
gezellige middag alweer tijd om naar huis te gaan. 
 

 
27 juni 
Op zondagochtend 27 juni zijn we door het jeugdwurk van Burgum 
gevraagd mee te helpen met de afsluitende activiteit van het 
jeugdseizoen. Thema was water. Een grote groep kinderen met ouders 
hebben diverse spellen en activiteiten gedaan in dit thema.  
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Startactiviteit 
Na een lange zomer kunnen we op 18 september weer van start met 
onze activiteiten. We openen het jeugdseizoen weer met de 
startactiviteit. Net als vorige jaar ook dit jaar weer bij Glinstrastate. 
Ruim 270 kinderen vermaken zich deze middag. Door de medewerking 
van Glinstrastate, Kaihatsu Karate-do, scouting De Twirre en Partytip is 
het voor velen een ontzettend mooie middag geworden. Scouting De 
Twirre heeft verschillende touwparcoursen gemaakt waar de kinderen 
overheen kunnen klimmen, bij een vuurtje kunnen ze marshmallows 
roosteren, bij de karate leren ze de beginselen van deze sport en 
partytip zorgt voor de muzikale ondersteuning. Verder zijn er 2 
opblaasbare stormbanen en een springkussen waar de kinderen zich 
tijden kunnen vermaken. Met een heerlijk warm zonnetje erbij en een 
lekker kopje koffie of thee genieten de ouders, omdat ze zien dat hun 
kinderen dat ook doen. 
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Oud Hollandse (en moderne) spelletjes middag 
6 oktober ’s middags hebben we met elkaar oud Hollandse (en ook 
moderne) spelletjes gedaan. Ongeveer 25 kinderen hebben zich prima 
vermaakt in Glinstrastate. 
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Rabo Clubsupport actie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankzij de stemmen van veel mensen hebben we met de actie Rabo 
Clubsupport het mooie bedrag van €320,21 verdiend. Wij danken 
iedereen die op ons gestemd heeft. Van dit geld kunnen we weer een 
mooie activiteit organiseren voor de kinderen. 
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Jeugdmiddag 
Zaterdagmiddag 30 oktober stroomt de grote zaal van Glinstrastate vol 
met meer dan 70 kinderen. Al deze kinderen willen meedoen aan onze 
jaarlijkse jeugddag. De middag wordt gevuld met 4 creatieve workshops 
en 2 actieve workshops. Zo worden er schilderijen gemaakt, stenen 
beschilderd, sleutelhangers geknoopt, met ijzerdraad en kralen mooie 
figuren gemaakt en er werd karate gedaan en op de mega grote 
sjoelbak van Glinstrastate werd er per groepje een heuse sjoelwedstrijd 
gehouden. Volop actie de hele middag voor al deze kinderen. Alle 
kinderen zijn blij en tevreden aan het einde van deze prachtige middag 
met alle knutselwerkjes naar huis gegaan 
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Ledenvergadering 
Op 18 november wordt de tweede ledenvergadering ook deze keer weer 
online gehouden i.v.m. corona. De meeste dorpen zijn weer 
vertegenwoordigd en met elkaar kunnen we weer de nodige informatie 
bespreken en met elkaar delen. Dit zijn waardevolle vergaderingen voor 
de FCJT en het jeugdwerk in de dorpen. 
 
Legodag 
20 november staat de legodag gepland. Lang lijkt het erop dat deze wel 
door kan gaan echter op het allerlaatste moment moeten we toch 
besluiten het af te lassen, opnieuw vanwege de Corona. Een paar dagen 
ervoor komt in het nieuws dat de besmettingen onder 
basisschoolkinderen schrikbarend snel stijgt en van verschillende 
kanten horen we ook dat dat inderdaad zo is. Omdat de scholen toch 
prioriteit hebben, besluiten we op het laatste moment toch dat het 
beter is om deze legodag helaas te annuleren. 
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Op vrijdagavond 10 december was dan de laatste activiteit voor dit jaar. 
Helaas toch weer een online activiteit. Met 22 kinderen uit groep 7 en 8 
uit Hurdegaryp hebben we een online kerstbingo gehouden. Het was 
een groot succes, de kinderen (en de leiding) was zeer enthousiast en 
er zijn mooie prijzen gewonnen. De gewonnen prijsjes zijn de volgende 
dag bij de prijswinnaars thuisbezorgd. Zo kunnen we dit vreemde jaar 
toch gezellig afsluiten met elkaar. Mooier was het geweest om fysiek bij 
elkaar te zijn, maar omdat dat helaas niet mogelijk was konden we zo 
toch nog wat moois voor deze kinderen doen. 
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Activiteiten in de dorpen: 
 

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. 
Ondanks de corona, waarbij helaas ook weer activiteiten niet 
doorgingen, zijn er wel weer veel leuke activiteiten in de dorpen voor de 
jeugd georganiseerd. 
 
Garyp 
Het seizoen voor alle jeugd ging van start in het startweekend met een 
mooie uitdagende Wampex.  
Hierna hebben alle jeugd nog één gezellige avond gehad met 
kennismaking spellen en een voedselbank challenge. Helaas moesten 
we hierna daar corona de deuren tijdelijk weer sluiten.  
Als clubleiding hebben we niet stil gezeten. De hele SOOS is geverfd en 
wordt opnieuw ingericht. De SOOS leent zich straks dan nog beter als 
knutsel, film, dans, chill plek. 
 
Suwâld 
Met Pasen hebben we de tasjes van het FCJT uitgedeeld aan de 
kinderen, het Paasproject voor thuis en online diensten en we hebben 
toen narcissen bij alleenstaande mensen gebracht. We hebben 
vogelvoer gemaakt voor een mevrouw waar we als bernetsjerke 
knutselspul van hebben gekregen. En aan het einde van het jaar 
hebben we het advents project gedaan. Hiervoor hebben de kinderen 
thuis materiaal gekregen. Voor de online kinderkerstdienst is bij de 
kinderen iets lekkers thuisbezorgd.   
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Eastermar  
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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 
koffers voor een middag-/avondvullend programma voor de leeftijd van 
8 tot en met 16 jaar. Deze variëren van hobbykoffers tot 
discussiekoffers/themakoffers. 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.  
 
Voorlichtingsavonden:  
Als FCJT organiseren wij ook 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, 
sexting, verslaving etc. Deze worden gehouden in de dorpen en zijn 
bedoeld voor ouders en leerkrachten.  

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

 
Bezigheden op het kantoor: 
De twee beroepskrachten houden zich bezig met het organiseren van 
activiteiten voor alle jeugd van 8-18 jaar, onderhouden van de 
contacten met alle samenwerkingspartijen, de dorpen, 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 
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, Glinstrastate en het 
AZC hebben we zicht op een doelgroep van ongeveer 5000 kinderen in 
de leeftijd 6-18 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarverslag	FCJT	2021	 Pagina	21	
 

Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel 
Glinstrastate,  Freerk Bosgraafstritte 18, 9251 CT  BURGUM 
☏06-29090192 ✉info@fcjt.nl 

Het	financieel	verslag	
	
De exploitatie over 2021 laat een resultaat zien van 264 euro, De 
opbrengsten waren lager dan begroot namelijk 7.110 euro. Het bestuur 
heeft diverse fondsen benaderd waarbij enkele fondsen in 2022 pas 
worden toegekend. Wij zijn dankbaar voor de diverse giften, donaties 
van de kerkgemeenten en diverse bijdragen van lokale ondernemers 
welke wij in 2021 hebben ontvangen. 
De uitgaven waren 7.364 euro lager dan begroot. De uitgaven aan 
activiteiten waren net als in 2020 veel lager dan de jaren ervoor door 
de corona en de bijbehorende maatregelen. De huisvestingskosten en 
organisatiekosten waren lager dan begroot. Het exploitatiesaldo zal 
worden toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Voor 2022 is de voorlopige subsidie door de gemeente aan de FCJT 
verleend van groot 36.000 euro.  
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Exploitatie 2021

INKOMSTEN Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020

Subsidie 36.000,00€           36.000,00€           36.000,00€           
Bijdrage activiteiten -€                     100,00€               62,08€                  
Contributies 110,00€               110,00€               111,00€                
Sponsoring / Fondsen / Diaconale bijdragen 3.012,11€             10.000,00€           8.042,70€             
Giften -€                     -€                     -€                     
Rente 3,34€                   25,00€                 3,37€                    
Omzet werkmateriaal -€                     -€                     -€                     
INKOMSTEN totaal 39.125,45€         46.235,00€         44.219,15€         

UITGAVEN

Activiteiten
Activiteitenkosten (lokale jeugdraden) 1.308,44€            4.000,00€            1.696,34€             
Activiteitenkosten/werkmateriaal FCJT 2.437,69€            7.000,00€            3.367,91€             
Werkmateriaal -€                     1.200,00€            742,45€                
Totaal 3.746,13€            12.200,00€           5.806,70€             

Personeelskosten  
Salaris 21.689,46€           18.100,00€           20.742,56€           
Mutatie reservering vakantietoeslag 867,82€               -€                     -€                     
Uitkering verzuim verzekering 1.799,85-€            -€                     
werkgevers lasten -€                     
 - Sociale lasten 3.504,16€            3.300,00€            3.991,93€             
 - Pensioen Premie 1.843,08€            1.400,00€            1.600,47€             
 - Premie Zkv 240,00€               360,00€               240,00€                
 - Reiskosten -€                     150,00€               -€                     
 - Verzuimverzekering 1.227,57€            1.500,00€            2.247,01€             
 - ARBO-dienst 373,47€               320,00€               -€                     
 - Overig 100,00€               500,00€               15,00€                  
Totaal 28.045,71€           25.630,00€           28.836,97€           

Huisvestingskosten  
Huur kantoor 3.957,10€            4.200,00€            4.200,00€             
Onderhoud / klein aanschaf -€                     -€                     -€                     
Verzekeringen 548,48€               600,00€               555,03€                
Overige huisvestingkosten -€                     -€                     -€                     
Totaal 4.505,58€            4.800,00€            4.755,03€            

Organisatiekosten   
Kantoorbenodigdheden/contributies 57,73€                 200,00€               87,00€                  
Kosten ICT 313,98€               300,00€               289,67€                
Telefoon 420,00€               420,00€               420,00€                
Porto -€                     -€                     -€                     
Drukwerk- en kopieerkosten -€                     125,00€               193,64€                
Administratie- en bankkosten 526,04€               600,00€               473,10€                
Vergader kosten 213,40€               400,00€               -€                     
Vakliteratuur -€                     150,00€               -€                     
Representatie kosten -€                     500,00€               941,35€                
Totaal 1.531,15€            2.695,00€            2.404,76€            

Storting in voorziening -€                     
Reservering financiële verplichtingen 1.032,81€            900,00€               500,00€                
Totaal 1.032,81€            900,00€               500,00€               

 
UITGAVEN totaal 38.861,38€         46.225,00€         42.303,46€         

 
Exploitatiesaldo 264,07€            10,00€              1.915,69€         
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Balans

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris -€                     -€                     
Automatiseringsapparatuur -€                     -€                     
Totaal -€                     -€                     

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren -€                     373,47€                
Overige vorderingen 110,00€                -€                     
Totaal 110,00€                373,47€                

Liquide middelen
Bank 1.814,96€             3.081,69€             
Spaarrekening 32.003,34€           22.000,00€           
Kasgeld 77,36€                  77,36€                  
Totaal 33.895,66€           25.159,05€           

ACTIVA totaal 34.005,66€          25.532,52€          

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 8.897,62€             15.718,77€           
Bestemmingsreserve 7.085,22€             -€                     
Totaal 15.982,84€           15.718,77€           

Voorzieningen/reserves
Reservering financiele verplichtingen 10.846,56€           9.813,75€             
Totaal 10.846,56€           9.813,75€             

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen gift 5.000,00€             -€                     
Nog uit te keren financiele bijdragen 1.308,44€             
Reservering vakantiegeld 867,82€                -€                     
Totaal 7.176,26€             -€                     

PASSIVA totaal 34.005,66€          25.532,52€          

 T



 

Jaarverslag	FCJT	2021	 Pagina	24	
 

Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel 
Glinstrastate,  Freerk Bosgraafstritte 18, 9251 CT  BURGUM 
☏06-29090192 ✉info@fcjt.nl 

 
  
 

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 2021 uit de volgende personen: 
 
Marco Kalmijn, voorzitter 
Fransisca Hoekstra, secretaris 
Harmen Bosma, penningmeester  
 
 


