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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Federatie Christelijk Jeugdwerk 
Tytsjerksteradiel. 
 
Dit jaarverslag vermeldt: 

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

 

De	activiteiten	die	hebben	plaatsgevonden	
 

 
Nieuwjaarsborrel 
Het nieuwe jaar ging van start met de nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers 
op 10 januari. Doel van deze avond om alle vrijwilligers die zich inzetten 
voor de jeugd in Tytsjerksteradiel te bedanken voor hun inzet doormiddel 
van een gezellige avond met lekkere hapjes en drankjes. Ook kon er naar 
hartenlust gesjoeld worden op een mega grote sjoelbak. Dit was dan ook 
een groot succes. 
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Spelletjes middag 
Eind januari hebben we een ouderwetse spelletjes middag gehouden. Hier 
konden kinderen in de basisschool leeftijd lekker ongedwongen oud 
hollandse spelletjes of gewone moderne spelletjes doen. Met elkaar even 
lekker bezig zijn. Van sjoelen tot dammen en ganzenbord tot mens erger 
je niet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knikkerbaan 
Op een vrijdagavond in Hurdegaryp gaan met de tieners lekker aan de 
slag. We gaan knikkerbanen maken van hout en spijkers en daarna 
verven ze de knikkerbanen. De mooiste creaties komen tevoorschijn. Een 
avond vol kabaal en veel creativiteit.  
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Kookworkshop Eastermar 
Op 11 maart zijn we naar Eastermar gereden. Hier hebben de kinderen 
van groep 6 heerlijke hapjes gemaakt. In groepjes van 2 of 3 werden de 
hapjes gemaakt. Samenwerking was dus een must om tot een goed 
eindresultaat te komen. Van lekker wraps, komkommersoep, 
gehaktballetjes in pindasaus werden gezonden en soms iets minder 
gezonde hapjes gemaakt. Aan het einde van de middag waren de ouders 
van deze kinderen uitgenodigd om de kookkunsten van hun kinderen te 
komen proeven. Hier was veel animo voor. Voor veel kinderen was het 
een leerzame middag, omdat ze nog niet veel ervaring in de keuken 
hebben. Bovendien hebben ze met elkaar een gezellige middag gehad met 
aan het einde veel lovende woorden van de ouders.  
 

 
 
Voedselbank 
In februari gingen we met de tieners uit Hurdegaryp naar de Voedselbank. 
Een leerzame avond waar de kinderen uitleg kregen hoe de Voedselbank 
werkt. Niet iedereen kan zomaar naar de Voedselbank gaan. Hier zijn 
strenge richtlijnen voor en die worden ook goed getoetst. De kinderen 
krijgen hier het besef dat het niet altijd zo is dat je alles maar kunt kopen. 
Dat er mensen zijn die simpelweg te weinig geld hebben om het 
dagelijkse eten te kunnen kopen, laat staan dat deze gezinnen met 
verjaardagen, sinterklaas of kerstcadeautjes kunnen kopen voor de 
kinderen. Dit komt dan toch wel even binnen. Na uitleg mogen de 
kinderen helpen om de pakketten samen te stellen. Hier zit nog veel werk 
in. Hier zijn iedere week heel veel vrijwilligers mee bezig. Maar wel 
dankbaar werk. De gezinnen die de pakketten op mogen halen zijn er heel 
blij mee. Onze kinderen konden zo op een laagdrempelige manier kennis 
maken met de voedselbank en zo leren dat niet alles zo vanzelfsprekend 
is.  
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Corona 
En toen kwam Corona in ons land. De geplande activiteiten mochten 
helaas niet meer doorgaan. Maar, we hebben rekening houdende met de 
Corona toch nog mooie activiteiten georganiseerd. Omdat we fysiek niet 
meer bij elkaar mochten komen hebben we oplossingen bedacht om toch 
bezig te blijven en ook wat te kunnen betekenen voor ouderen of andere 
mensen die het moeilijk hadden of eenzaam zijn in deze corona tijd.  
We zijn begonnen met het uitdelen van zakjes met daarin 
knutselmateriaal om kaarten te versieren en vogelhuisjes te versieren. 
Deze knutseltasjes hebben we in de hele Gemeente uitgedeeld. Door meer 
dan 500 kinderen is hieraan meegedaan. Veel van deze knutselwerkjes 
zijn daarna uitgedeeld aan oudere mensen in o.a. Bennemastate en aan 
andere oudere- en eenzame mensen. Vaak mooie gekleurde en versierde 
knutselwerken waar we deze ouderen en eenzame mensen even een 
sprankje licht konden brengen in deze eenzame tijd. 
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Vadertag tasjes 
Daarna gingen we aan de slag om een mooi vaderdagkado te maken. 
Uiteraard mogen ook deze knutsels aan iemand anders gegeven worden 
waar je van houdt of die je wilt verrassen. Prachtig versierde stenen met 
daaraan vast een kaart met een mooie wens voor vader/heit of iemand 
anders.  
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Online bullet journal 
Na de knutsels die bij de kinderen thuisgebracht werden gaat ook de FCJT 
online aan de slag. Femke (13 jaar) is erg creatief en gaat voor ons een 
workshop “online bullet journal” verzorgen. Online geeft ze deze cursus 
aan ongeveer 12 meiden in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Ze legt uit wat je 
zoal kan doen en welke technieken je hiervan kan gebruiken. Aangezien 
de workshop de eerste keer snel vol was heeft ze daarna ook nog een 
tweede workshop gegeven. De meiden waren allemaal erg enthousiast. 
Een mooie manier om met elkaar bezig te blijven in deze vreemde tijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Whatsapp spel 
In juni zijn we gevraagd of we ook een activiteit aan kunnen bieden aan 
de tieners van Burgum. Het antwoord was: Ja natuurlijk kunnen we dat. 
We mogen inmiddels weer iets meer en de tieners mogen in twee- of 
drietallen onderweg. Op de fiets door Burgum moeten ze aan de hand van 
een foto naar de betreffende plaats fietsen en daar een vraag 
beantwoorden. Daarna krijgen ze per whatsapp de volgende vraag. Ook 
zijn er extra vragen waar ze met creativiteit nog extra punten kunnen 
verdienen. De vragen zijn door heel Burgum en hierdoor ook nog erg 
leerzaam. Zo komen ze op plaatsen en bij standbeelden of 
oorlogsmonumenten die ze nog nooit eerder hebben gezien. Het fanatisme 
druipt eraf. Het ene groepje gaat nog sneller dan het andere groepje. Aan 
het einde is er een gezamenlijke afsluiting bij Glinstra State met een 
broodje en de prijsuitreiking. Een geslaagde en gezellig e en bovendien 
ook een leerzame middag. 
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Startactiviteit 
Na een zomerstop is het coronavirus helaas nog niet uit de wereld. We 
gaan aan de slag, wat kan wel en wat kan niet. We besluiten de survivial 
in september niet door te laten gaan, maar in de plaats daarvan gaan we 
een startactiviteit organiseren rond Glinstra State. Kinderen kunnen zich 
opgeven voor een tijdsblok om 1,5 uur lang te springen en te klauteren en 
te spelen op/met alle opblaasbare spullen. Er waren 2 stormbanen, een 
rodeostier, pannakooi, schietschijf, ringgooien en nog andere spellen. 
Meer dan 300 kinderen hebben hier een fantastische tijd gehad. Een 
prachtige opening van een hopelijk een heel mooi winterseizoen. 
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Bingo 
Op zaterdagmiddag 3 oktober liep de zaal in Glinstra State vol met 
ongeveer 45 kinderen voor de Bingo. Even een gezellige activiteit waar 
leuke prijzen te verdienen waren. De kinderen hebben genoten in deze 
Corona tijd waarin zoveel activiteiten niet door kunnen gaan. Blij om even 
bij elkaar te zijn en een gezellige middag met elkaar te hebben. 
 

 
 
Samen staan we sterk 
Eind oktober/begin november gaan we weer een tasjes actie doen in 
Hurdegaryp en Burgum. We hebben knutseltasjes gemaakt die de 
kinderen op mogen halen. In ruil daarvoor willen we graag dat de 
kinderen producten bij ons inleveren die de FCJT dan aan de voedselbank 
in Burgum wil doneren. Het motto van deze activiteit: 

SAMEN STAAN WE STERK. 
 

 

Aansluitend is deze actie voor de voedselbank uitgebreid met de kaarten 
van de postcodeloterij. Postcodeloterij deelnemers kregen allemaal een 
kadokaart. Tegen inlevering van deze kaart kunnen ze bepaalde producten 
bij de Albert Heijn kopen. We hebben mensen gevraagd deze kadokaarten 
bij de FCJT in te leveren voor de voedselbank. 47 kaarten mochten we 
ontvangen. Zo kon de voedselbank hier weer veel producten mee ophalen 
bij de Albert Heijn voor de mensen die dit zo nodig hebben.  
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Jeugddag 
31 oktober was het weer zover. De jaarlijkse jeugddag. Ook deze werd 
(helaas) toch wel wat bepaald door Corona. We konden een stuk minder 
kinderen deel laten nemen. In totaal waren er dit jaar 22 kinderen die 
meededen. We hadden ook deze kinderen nog gevraagd om producten 
voor de voedselbank mee te nemen. Ook hier werd goed gehoor aan 
gegeven. Na het startsein konden de kinderen in 4 groepjes de workshops 
doen. We hadden 3 knutselworkshops. Bij de ene workshop kregen de 
kinderen een handlettering cursus. Bij de andere workshop gingen ze aan 
de gang met het thema herfst. Een spinnenweb maken met een spin erin 
van kartonnen bord en beker en wol. Bij de derde workshop gingen ze 
met wasco en tape een schilderij maken op een schilderdoek. Resultaat: 
heel veel mooie creatieve creaties. De laatste workshop was een sportieve 
workshop. Michiel Commandeur van Karateschool Kaihatsu verzorgde 
deze workshop. In een klein uurtje liet hij de kinderen kennismaken met 
deze sport en de beginselen hiervan. Dolenthousiast waren de meeste 
kinderen. Al met al een zeer geslaagde creatieve en sportieve middag. 
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Kookworkshop 
In oktober en november hebben we in samenwerking met Glinstrastate en 
de organisatie door onze stagiaires ondanks de Corona toch nog 4 keer 
een kookworkshop georganiseerd en uitgevoerd.  

 
Voedselbank 
Op 10 november hebben Ellie en Akkenynke alle verzamelde producten 
voor de voedselbank, tezamen met de kaarten van de Postcodeloterij bij 
de Voedselbank gebracht. Een hele auto vol met producten die heel 
dankbaar in ontvangst zijn genomen en ook door hun weer uitgedeeld 
zullen worden aan mensen die dit zo goed kunnen gebruiken. Voor alle 
kinderen hebben we er nog een leuk tasje ingedaan om te knutselen. 
Even een extraatje in deze moeilijke en voor velen eenzame Coronatijd. 
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Pepernoten Voedselbank 
De voedselbank heeft ons gevraagd hun te helpen met het inpakken van 
pepernoten in kleinere zakjes. Met 10 kinderen hebben we 64 kilo 
pepernoten in zakjes verpakt. En zoals wel vaker blijkt, vele handen 
maken licht werk. We waren binnen no time klaar. De kinderen vonden 
het fijn om op deze manier voor de “arme” kinderen dichtbij huis te 
kunnen helpen. 
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Kersttasje 
Kerstknutsel tasje diverse dorpen. Knutsel met kerstboekje 
In december is Corona helaas het land nog steeds niet uit. Sterker nog, 
we zitten eind december weer in de lockdown. Dus weer geplande fysieke 
activiteiten kunnen helaas weer niet doorgaan. We hebben nog 1 tasjes 
actie. Hier is weer door diverse dorpen enthousiast op gereageerd. Zo 
maken we meer dan 260 tasjes. Hierin zit een kerstknutsel/doeboekje 
voor de kinderen en 2 houten kersthangers. 1 daarvan is voor hunzelf om 
te versieren en zelf te houden. De ander mogen ze versieren en een 
kaartje met een kerstwens erbij maken en aan iemand geven waar ze veel 
om geven of aan iemand die bijvoorbeeld eenzaam is in deze donkeren 
maand. 
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Knutselkoffers 
Ook in 2020 werd er weer gebruik gemaakt van de koffers die wij als FCJT 
aanbieden, minder dan gebruikelijk aangezien veel bijeenkomsten 
vanwege de Corona niet door konden gaan. Met name Hand lettering, 
(kerst)kaarten en de spekstenen waren weer favoriet. 
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Activiteiten vanuit 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 en ondersteuning door onze 
beroepskrachten. 
 
Door de Corona-crisis zijn veel activiteiten in de dorpen op een laag pitje 
komen te staan. Er zijn voorzichtig wel een aantal activiteiten uitgevoerd. 
Onderstaand een overzicht. 

• Er is een activiteitenmiddag rond het thema ‘Lichtdragen’ 
georganiseerd. Juist in deze toch al donkere tijd van het jaar hakken 
de coronabeperkingen er nog steviger in voor veel mensen. Deze 
middag willen wij de jeugd op diverse manieren laten zien, dat zij 
ook een bijdrage kunnen leveren om de wereld van de mensen om 
hun heen een stukje lichter te maken. 

• Een spelletjes middag voor de jeugd, met aan het eind van de 
middag een Barbecue voor de jeugd. 

• Er zijn een aantal Online pub quizzen georganiseerd met prijzen. De 
jeugd heeft, onder begeleiding, de eigen lokalen mogen opknappen. 

• De FCJT organiseerde een prachtige spellen dag bij Glinstrastate 
met springkussens, stormbanen en "wilde" Stier. We zijn daar met 
onze jeugd naar toe zijn gefietst. Aansluitend op de prima 
georganiseerde activiteit zijn we naar huis gefietst en hebben we 
met de jeugd een Barbecue gehad. 

• We hebben een leerzaam koffertje samengesteld voor ouders en 
jeugd. 

 
 
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/koffers, 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.  
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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. De koffers zijn allemaal te vinden op 
onze website www.fcjt.nl. 
 
Voorlichtingsavonden:  
Als FCJT organiseren wij jaarlijks informatieavonden over de op dat 
moment spelende problemen/ vragen. Dit jaar is dat vanwege de Corona 
spijtig genoeg niet gelukt. Zodra het weer is toegestaan gaan wij wel weer 
de voorlichtingsavonden organiseren die thema’s hebebn zoals gevaren 
van 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.  

 
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.  
 
Indien de Corona er niet was geweest hadden wij opnieuw in 
samenwerking met het de Christelijke Scholengemeenschap Liudger en 
Openbare Scholen Gemeenschap Singelland, beiden in Burgum, een 
theatershow georganiseerd voor de derde klassen van beide scholen en 
hun ouders.  

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.  
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Afgelopen jaar zijn de twee beroepskrachten met name bezig geweest 
nieuwe (online) Corona proof activiteiten te organiseren. Wij zijn best wel 
trots op het bereikte resultaat gezien de activiteiten die wij ondanks de 
Corona nog hebben kunnen organiseren.  
 
Verder hebben wij afgelopen jaar Mirjam mogen begeleiden voor haar 
stage in het kader van haar opleiding Leisure Management. Mirjam heeft 
mooie projecten uitgevoerd en een positieve bijdrage geleverd aan onze 
activiteiten. 

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 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. 
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Het	financieel	verslag 
 

Inleiding: Financieel was 2020 nog steeds een zeer krap jaar door de 
afname van de Gemeentelijke subsidie met 30% ten opzichte van 2018.  
 
Dit is in 2019 aanleiding geweest om de anbi status voor de FCJT aan te 
gaan vragen en een plan te maken om naast de noodzakelijke 
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.  

 
In 2020 zijn wij een aantal fondsen gaan benaderen om al onze 
activiteiten financieel te ondersteunen. Naast een aantal afwijzingen 
hebben wij ook een belangrijke bijdrage van de Van der Meer-Boerema 
Stichting, een aantal bijdragen vanuit de dorpen in Tytsjerksteradiel en 
ondersteuning door een aantal lokale ondernemers. Wij zijn dankbaar 
voor alle steun die wij in 2020 hebben gekregen. 

 
Inkomsten 
De inkomsten hebben bestaan uit de Gemeentelijke bijdrage en giften. 

 
Uitgaven 
Door de Corona Crisis is er minder uitgegeven aan activiteiten. De 
verwachting is dat in 2021 hopelijk weer meer activiteiten kunnen worden 
georganiseerd. Zolang de Corona en beperkte maatregelen ons raken 
hebben onze beroepskrachten de opdracht Corona proof activiteiten te 
organiseren voor de jeugd in de Gemeente Tytsjerksteradiel. 
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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 2020 uit de volgende personen: 
Marco Kalmijn, voorzitter 
Fransisca Hoekstra, secretaris 
Hans Rusche, penningmeester  
 
 


