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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Federatie Christelijk Jeugdwerk 

Tytsjerksteradiel. 
Dit jaarverslag vermeldt: 

 De activiteiten die hebben plaatsgevonden. 

 Het Financieel verslag. 
 De organisatie. 

 
 

De activiteiten die hebben plaatsgevonden 
 

  Kookworkshop 
 
Op vrijdag 21 september gingen 20 jongeren aan de slag in De Ikker in Burgum. In 
deze kookworkshop werd van alles klaargemaakt, van Komkommersoep tot Wraps. 
Alle gerechten werden smaakvol klaargemaakt. Na afloop kwamen de ouders de 
klaargemaakte hapjes proeven. Zowel de koks in spé als de 50 ouders en 
familieleden die de klaargemaakte hapjes mochten proeven vonden het een 
zeergeslaagde kookworkshop die naar meer smaakte.  

 
 

 Jonge mantelzorg dag 
 
Op woensdag 25 september was een leerzame  theatervoorstelling WHAT IFF over 
het leven van een jonge mantelzorger. WATH IFF is een dynamische jongeren 
voorstelling die laat zien, hoe ingrijpend het kan zijn om al op jonge leeftijd voor een 
chronisch ziek familie lid te moeten zorgen. De voorstelling beïnvloedt de 
beeldvorming rondom jonge mantelzorgers en maakt inzichtelijk met wat voor 
dilemma s en zorgen zij te kampen hebben. Wij hebben deze dag mede 
georganiseerd. Het was een zeer leerzame theatervoorstelling. 
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   SURVIVAL 
 
Op zaterdag 29 september was weer onze jaarlijkse survivalmiddag bij de Grote 
Wielen. Er was een enorme belangstelling. Ruim 260 sportievelingen in alle 
leeftijdscategorieën  deden zeer fanatiek mee. Het was lekker weer en het zonnetje 
scheen volop. Wethouder Andries Bouma verrichtte het officiële startschot. Het doel 
van deze dag was: Samen uitdagingen aangaan en obstakels overwinnen. Dit jaar 
maakten we ook gebruik van de mogelijkheid om te paintballen. Hier werd volop 
gebruik van gemaakt. F.C.J.T. organiseerde deze Survival in samenwerking met 
Copini Buitensport. De belofte van de Wethouder om een keer mee te doen met onze 
survival staat. 
 
 

 Meidenavond 
 
Op vrijdagavond 12 oktober waren 12 meiden uit het AZC-Burgum en 10 meiden uit 
de omliggende dorpen aanwezig op deze meidenavond. Crealap was uitgenodigd om 
samen met de meiden lekker te knutselen. Uiteraard ging dit onder het genot van een 
hapje en een drankje. Het resultaat was een geslaagde avond met mooie gesprekken 
en een mooie knutsel.  
 
 

   
 
Vrijdag avond 19 oktober waren ongeveer 40 jongeren uit het AZC-Burgum en de 
omliggende dorpen naar de F.C.J.T.-disco avond in Stania State gekomen. Samen 
hebben ze staan chillen en dansen. Ook Karaoke zingen was erg in trek. Er werd 
enorm meegezongen,. 
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  Jeugdmiddag  
 
Zaterdag 3 november stond de jeugdmiddag op het programma. 
80 kinderen,  waaronder 10 AZC kinderen hadden zich opgegeven voor deze voor 
inspannende workshop middag. Het was in één woord geweldig. Jong en oud, 
jongens en meisjes, hebben het enorm naar de zin gehad. Er waren zes 
verschillende Workshops die de kinderen konden volgen. Van koken naar kalk 
wanddoek stempelen, naar lettering, naar vriendschapsleutelhanger, naar schilderen, 
naar de tattoos shop van meneer Dries. De kinderen gingen moe maar zeer voldaan 
en tevreden naar huis. Ook hun ouders  waren zeer enthousiast bezig, 
 
 

  Kookworkshop 
 
Op veler verzoek uit de dorpen werd er op vrijdag 16 november nogmaals een 
kookworkshop georganiseerd. Er waren 17 kinderen aanwezig. Met hulp van een 
aantal vrijwilligers konden de ouders en broertjes en zusjes van de "kookkids" om half 
8 de heerlijke hapjes weer proeven.  

 
 

Dorpsactiviteiten 

Met ingang van 1 januari 2018 konden de Leden / dorpen een financiële bijdrage voor 
hun dorps activiteiten aanvragen. Deze nieuwe manier was een hele uitdaging voor 
de organisaties, maar er zijn hele mooie activiteiten uitgekomen. Onderstaand een 
greep uit deze activiteiten die georganiseerd werden door de leden / dorpen zelf. De 
leden / dorpen konden een financiële bijdrage aanvragen bij de F.C.J.T. 
toegankelijker te maken voor een ieder. 

 Startzondag. start van een nieuw seizoen met springkussen, pannekooi en 
suikerspinwagen. 

 Filmmiddag. gezellige dag met versnaperingen voor en tijdens de film. 

 Musical. Met een gekocht draaiboek werd een musical ingestudeerd. 
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 Knutselen. Tijdens Kerst en oud en nieuw werden knutsel activiteiten 
georganiseerd (inclusief wat lekkers). 

 weekendje weg naar The Loryann. Met de kinderen diverse activiteiten gedaan 
zoals Bingo, filmavond, zwemmen en diverse spelactiviteiten in de buitenlucht.  

 Afsluitende activiteit. Aan het einde van het seizoen brengen we met Club 15+ 
een bezoek aan zwempark Duinrel en afsluitend ergens eten. 

 Chillen. Voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar organiseren we een samenzijn op de 
vrijdagavonden in de periode september-april waar gezellig samen zijn 
belangrijk is. We bedenken en organiseren dan activiteiten als een ‘wie is de 
mol spel’, ‘pubquiz’, speurtocht, escape room etc.  

 Goede doelen. We organiseren tevens activiteiten waarbij we geld inzamelen 
voor goede doelen. Afgelopen jaar hebben we middels een 
bloemenmodderactie geld ingezameld voor Samenloop voor Hoop die geld 
inzamelde voor onderzoek tegen kanker. 

 Tienerstriid. Tevens hebben wij meegedaan met de Tienerstriid  georganiseerd 
door de F.C.J.T. 

 Clubkamp. We gaan elk jaar met de jeugd op clubkamp, waarbij we afgelopen 
jaar naar de Zilveren Maan in de Westereen zijn gegaan. 

 Kings Kids. Circa 4-5 keer per jaar is er een viering voor de 
basisschoolkinderen. De kinderen krijgen een keycord met daaraan een pvc 
card waar hun naam op komt te staan. Tijdens elke KingsKids bijeenkomst zal 
er aan de keycord een sleutelvers komen. Eenzelfde formaat kaartje met 
daarop een samenvatting van de bijeenkomst. Dus het zal met de tijd een 
mooie verzameling worden. We starten met zijn allen, welkom, dansen en 
zingen. We vertellen het verhaal met behulp van creativiteit, drama, 
poppenspel etc. Ook dit is in de grote groep. 

 Paas Challege. Een uitdagend spel voor jongeren van 13 t/m 17 jaar in de 
nacht voor Pasen. Wat gebeurde er in de laatste dagen van het leven van 
Jezus? Jongeren beleven in een 'Wie is de Mol'-achtige setting wat er zich die 
nacht afspeelde. Je speelt het spel op je eigen locatie.  

 CHLF2018 project. De start van het nieuwe seizoen wordt dit jaar gelinkt aan 
CHLF2018 project under de toer. De toer  staat voor verbinding met elkaar en 
‘mienskip’. Contact is tegenwoordig vaak vluchtig en onpersoonlijk (zonder -
oog, -mond en oorcontact). De activiteit beslaat een dagprogramma: ontvangst 
limonade en kletskoek en een GSM-sok. De bedoeling is dat de GSM in de 
sok verdwijnt en er ruimte komt voor écht contact. Daarna volgt een kerkdienst 
die inhaakt op dit thema. Na de dienst is er drinken en een versnapering, 
gevolgd door een keuze activiteit: creatief-contact (muziek instrumenten 
maken), sportief-contact (speur/GPS-wandeltocht) of kletscontact (gesprek) 
met aansluitend een gezamenlijke lunch. Daarna volgt een actieve afsluiting 
waarin de keuze activiteiten weer samen tot verbinding komen. 

Toneeluitvoering Jûnspraat. Even in het Fries: Yn it ferline kamen de 
minsken gauris byelkoar te junspraten. Op 2 nov helje wy dizze sfear werom, 
Tsien fertellers bringe harren ferhaal oan fiif keukenstafels yn Suwâldster 
hûskeamers. 
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Spelkoffers  

Onze Leden / de Dorpen maken steeds meer gebruik van de koffers. Met deze 
koffers stellen we de dorpen in staat om me de aangeboden materialen kinderen 
aangename spelen aan te bieden. In 2018 brachten we hier nieuw leven in, door ze 
flink op kwaliteit aan te passen en door nieuwe koffers te ontwikkelen. Nieuwe koffers 
zijn o.a. de lettering koffer, de vriendschap koffer, de koffer arm of rijk en de koffer 
levend Stratego. Daarnaast stellen we de koffer figuurzagen weer beschikbaar.  
 

  Organisatie 
Elk jaar proberen wij minimaal 1 keer de aangesloten dorpen te bezoeken,. Dit om op 
de hoogte blijven van wat er leeft binnen de Dorpen en om te kijken of we ergens 
mee kunnen helpen. 
In kader van het verslaving hebben wij samen met Kearn verschillende dialoog tafels 
georganiseerd in de dorpen bij groep 8 maar ook bij de tieners. Kearn en F.C.J.T. 
pakken dit op bij de Middelbare Scholen Het Singerland en Liudger. 
Wat veel naar voren kwam uit de vragen van de jeugd, maar ook van de ouders, was 
uitleg over mediawijsheid. We zijn bezig met het organiseren van voorlichting 
hierover. 

 

 Contacten 

De F.C.J.T. werkt op verschillende onderdelen samen met de volgende organisaties:  

 Voor het verslaving/jong mantelzorgers, met Gemeente / GGD /Kearn / Fier. 

 Met scholen, Basis en Voortgezet Onderwijs, in onze gemeente. 

 Met dorpshuizen en sportverenigingen 

 Voor het ontwikkelen van materialen en kennisuitwisseling met YMCA/JOP/FCJF. 

  Contact met jeugd en jongeren werkers uit de gemeente Tytsjerksteradiel 

  Werkgroep Jeugd Burgum / Kearn. 

 Sage project (Noordburgum Trynwalden Tytsjerk Ryptsjerk Hurdegaryp). 

 Bezoeken van kerkraden. 
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Het Financieel verslag 
 

De volgende twee bladzijden vermelden de Exploitatie en de Balans 2018.  
 
Inkomsten 
De inkomsten zijn lager dan begroot. Het grootste verschil wordt veroorzaakt 
door de lagere “Bijdrage activiteiten”. We vragen minder bijdrage om het 
laagdrempelig te houden en om administratieve rompslomp te voorkomen. 
We voorkomen hiermee het “vestzak – broekzak”effect. 
 
Uitgaven 
Vanaf 2018 konden de Leden / dorpen een Financiële bijdrage aanvragen 
voor hun activiteiten. Aan deze nieuwe situatie moesten we allemaal 
wennen. Maar er kwamen wel mooie resultaten uit voor een eerste jaar. Er is 
iets minder gebruikt dan verwacht. Daar staat tegenover dat de F.C.J.T. 
activiteiten veel hoger zijn uitgevallen dan begroot. We hebben met het 
nieuwe Bestuur een flinke doorstart gemaakt met vernieuwingen. Daar was 
toen de begroting voor 2018 werd opgesteld, april 2017, nog geen rekening 
mee gehouden. Ook aan het werkmateriaal, de koffers, is meer geld 
uitgegeven dan begroot. We zijn met vernieuwingen hieraan begonnen en 
dat kostte dus ook meer. 
 
Doordat we afscheid namen van één beroepskracht is er minder aan 
personeelskosten uitgegeven. 
 
De huisvestingkosten zijn hoger dan begroot. Voorheen werd de huur van 
het laatste kwartaal geboekt op crediteuren en pas in het volgende jaar 
afgerekend. Daar ben ik van afgestapt door gelijk nog binnen het boekjaar af 
te rekenen zodat deze nu in de exploitatie komt te staan. 
 
De organisatiekosten zijn hoger uitgekomen dan begroot. Voornamelijk wordt 
dit veroorzaakt door de aanschaf van een nieuwe computer. 
 
Op de balans is de rubriek Voorzieningen/reserves opgenomen. Deze rubriek 
staat al enige tijd op ruim € 13.000,00. In 2018 is hier nu voor het eerst een 
bedrag aan onttrokken voor de aanschaf van een computer. Het Bestuur is 
van mening dat het niet nodig is om voorzieningen/reserves zo hoog te laten 
staan. We verlaagden naar reële bedragen ten gunste van ons eigen 
vermogen/ de Algemene reserve. 
 
We hebben een druk jaar met vele veranderingen achter de rug. Een druk 
jaar maar ook een mooi jaar met vernieuwingen en verbeteringen. We willen 
als Bestuur de ingegane weg verder inslaan en gaan door met het 
professionaliseren van de F.C.J.T. 
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Exploitatie 
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Balans 
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Organisatie 
 

Beroepskrachten 

De F.C.J.T. heeft een beroepskracht Met beroepskracht heeft het jaarlijkse 
functioneringsgesprek plaatsgevonden.  

 

Leden 
De F.C.J.T. heeft 11 leden. Dit zijn de aangesloten dorpen uit de Gemeente 
Tytsjerksteradiel De jeugdwerkers/leiding/voorgangers uit de dorpen zijn de 
vertegenwoordigers van de leden.  

 
 

Bestuur 
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen: 
Marco Kalmijn  voorzitter . 
Fransisca Hoekstra , secretaris 
Hans Rusche, penningmeester 
Emma Osinga, lid. 
Geert Leistra ,lid  

 
 


