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Doelgroep: Jongeren in de leeftijd van 10 t/m 25 jaar, woonachtig in de 

Gemeente Gorinchem. De focus ligt op groei op verschillende 

leefgebieden, het actief stimuleren om constructief mee te 

doen in de maatschappij, de eigen wijk en met 

maatschappelijke organisaties.  

 

 

Stichting: Stichting Youth for Christ Gorinchem 

Burgstraat 37 

4201 AB Gorinchem 

Tel: 0183-66 55 06 

info@themallgorinchem.nl  

www.themallgorinchem.nl  

RSIN 004228807 

KvK 41118795 

Rekening: NL37RABO0153421282 

 

 

Bestuur: Dhr. Reinier Romijn (voorzitter) 

Dhr. Tim Vernhout (penningmeester) 

Dhr. Gerrit Leppink (secretaris) 

Mevr. Barbara van Krieken (algemeen bestuurslid) 

Dhr. Thimo Kooiman (algemeen bestuurslid) 

  

mailto:info@themallgorinchem.nl
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Doel van de organisatie 

Gedreven door Gods liefde, zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. 

De stichting stelt zich, vanuit haar Christelijke grondslag en identiteit, tot doel het verrichten van 

activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, 

opleiding of anderszins. De stichting voert deze activiteiten voor een deel uit via de aan haar 

verbonden landelijk werkende organisatie Stichting Youth for Christ Nederland, maar ondersteunt 

tevens actief de uitvoering van bedoelde activiteiten door aan haar gelieerde decentrale organisaties. 

De stichting werkt waar mogelijk samen met andere organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam 

zijn. 

 

 

Beleidslijnen The Mall Jongerenwerk 

The Mall jongerenwerk richt haar werk op het vormgeven van zorg voor kwetsbare jongeren in de 

leeftijd van 10-25 jaar die extra ondersteuning nodig hebben om op te groeien (zichzelf te ontplooien). 

Naast het activeren van jongeren en het stimuleren van participatie en meedoen, richten wij ons 

nadrukkelijk op het eigen netwerk in de wijk om de jongere heen. Dit wijknetwerk wordt geactiveerd, 

eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd en eigen kracht de ruimte gegeven. Wij geven invulling aan 

samenspel door actief in te zetten op samenwerking en verbinding met de maatschappelijke en 

hulpverleningsorganisaties en onze doelgroep en het totale aanbod voor jongeren op elkaar aan te 

laten sluiten. Voorzieningen voor jongeren worden zo goed benut, zijn goed toegankelijk, en 

overzichtelijk. Dit proces zijn wij al gestart met een heel aantal partijen en we zien positieve resultaten. 

Gorinchem Beweegt, Poort6 en politie zijn onze kernpartners. Samenwerking leidt tot synergie en een 

beter gecoördineerd aanbod. Versnippering en stapeling wordt op deze wijze voorkomen.  

Ons werk draagt bij aan een actieve samenleving, versterkt burgerkracht; het nodigt jongeren en 

wijkbewoners uit om op hun eigen wijze mee te doen. Iedereen, ongeacht afkomst, etniciteit, geslacht, 

seksuele geaardheid, geloof, nationaliteit, leeftijd en beperking, is welkom om deel te nemen en/of om 

een bijdrage te leveren aan het jongerenwerk. Bij The Mall wordt werk gemaakt van het inspireren, 

faciliteren en steunen van vrijwilligers. Hiervanuit ondersteunen wij ook burgerinitiatieven. Vanuit onze 

ervaring als vrijwilligersorganisatie krijgen (kwetsbare) Gorcumers de kans om mee te doen met ons 

werk, we zoeken een passende plek in de uitvoer of ondersteuning.  

Door onze aanpak houden wij de vinger aan de pols. Met (vroeg) signalering en snelle doorverwijzing 

en onder meer de inzet van signalerings-vrijwilligers in de wijk kunnen we voorkomen dat zwaardere 

problemen ontstaan. Inzet van het jongerenwerk vindt gebiedsgericht, in de wijken plaats. Er wordt 

een vaste jongerenwerker per wijk ingezet, op straat, in de wijkteams/overleggen en bij contacten in 

de wijk met jongeren, hun netwerk en de wijkpartners.  

Het werk wordt efficiënt uitgevoerd onder andere door waar mogelijk het eigen netwerk en lokale 

vrijwilligers in te zetten. Wij borgen de kwaliteit en professionaliteit van het jongerenwerk, door de inzet 

van goed opgeleide, ervaren professionals.  
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Bestuur en beloningsbeleid 

Het jongerenwerk van The Mall wordt uitgevoerd door de Stichting Youth for Christ Gorinchem. De 

stichting is verbonden aan de landelijk werkende organisatie Stichting Youth for Christ Nederland. 

Deze stichting wordt aangestuurd door een bestuur. Alle bestuursleden zetten zich vrijwillig in voor 

hun bestuurstaak. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Hiermee is het bestuur op sterkte en heeft 

voldoende slagkracht en kennis in huis om de Stichting te besturen. Het bestuur onderschrijft de 

Governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zoals uitgegeven door de MO groep in 

2008. 

 

Bestuursleden van Stichting Youth for Christ Gorinchem ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Wel is het mogelijk een vergoeding te krijgen voor gemaakte onkosten die 

bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. 

 

Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder directie (coördinerend 

jongerenwerker) en jongerenwerkers verwijzen wij naar het personeelsreglement 2019 van Youth for 

Christ Nederland. 

 

Fondswerving 

Stichting Youth for Christ werft fondsen voor de uitvoer van haar jongerenwerk. De financiële basis en 

het eigen bestaansrecht wordt gevormd door financiering vanuit het maatschappelijk middenveld en 

de inzet van vrijwilligers. Fondswerving vindt plaats bij bedrijven, bij kerken en particulieren door giften 

en bij specifieke fondsen voor projecten. Daarnaast ontvangen we subsidie van de Gemeente 

Gorinchem. Er is enorme betrokkenheid van de Gorinchemse samenleving op het jongerenwerk. Voor 

meer informatie verwijzen we u naar ons financiële jaarverslag.  

 

 

 

 

 

 

 


