”Versterk uw Club”

Area Europe

Wat is Y’sdom?
Wat is belangrijk in een club?
Wat is goed leiderschap?
Wat is de structuur van een club?
Wat is persoonlijke ontwikkeling?
Wat zouden commissies moeten doen?
Wat zijn goede gebruiken?

Wat is Y’sdom?
Y's dom is een verbond van volwassenen, die
willen samenwerken geïnspireerd door het
evangelie van Jezus Christus.
Zij ondersteunen met hun inzet het werk van
locale, nationale en internationale partners.
Als onderdeel van een duurzame relatie helpen
ze hun partners met middelen en
fondsenwerving.
Y's mens clubs helpen en ondersteunen
humanitaire organisaties, met name YMCA en
andere organisaties die zich inzetten voor
kinderen en jongvolwassenen.
We vormen netwerken en verbinden families,
koppels en alleenstaande mensen met elkaar.

Wat is belangrijk in een Club?
Een open en levendige club.
Democratische principes zijn erg belangrijk. Zorg voor een
eerlijke verkiezing van bestuursleden en
vertegenwoordigers, bespreek meningsverschillen op een
constructieve en faire manier, "wees goed voor elkaar".
Toon respect en verdeel verantwoordelijkheden en taken
onder de leden.
Zorg dat alle leden zich comfortabel voelen in de club.
Zorg voor een gevarieerd en interessant programma.

Wat is goed leiderschap?
Onder meer door het volgen en geven van training.
Als bestuurder 1) neem je deel aan trainingen in het
district of de regio, 2) train je clubleden zodat zij de Y's
Mens-organissatie, haar structuur, fondsen en
programma’s leren kennen. Zoals bijvoorbeeld het
Time of Fast Global Fund (TOFGF), het Brotherhood
funds (BF), het Y's Extension Support Program (YES),
het Endowment Fund (EF), het Alexander Sholarship
Fund (ASF).
Versterk en verbeter je persoonlijke ontwikkeling. Let
er op dat vriendschap en verbinding in de club werkt
en toon medeleven.

Wat is de structuur van een club?
Zorg voor een interessant programma voor clubbijeenkomsten voor een half of heel jaar, zodat
alle clubleden weten wat er gebeuren gaat.
Regelmatige ontmoetingen.
Het instellen van commissies voor bepaalde
doelen.
Elke commissie heeft zijn eigen specifieke taak.
Het benoemen van een commissie-voorzitter.
Het opstellen van een agenda voor commissiebijeenkomsten.
Het maken van notulen van commissiebijeenkomsten.
Het regelmatig wisselen van commissie- en
bestuursleden.

Wat is persoonlijke ontwikkeling?
Het kunnen leiden van een vergadering
Het kunnen opstellen van notulen
Het kunnen toespreken van groepen
Het kunnen gebruiken van
audiovisuele middelen voor
presentaties.
Het kunnen bevorderen van
samenwerking.
Een goed luisteraar zijn en het kunnen
respecteren van ieders mening.

Wat zouden commissies moeten
doen?
Mogelijke taken voor commissies:
Het opstellen van een programma voor
de club.
Het organiseren van activiteiten
Het verzorgen van de clubfinanciën
Het vinden van nieuwe clubleden.
Het organiseren van evenementen.
Het organiseren van excursies en
bedrijfsbezoeken.
Het ervoor zorgen dat de club bekend is
met internationale programma’s, zoals
"Time Of Fast" en het "Brotherhood
Fund".
Het organiseren van fondsenwerving en
benefietconcerten of -festivals.
Zorgen voor een goede archivering van
documenten en notulen van de club.

Wat zijn ”goede gebruiken”?
Het zorgen voor een goede planning.
Zorgen voor een goede registratie en introductie van
nieuwe leden.
Het verzorgen van attenties, bijvoorbeeld bij ziekte,
verjaardagen en andere jubilea.
Het zorgen voor ouderen leden ook wanneer zij de clubbijeenkomsten niet meer kunnen bezoeken.
Ondersteuningsbeleid. Wat voor sort hulp wil de club
bieden en aan wie.
Procedure voor het aannemen en introduceren van
nieuwe leden.
Het begeleiden en introduceren van nieuwe leden.
Zorgen dat nabestaanden van leden in contact blijven
met de club
Financiële support van de club voor leden die de
(internationale) Y’s Mens bijeenkomsten willen
bezoeken.
Wees pro-actief, innovatief en nieuwsgierig

Dit boekje is bedoeld als hulpmiddel voor
Het behouden van leden
Handleiding voor bestuursleden van de
club
Leidraad voor Commissies
Inspiratie voor alle Y’s Men-clubleden
Ter informatie voor nieuwe leden.
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