
2020 was een uitzonderlijk jaar. We startten 
het jaar met mooie doelen en uitgewerkte 
plannen. We ontmoetten ruim 250 mensen 
op de VBW-toerustingsmomenten in januari 
en februari en waren volop bezig met de 
voorbereiding voor de TOV-tour voor tieners 
en de Houvastavonden voor jongeren. Van 
zowel de TOV-tour als de Houvastavonden 
moesten we na de eerste avond helaas be-
sluiten alles te annuleren vanwege de over-
heidsmaatregelen rondom het coronavirus. 
We waren teleurgesteld... We wilden zo 
graag de tieners en jongeren ontmoeten en 
hen bemoedigen en sterken in hun geloof. 
Maar het was niet verantwoord om samen 
te komen en het werd later zelfs verboden. 

Een tijd van onzekerheid brak aan. Kunnen 
de vakanties wel doorgaan? En wat doen 
we met het HGJB-Scholierenweekend en 
de HGJB-Kerstconferentie? Binnen de hele 
organisatie zorgde dat voor veel vraagte-
kens. Tegelijk bedachten we ook wat we wel 
konden doen, namelijk de gemeenten en 
gezinnen ondersteunen!  Binnen korte tijd 
stonden de catecheselessen online zodat 

men ook thuis de lessen kon doen, er kwam 
een bijbelleesrooster voor gezinnen, een 
paasspeurtocht, extra podcasts en nog veel 
meer. Zo konden we op een praktische ma-
nier bijdragen en gemeenten en gezinnen 
helpen om toch in contact te blijven met de 
kinderen, tieners en jongeren. 

Naast de materialen die we beschikbaar 
stelden kwamen ook al snel online ont-
moetingen. Zo was er een ontmoeting 
met jeugdambtsdragers, waarin vanuit de 
HGJB ideeën werden uitgewisseld voor het 
jeugdwerk; ook onderling bemoedigden en 
hielpen de jeugdambtsdragers elkaar. Vanuit 
de Vakantie Bijbel Werk-commissies kwamen 
veel vragen en voor deze commissies zijn ook 
een tweetal ontmoetingen georganiseerd om 
hen te adviseren, tips uit te wisselen en hen 
te helpen in de onzekere tijd. 

Uiteindelijk moesten we alle vakanties 
annuleren. Tegelijkertijd ontwikkelden we, in 
samenwerking met de IZB en GZB, een va-
kantieboekje voor gezinnen. Adviestrajecten, 
cursussen en toerustingsavonden kwamen 

tijdens de lockdown stil te liggen, maar hoe 
langer de maatregelen duurden, hoe meer 
van deze activiteiten online werden geor-
ganiseerd.  Zo konden we gelukkig ook het 
Scholierenweekend en de Kerstconferentie 
alsnog door laten gaan. 
Het was een moeilijk jaar voor de HGJB; we 
hebben een fors negatief resultaat en dat valt 
niet mee. We mogen echter vertrouwen op 
God, Hij gaf ons de kracht om ons werk te 
doen. In vertrouwen gaan we de toekomst 
tegemoet. We hopen dat u achter de HGJB 
blijft staan en ons werk wilt blijven steu-
nen, zodat wij volop kunnen investeren in 
inspirerende activiteiten voor jongeren, maar 
ook ouders en leidinggevenden toe kunnen 
rusten! U steunde ons het afgelopen jaar en 
voor uw bijdragen en gebeden danken we u!

In de komende pagina’s 
vindt u een terugblik op 
2020. 

Directeur HGJB

Resultaat over 2020:

-102.400
2019: 59.000

Financiën
De belangrijkste cijfers van 2020*

Inkomsten 2020 2019

Opbrengsten cursussen en materialen 347.000 421.000

Opbrengsten jongerenactiviteiten 60.000 476.000

Giften particulieren 602.000 528.000

Giften kerken 168.000 208.000

Uitgaven 2020 2019

Besteed aan doelstelling 'Voor jongeren' 416.000 271.000

Besteed aan doelstelling 'Werken met jongeren' 289.000 194.000

Organisatielasten 1.200.000 1.144.000

Jan Kranendonk

Jaarverslag 2020
Terugblik op een  uitzonderlijk jaar

*  Bovenstaande cijfers zijn de belangrijkste cijfers. De niet 
gerealiseerde koersresultaten en het innovatie budget 
zijn in deze cijfers niet meegenomen. De vol ledige cijfers 
zijn opgenomen in de jaarrekening. Deze is in te zien op 
HGJB.nl/verantwoording.

Toelichting bij de cijfers
De coronacrisis had impact op de financiën van 
2020. De jongerenactiviteiten (zoals vakanties, 
Kerstconferentie en Scholierenweekend) zijn bijna 
allemaal geannuleerd. De opbrengsten daar zijn dus 
met bijna 90% fors gedaald. Cursussen en toerusting 
zijn veelal geannuleerd. Hierdoor liepen de opbrengs-
ten met 20% terug.
De giften van kerken liepen iets terug, maar de giften 
van particulieren namen juist iets toe.
Door online activiteiten aan te bieden voor jongeren 
en gemeenten hebben we wel gelden besteed aan 
de doelstelling, hier stonden echter weinig inkomsten 
tegenover. 
De organisatielasten bestaan vooral uit lonen, huis-
vestings-, administratie- en bureaukosten. Deze lasten 
zijn met name gestegen vanwege hogere salaris-
kosten als gevolg van de stijging van de CAO-lonen, 
maar ook door hogere toewijzing aan de voorziening 
voor nog niet betaalde facturen.
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De HGJB in 2020

Jongerenactiviteiten
HGJB-Kerstconferentie:

‘Het online evenement zat super in elkaar!’

Verlangen naar groei bij het

HGJB-Scholierenweekend

Dankpunt

 » De 45e HGJB-Kerstconferentie was een bijzon-
dere editie! We zijn dankbaar dat de jongeren 
aangeven dat dit digitale concept vernieuwend 
was en tegelijkertijd goed herkenbaar was als 
HGJB-Kerstconferentie.

Aandachtspunt

 » Jongeren geven aan dat fysieke ontmoeting erg 
belangrijk is en dat dit nu gemist werd. De ont-
moeting met elkaar brengt veel sfeer, openheid 
en gesprek teweeg. We gaan weer inzetten op een 
fysieke samenkomst zodra de mogelijkheden 
er zijn en willen volop investeren in een evene-
ment waar de jongeren elkaar weer ontmoeten. 
Daarnaast buiten we datgene wat we geleerd heb-
ben aan digitale mogelijkheden verder uit, zodat 
we online ook veel jongeren kunnen blijven 
bereiken met de Kerstconferentie.

97% van de deel nemers gaf  
het thema ‘Over Hoop’ een  
7 of hoger.

744 jongeren  deden mee via 
de Kerstconferentie-app.

De kijkcijfers via social media 
 varieerden. De drie diensten 
 hadden 5600, 2900 en 3900 
kijkers.

Door een extra investering 
van de HGJB en een mooie 
bijdrage van de PKN konden 
we onze online KC gratis 
aanbieden.

121 deelnemers Scholieren weekend februari

Gemiddeld 150 kijkers online 
Scholierenweekend oktober

Meer dan 700 weergaven via YouTube

Dankpunt

 » 2020 kende zowel een 
fysiek als een online HGJB-
Scholierenweekend. We zijn 
blij met de onvergetelijke 
ontmoeting met tieners en 
dankbaar voor de digitale 
mogelijkheden.

Aandachtspunt

 » We verlangen ernaar dat het aantal deelnemers 
aan het Scholierenweekend weer zal groeien. 
Online lukte dat met het aantal tieners dat 
meekeek bij de eerste online editie. De komen-
de tijd willen we het Scholierenweekend weer 
echt op de kaart gaan zetten als een geweldige 
manier om elkaar als christelijke tieners te ont-
moeten en met elkaar God te zoeken. Binnen 
de organisatie wordt kritisch gekeken hoe we 
de verschillende evenementen goed in lijn 
houden met elkaar. 

‘Supertof evenement dat 
draait om het groot maken 
van God. Mooi om dit samen 
te kunnen beleven met vrien-
den en andere christenen. 

Zat ook dit jaar weer super 
in elkaar!’

- Deelnemer HGJB-Kerstconferentie
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Aansluiten bij de ‘online wereld’ van jongeren met

jongerenmagazine Pit

Dankpunt

 » We ontwikkelden online werkvormen 
bij Pit. Daarmee werd het fysieke blad 
verbonden aan de ‘online wereld’ van 
jongeren en kon Pit nog meer ingezet 
worden in het geloofsonderwijs van het 
tiener- en jongerenwerk. 

 » Ook (juist) in coronatijd konden we jon-
geren middels Pit handvatten bieden in 
hun (geloofs)leven.

Aandachtspunt

 » Pit blijft een blad waarin we jongeren 
houvast willen geven in hun (geloofs)
leven. In deze digitale, visuele tijd inves-
teren we in digitale mogelijkheden om 
hen te blijven bereiken.

Van de kerk naar thuis:

HGJB-materialen in coronatijd
Dankpunt

 » Ineens kwamen we thuis te zitten en lag het  kerkelijk leven stil. Bij de HGJB gingen de rade-
ren draaien en binnen korte tijd stonden allerlei ideeën op de website. Van een bijbellees-
rooster voor gezinnen tot de catecheselessen, van tips voor de bijbelles tot een speurtocht 
rondom Pasen. We konden snel schakelen en zo in het gat springen dat ontstond.

Aandachtspunt

 » De coronamaatregelen zullen helaas nog even blijven. Deze tijd vraagt flexibiliteit van de 
HGJB, zodat we steeds in kunnen springen op de actualiteit. Onze missie blijft immers: hou-
vast bieden voor jongeren en hun gemeenten!

De HGJB in 2020

Catechese en jeugdwerk

‘Drie steekwoorden: 
 interessant, mooi  gedesignd, 
leuk geschreven’
- Pit-lezer (13 jaar)

Sinds maart is er ruim 11.000 keer op de pagina met  speciaal 
aanbod gekeken.

N HGJB.nl/speciaal- aanbod-coronavirus

Podcast
een paar korte feitjes

67
uitzendingen eind 2020

782
abonnees op WhatsApp eind 2020

114
luisteraars gemiddeld per podcast 
op Spotify

6290
streams in 2020

121
reacties op de podcast in 2020

34 clubs maken tien of meer 
 jongeren blij met Pit

95 clubs delen het  magazine uit aan 
twee of meer jongeren.

Een crisisartikel dat 

niet over corona gaat?!

jaargang 9 / num
m

er 3 / januari 2021

THEMA:

Crisis!
Wat nu?

Esther maakte een crisis mee:

 ‘God laat jou 

 niet alleen!’ 

Je  CRUSH  negeErt jou...

Wat doe jij?

TEST:

 Hoe kort is
 jouw lontje?

THEMA:

Verleiding

jaargang 9 / num
m

er 4 / m
aart 2021
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Doorgaande toerusting via

Generator
Dankpunt

 » Terwijl veel toerustingsavonden gecan-
celd moesten worden, konden we in ieder 
geval doorgaan met toerusting via ons 
vakblad Generator. Er zijn drie mooie 
nummers verschenen: nummer 33 over 
‘Groeiplan voor het jeugdwerk’, nummer 
34 over ‘Tieners in de kerk’ en nummer 35 
over ‘Jongeren en missie’. 

Aandachtspunt

 » Het aantal abonnees blijft stabiel rond de 
800. De potentiële doelgroep is echter vele 
malen groter. We gaan ons best doen om 
méér mensen te laten profiteren van de 
professionele inhoud van ons blad. Daarom 
is besloten om een actie-abonnement aan 
te bieden, waarbij men dit vakblad drie keer 
(één seizoen) in de bus krijgt voor € 15,-.

Online advies
Dankpunt

 » Cursussen en toerustingsavonden konden niet fysiek doorgaan, maar 
als HGJB hebben we online alsnog veel ontmoetingen gehad. Zo was 
er een aantal ontmoetingen voor jeugdambtsdragers, waarin zij ad-
vies kregen van de jeugdadviseurs, onderling konden sparren en tips 
konden delen. Hetzelfde organiseerden we ook voor Vakantie Bijbel 
Werk commissies. Zo konden we hen helpen om het werk onder de 
jeugd voort te zetten. 

Aandachtspunt

 » Deze tijd heeft ons geleerd dat een fysieke ontmoeting niet altijd no-
dig is om een inhoudelijk goede ontmoeting te hebben. We gaan dan 
ook zeker door met online ontmoetingen. Wel merken we dat fysiek 
bij elkaar komen ook een duidelijke meerwaarde heeft en dat een 
fysieke ontmoeting bij een aantal cursussen echt van groot belang is. 
De komende tijd kijken we kritisch naar ons aanbod en beslissen we 
welke cursussen en toerustingsavonden we online aan blijven bieden.

De HGJB in 2020

Advisering en toerusting

‘Ik vind het mooi dat er 
een blad is dat je als jeugd- 
of kinderwerker opscherpt 
in je denken. Daarbij waar-
deer ik dat het  geschreven 
is vanuit de hervormd- 
gereformeerde traditie.’
-  Margreet Visser, catecheet  

Hervormde gemeente Huizen

821 
abonnees

Behalve door HGJB-medewerkers werd er aan Generator meegewerkt 
door ds. Paul Blom, Eline de Boo, ds. Jan Domburg, Ardjan Drost,  
Geert Honcoop, Joost Keesmaat, ds. René van Loon, Marcel Molenaar,  
ds. Bert-Jan Mouw, Martine Versteeg, Elsbeth Visser en Kees Zeelenberg.

‘Bedankt voor het 
initiatief. Hoopvol en 
helpend!’
-  predikant naar aan leiding 

van online instructie 
catechese

79 deelnemers aan 
 online  ontmoetingen 
jeugdambtsdragers

66 deelnemers aan 
 online  ontmoetingen 
Vakantie Bijbel Werk
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PS: wil je mee als deelnemer? 
Check onze site: hgjb.nl/vakanties

GEZOCHT

ben jij 18 jaar of ouder?

REISLEIDING VOOR  
ONZE VAKANTIES

 b en jij enthousiast?

heb je deze zomer nog  
ruimte in je agenda?

 ben jij goed met kinderen,  
tieners, jongeren?

Check waar jij nog nodig bent! 
www.hgjb.nl/reisleiding






