Verwachtingen & Afspraken
Stichting Youth for Youth
2017-2018
In dit document vind je de onderlinge verantwoordelijkheden en verwachtingen voor jou als Youth for
Youth-deelnemer, je ouders en de Stichting Youth for Youth (Y4Y). Het doel is om vooraf duidelijkheid te
scheppen wat er van iedereen verwacht wordt bij deelname aan Y4Y, zodat iedereen het komend jaar de
focus volledig kan richten op de projecten.
Lees dit document daarom zorgvuldig door en wanneer er zaken onduidelijk zijn vraag dan gerust om uitleg
bij de Commissie. Ondertekening door jou, door je ouders en door de Stichting houdt in dat alle partijen
deze uitgangspunten onderschrijven en daarnaar zullen handelen en gedragen. Je mag er dan op rekenen,
dat je met Y4Y komend jaar een onvergetelijke en onuitwisbare ervaring zult opdoen!
1. Missie - Doel
Cartouche is een ambitieuze en sportieve hockeyclub. Winnen is belangrijk, maar fair play is minstens zo
belangrijk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen berust op hetzelfde principe: winst maken is
belangrijk, maar niet ten koste van het milieu en met oog voor de sociale omstandigheden van alle
stakeholders. Y4Y draagt bij aan de ambitie van Cartouche om maatschappelijk verantwoord te verenigen.
De missie van Y4Y Cartouche is tweeledig:
1.
(Onder)steunen van lokale projecten en projecten in ontwikkelingslanden;
2.
Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van Cartouche jeugd door hen de kans te bieden na te
denken over hun ‘social footprint’ en hier in de praktijk invulling aan te geven
De Y4Y-deelnemers zijn in principe jeugdleden van Cartouche van minimaal 17 jaar oud (op datum van
vertrek). Zij bieden gedurende enige weken in de zomer fysieke hulp en ondersteuning aan de projecten in
de landen waar de projecten worden uitgevoerd. De Y4Y-deelnemers zamelen geld in ter financiering van
de projecten.

2. Verantwoordelijkheden Stichting Y4Y
2.1
Voorbereiding
Stichting Y4Y, vertegenwoordigd door de Commissie Y4Y, bereidt jou samen met de andere Y4Ydeelnemers gedurende een jaar voor op de projecten. In de voorbereiding wordt aandacht besteed aan:
• kennismaking, groepsprocessen en samenwerken;
• voorbereiding op de projecten en projectlanden, waaronder kennis over het land, cultuur, hygiëne,
vaccinaties, gedrag, normen en waarden en omstandigheden ter plekke;
• voorbereiding op de werkzaamheden ter plaatse en wat van jou daarbij wordt verwacht;
• jou stimuleren en waar mogelijk ondersteunen om de eigen bijdrage bijeen te brengen en om
gedurende het seizoen algemene fondsen in te zamelen die ten goede komen aan de projecten.
2.2
Projecten
Stichting Y4Y spant zich in om veilige en leerzame projecten te verwerven. Deze projecten voldoen
minimaal aan de volgende voorwaarden:
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Het projectland en de projectplaats bieden een veilige omgeving voor de deelnemers en voldoen aan
basale veiligheidseisen;
De vliegreis naar het projectland is bij voorkeur nonstop of heeft max één tussenlanding/stopover met
beperkte overstaptijd; bij aankomst op de luchthaven worden de deelnemers opgehaald;
Het traject van het vliegveld naar het project is acceptabel qua reistijd;
Het verblijf tijdens de projecten voldoet aan (simpele) basisvoorwaarden;
Er is groot vertrouwen in en nauwe verbinding met de projectleiding ter plaatse;
De projectleiding ter plaatse is bij voorkeur Nederlands of er is voorzien in een Nederlandse
terugvaloptie in geval van calamiteiten;
Er is sprake van duidelijke en goed georganiseerde projectactiviteiten. Deze activiteiten zijn bij voorkeur
geheel of gedeeltelijk gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd.

Aan ieder project nemen minimaal 3 Y4Y deelnemers mee.
De indeling van de deelnemers over de projecten gebeurt door de Commissie. Aangezien het welslagen
van een project in belangrijke mate samenhangt met de indeling van de groepen, gaat de Commissie
hierbij op zorgvuldige wijze te werk. De Commissie baseert zich daarbij op alle kennis die zij over alle
deelnemers heeft opgedaan in de diverse ontmoetingen en in het bijzonder het kennismakingsweekend.
Criteria die daarbij een rol spelen zijn:
• Een goede mix van competenties en karaktereigenschappen;
• Een goede mix van jongens / meisjes;
• Persoonlijke omstandigheden.
Indien mogelijk wordt rekening gehouden met jouw persoonlijke voorkeuren voor een bepaald project c.q.
land. Vriendschappen tussen deelnemers spelen in beginsel geen rol bij de indeling. De Commissie heeft
altijd het laatste woord over de indeling.
2.3
Begeleiding
Gedurende het project ligt de begeleiding primair bij de begeleiders ter plaatse. Vanuit Nederland houdt de
Commissie regelmatig contact met jou, met de andere deelnemers en met de begeleiding. Indien nodig,
wordt op afstand advies, hulp en steun geboden. De Commissie zorgt voor een calamiteitenplan en
medisch back-up plan in overleg met de project begeleiding.
2.4
Nazorg
Na afloop van het project organiseert de Commissie een terugkomavond waarin jij met de andere
deelnemers voor een breed publiek je ervaringen presenteert. Ook zorgt de Commissie voor een evaluatie
van het project onder deelnemers, ouders, commissieleden en projectbegeleiders.
3. Jouw verantwoordelijkheden als Y4Y deelnemer
3.1
Jouw inzet en tijdsinvestering
Van jou wordt een actieve inzet verwacht gedurende het hele jaar van voorbereiding en tijdens de
uitvoering van de projecten. Dit houdt onder andere in dat je, naast het inzamelen van geld, in beginsel
altijd deelneemt aan alle gezamenlijke activiteiten.
Je bent zelf verantwoordelijk voor een planning gedurende het jaar, waarbij je uiteraard ook rekening houdt
met je eigen activiteiten voor school, sport en dergelijke. Bij de planning van activiteiten houdt de
Commissie zoveel mogelijk rekening met proefwerk- of examenperiodes en vakanties. Deelname aan het
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weekend is verplicht. Je zorgt er natuurlijk altijd voor om op tijd te komen op afgesproken bijeenkomsten en
gemaakte afspraken na te komen.
Als je onverhoopt niet kan deelnemen aan bepaalde activiteiten of niet op tijd aanwezig kan zijn, geef je dit
tijdig (ruimschoots tevoren) door onder opgaaf van redenen. Indien je te vaak afzegt voor activiteiten, kan
dat tot gevolg hebben dat je later in het seizoen extra werkzaamheden moet uitvoeren, zodat er een
eerlijke tijdsbelasting over alle Y4Y-deelnemers plaatsvindt.
3.2
Geld inzamelen
Je bent als deelnemer verantwoordelijk voor het zelf bijeenbrengen van € 3.000,-. Daarnaast ben je
medeverantwoordelijk voor het inzamelen van geld en het organiseren van algemene
fondsenwervingsactiviteiten. Zie verder onder paragraaf 5.
3.3
Voorbereiden en uitvoeren projecten
Nadat de indeling per project bekend is gemaakt ben jij, samen met de andere deelnemers die naar
hetzelfde project gaan, verantwoordelijk voor het gezamenlijk voorbereiden van jullie reis en van de
activiteiten die jullie tijdens je verblijf ter plekke gaan uitvoeren. Tijdens het verblijf zorg jij er samen met de
andere deelnemers voor dat jullie goede ambassadeurs zijn van Cartouche en van Nederland. Y4Y rekent
erop dat jij samen met de andere deelnemers ter plaatse een actieve bijdrage levert aan de uitvoering van
de werkzaamheden, op actieve en positieve wijze omgaat met de lokale bewoners en met volle inzet werkt
aan het slagen van jullie project.
3.4
Als je afspraken niet nakomt
Indien de Commissie van mening is dat jouw inzet voor Y4Y structureel tekort schiet, je structureel
afspraken niet nakomt of jouw gedrag bij herhaling onacceptabel is, vindt een gesprek plaats met jou in
aanwezigheid van een van je ouders. Indien jouw inzet of gedrag daarna niet verbetert, kan dit in het
uiterste geval er toe leiden dat je uitgesloten wordt van deelname aan Y4Y.
4. Verantwoordelijkheden van je ouders
Y4Y gaat uit van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de Y4Y-deelnemers. De Commissie
communiceert primair rechtstreeks met jou. Op een aantal momenten in het jaar worden ook jouw ouders
via mail of een bijeenkomst geïnformeerd en betrokken door de Commissie. Dit gebeurt onder meer aan
het begin van het Y4Y-jaar door een algemene informatiebijeenkomst, bij het bekendmaken van de
projecten en de groepsindeling, bij de eerste informatiebijeenkomst over het project waar jij naar toe gaat
en vlak voor het vertrek door middel van een ‘uitzwaaiavond’. Je bepaalt zelf samen met je ouders hoe je je
ouders verder op de hoogte houdt van wat je in het kader van Y4Y allemaal doet. Je ouders zullen het
zeker op prijs stellen als je hen regelmatig bij Y4Y betrekt.
Daarnaast wordt van je ouders het volgende verwacht:
• Instemming met en een open houding ten aanzien van jouw deelname aan Y4Y;
• Stimuleren en ondersteunen van jou bij fondsenwervingsactiviteiten om de benodigde reis- en
verblijfskosten bijeen te brengen;
• Actieve deelname aan het fondsenwervingsdiner Piqnique en Chique, dat plaatsvindt in het voorjaar en
waarmee geld bijeen wordt gebracht voor de projecten, onder meer door aanwezig te zijn, gasten uit te
nodigen en zo mogelijk veilings- en lotingsartikelen aan te leveren;
• Het ondertekenen van een vrijwaring en garantstelling voor het bijeen brengen van het totaal bedrag
van tenminste € 1.900,-;
• Het indien nodig actief signaleren en informeren van de Commissie over persoonlijke omstandigheden
of problemen voor zover deze van invloed zijn op jouw deelname aan Y4Y en dit niet door jezelf wordt
opgepakt.
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5. Financien
5.1
Algemeen
Deelname aan Y4Y betekent verantwoordelijkheid voor het inzamelen van geld voor het uitvoeren van
activiteiten bij een van de geselecteerde projecten en alle overige kosten die hiermee gemoeid zijn.
5.2
Geld inzamelen
Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van € 3,000,-. De Commissie ondersteunt jou deels
voor het inzamelen van je eigen bijdrage door activiteiten te faciliteren zoals de wijnactie, verkoop
tweedehandskleding, clinic, slagroomtoernooi etc. Ouders c.q. verzorgers tekenen voor dit bedrag een
garantstelling.
5.3
Gezamenlijke activiteiten
De overige inkomsten worden door middel van gezamenlijke activiteiten, door activiteiten van
Commissieleden, door donaties etc. gegenereerd.
5.4
Besteding ingezamelde gelden
Het totaal aan ingezameld geld is bestemd voor de ondersteuning van de Y4Y-projecten, bestaande uit:
• Kosten die voor deelnemers worden gemaakt in de voorbereidingen in Nederland, zoals
teambuildingweekend;
• Kosten die deelnemers maken ten behoeve van de activiteiten die zij ter plekke uitvoeren, zoals
schoolspullen, verf, materialen etc.;
• Donaties aan de projecten waaraan de deelnemers deelnemen in het projectland. Over de bestemming
van deze donaties kun je als deelnemers per project zelf meebeslissen;
• Donaties voor een lokaal project in Voorburg en/of voor projecten waarmee de Stichting Y4Y uit het
verleden banden onderhoudt;
• Reis- en verblijfkosten voor de deelnemers;
• Onkosten Y4Y (publiciteit, verzekeringen, ed).
5.4
Persoonlijk Y4Y account
Geld dat door jou is ingezameld maak je zo snel mogelijk over naar het rekeningnummer van de Stichting
Y4Y onder vermelding van jouw naam. De penningmeester van Stichting Y4Y houdt het door jou
ingezamelde bedrag bij. Regelmatig stuurt de penningmeester een update rond. Om de kosten gedurende
de loop van het jaar te dekken en de geldinzamelingsinspanning over het jaar te spreiden, zijn er drie
ijkmomenten waarop een deel van de € 3.000,- binnen moet zijn: op 1 januari € 700,- op 1 april € 1.700,en op 15 juni € 3.000,-.
5.5
Bijkomende kosten
Bijkomende kosten die niet direct aan de projecten zijn toe te schrijven worden door de deelnemers
gedragen. Dit kunnen onder meer kosten zijn van de aanschaf van Y4Y-truien en t-shirts (ca. € 70,-),
eventuele inentingen en eventuele kosten voor kooksessies, bijeenkomsten en uitzwaai barbecue.
5.6
Garantstelling
Het ingezamelde geld wordt besteed aan de projecten en aan de reis en verblijfkosten voor de deelnemers.
In dit kader gaat Stichting Youth for Youth gedurende het jaar verplichtingen aan. Om de bedragen die
gemoeid zijn met deze verplichtingen te dekken vragen wij van de ouders/voogden/verzorgers een
garantstelling van € 1.900,-.
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6. Communicatie
6.1
Communicatie tussen Y4Y-deelnemers, Commissie en ouders
De Communicatie verloopt primair tussen de deelnemers en de Commissie. Naast face-tot-face contacten
vindt de communicatie plaats via WhatsApp (voor de meeste dagelijkse communicatie) en mail (voor meer
uitvoerige en/of formele communicatie). Communicatie met ouders gaat via de mail en via informatiebijeenkomsten. Documenten worden opgeslagen in de Dropbox van Y4Y. Er wordt altijd op een positieve
en opbouwende manier naar elkaar gecommuniceerd.
6.2
Communicatie via Social Media
Cartouche kent een gedragscode voor het gebruik van Social Media. Deze code is ook van toepassing op
jou als Y4Y-deelnemer, zowel hier in Nederland als gedurende het verblijf in het projectland. Elke Y4Ydeelnemer is gebonden aan deze gedragscode, die op de site van HC Cartouche is te vinden. Voor externe
communicatie wordt gebruik gemaakt van facebook en een website. Deelnemers stemmen in met het
gebruik van foto’s die in het kader van Y4Y-activiteiten zijn genomen op deze media.
7. Overige afspraken
7.1
Conflicten
Sluimerende irritaties of conflicten worden zo snel mogelijk op respectvolle wijze besproken tussen
deelnemers of binnen de groep. Indien een sluimerend conflict desalniettemin escaleert, wordt een lid van
de Y4Y-commissie direct geïnformeerd. De Commissie zal daarbij hulp en ondersteuning bieden.
7.2
Evaluatiemomenten
Regelmatig worden de ontwikkelingen binnen de groep van Y4Y-deelnemers en de projecten besproken en
geëvalueerd. Dit betreft de voortgang van activiteiten, het inzamelen van geld, de voorbereiding van de uit
te voeren activiteiten tijdens het project en de samenwerking binnen de groep.
7.3
Respect
Gedurende de gehele periode van voorbereiding, uitzending en na terugkomst handelen Y4Y-deelnemers
en de leden van de Y4Y Commissie in de geest van de missie en visie van de Stichting Y4Y. Hiervoor geldt
dat de Y4Y-deelnemers en de leden van de Y4Y-Commissie respectvol naar elkaar toe zijn, maar ook en
juist naar alle mensen die zij voor, tijdens en na de uitzending ontmoeten, zowel in Nederland als
daarbuiten. Respect voor elkaar, elkaars cultuur en elkaars gewoonten en gebruiken vanuit een positieve
basishouding is een vereiste. Deelnemers ontvangen in hun voorbereiding voor de projecten gedragsregels
die toegespitst zijn op het betreffende projectland, waaraan zij zich dienen te houden.
Ondertekening:
Deelnemer

Ouder

Commissie

…………………..

………………….

…………………………..

…………………..

…………………………….

Datum
……………………
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