Jaarrekening
Stichting Youth for Youth
2016-2017

Toelichting op de jaarrekening
Uit de presentaties op de terugkomavond eerder deze maand bleek dat de
deelnemers van dit jaar ook weer mooie ervaringen hebben opgedaan tijdens hun
projecten voor Y4Y.
Dankzij de tomeloze inzet van de deelnemers, een succesvol Picnic en Chique en
wijnactie kunnen we weer omkijken naar een succesvol Youth for Youth-jaar.
Daarnaast mochten we een bijzonder genereuze donatie ontvangen. Hierdoor hebben
we in het projectjaar 2016-2017 een recordbedrag weten in te zamelen.
Daar stonden helaas ook hogere kosten tegenover. Oorzaak hiervan waren hogere
ticketprijzen en de premie van een aansprakelijkheidsverzekering. Deze
aansprakelijkheidsverzekering dekt de Stichting voor eventuele claims als gevolg van
eventuele calamiteiten. De premie voor de verzekering is aanzienlijk ruim € 2.200.
De projecten
De deelnemers bestonden dit jaar uit 10 meisjes en 1 jongen. We hebben hen
verdeeld over de drie projecten: Java (4), Oeganda (4) en Bali (3).
Tijdens het verblijf op de projecten hebben de deelnemers een heel educatief
programma met de kinderen op de scholen afgewerkt. Daarnaast zijn per project
financiële bijdragen aan specifieke initiatieven geleverd.
In Indonesië zijn dit jaar twee projecten bezocht een nieuw project op Bali en een
project in Lembang waar we al een aantal jaren komen.
Bij het project in Lembang is er naast de kosten die gemaakt zijn voor het opknappen
van de schoollokalen door onze deelnemers gekozen om de opleiding van een kind
voor de komende jaren te sponsoren. Dit loopt via de Stichting Kinderen in Lembang.
Het project op Bali betrof veel activiteit de financiële bijdrage met name de aanleg van
een sportveld, voorzieningen voor afval en een donatie aan een naschoolse opvang
waar kinderen Engelse les krijgen. Tevens zijn daar een aantal laptops en dataabonnementen achtergelaten waardoor de kinderen ervaring met computers kunnen
opdoen.
In Oeganda zijn in de kleine gemeenschap waar de deelnemers verbleven een aantal
zonnepanelen geïnstalleerd.
Uitgebreide verslagen van de activiteiten op de drie projecten zijn te vinden via onze
site en op Facebook.
Aan de projecten waar Youth for Youth in het verleden actief is geweest is een
eenmalige donatie gedaan. Voor het project in Sri Lanka bedroeg dit een bijdrage (€
500,-) in de aanschafkosten van boeken en muziekinstrumenten. Voor het project in
Acra een bijdrage aan …
In totaal is er naast de inbreng van onze deelnemers die ter plaatse is gedaan dus
ook een zeer mooie financiële bijdrage aan de projecten geleverd.
Namens de commissie Y4Y wil ik iedereen nogmaals hartelijk dank voor zijn inbreng.
Met vriendelijke groet,
Paul Paasschens
Penningmeester

Balans per 30 september 2017
Debet

30-09-2017

30-09-2016

Bank
NL70 RABO 0354 5380 63
NL69 RABO 1266 2367 16
Totaal Bank

€ 5.000,01
€ 11.676,32
€ 16.676,33

€ 2.703,41
€ 11.652,49
€ 14.355,90

€ 462,65

-

.€ 17.138,98

€ 14.355,90

€ 14.355,90
-/- € 3.177,80
€ 11.178,10

€ 14.551,66
-/- € 195,76
€ 14.355,90

Crediteuren

€ 5.960,88

-

Totaal Credit

€ 17.138,98

€ 14.355,90

2016-2017

2015-2016

€ 19.061,71
€ 17.399,40
€ 36.461,11

€ 17.393,19
€ 9.281,81
€ 26.675,00

2016-2017

2015-2016

€ 22.607,78
€ 13.889,70
€ 3.141,43
€ 39.638,91

€ 17.006,90
€ 9.219,45
€ 644,41
€ 26.870,76

-/- € 3.177,80

-/- € 195,76

Debiteuren
Totaal Debet
Credit
Eigen vermogen
Resultaat
Totaal Eigen Vermogen

Resultatenrekening 2016-2017
Inkomsten
Inkomsten deelnemers
Inkomsten wervingsactiviteiten
Totaal inkomsten
Kosten
Project- en voorbereidingskosten
Kosten projecten
Kosten commissie
Totaal kosten
Resultaat

Toelichting op balans
Debiteuren
Onderstaande vorderingen zijn inmiddels ontvangen.
- Teveel betaald aan leverancier
- Nog te ontvangen projectgeld
Totaal

€ 10,00
€ 452,65
€ 462,65

Crediteuren
Voor een aantal projecten moest nog een bedrag worden afgerekend, deze
openstaande posten zijn inmiddels voldaan:
- Donatie Stichting Kinderen van Lembang
€ 2.200,00
- Donatie Schoolfonds Naschoolse Educatie (Bali)
€ 1.452,00
- Premie Aansprakelijkheidsverzekering
€ 2.295,98
- Bankkosten september
€ 12,90
Totaal
€ 5.960,88
Toelichting op resultatenrekening
Inkomsten deelnemers
De doelstelling was dat elke deelnemer minimaal € 1.700,- zou inzamelen ter dekking
van de diverse kosten voor de voorbereiding en het werkbezoek aan de projecten.
De totale bijdragen van de deelnemers € 19.061,71 overtrof dit bedrag met € 361,71.
Echter doordat de kosten voor de voorbereiding en het werkbezoek hoger waren kon
hier geen volledige dekking worden gerealiseerd.
Inkomsten deelnemers

2016-2017
€ 19.061,71

2015-2016
€ 17.393,19

Inkomsten wervingsactiviteiten
De inkomsten voor de wervingsactiviteiten bestaan uit een marge uit de wijnacties.
Door een anonieme gift tijdens Piqnique en Chique was de opbrengst aanzienlijk
hoger.
Netto opbrengst
Piqnique en Chique
Wijnacties
Totaal

2016-2017
€ 14.769,08
€ 2.630,32
€ 17.399,40

2015-2016
€ 6.613,02
€ 2.650,79
€ 9.263,81

Project- en voorbereidingskosten
De kosten voor het werkbezoek aan de projecten vielen door hogere kosten voor
tickets hoger uit. De projectvoorbereidingskosten bestonden voornamelijk uit kosten
voor het teambuildingweekend en inkoop van materialen voor de werkbezoeken.
Project- en voorbereidingskosten
Kosten werkbezoek projecten (3 weken)
Kosten projectvoorbereiding
Totaal

2016-2017
€ 18.656,51
€ 3.951,27
€ 22.607,78

2015-2016
€ 14.861,95
€ 2.144,95
€ 17.006,90

Kosten projecten
De opbrengsten zijn voor zover mogelijk en zinvol naar rato van het aantal betrokken
deelnemers gelijkelijk verdeeld over de projecten. Daarnaast zijn een tweetal donaties
gedaan aan projecten waar Youth for Youth bij betrokken is geweest.
Kosten Projecten
Bali
Lembang
Oeganda
Sri Lanka
Acra
Vliet & Burgh
Totaal kosten projecten

2016-2017
€ 5.551,02
€ 3.812,17
€ 3.666,51
€ 400,00
€ 500,00
€ 13.889,70

2015-2016
€ 4.075,00
€ 4.144,45
€ 1.000,00
€ 9.219,45

Kosten commissie
De kosten voor de commissie zijn aanzienlijk gestegen. Belangrijkste en enige
oorzaak is het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering (€ 2.295,98). Deze
aansprakelijkheidsverzekering was er nog niet. De beschermt de stichting en het
bestuur voor eventuele aanspraken in geval van een calamiteit. Aangezien Y4Y
fungeert als een touroperator (Y4Y bepaalt en boekt namelijk de hele reis bestaande
uit tickets, verblijf en transfers hetgeen overeenkomt met een touroperator).
De overige kosten van de commissie bestaan uit de aanschaf van promotiemateriaal
(bijv. Banners en drukwerk).
Kosten Commissie
Vergadering
Promotiematerialen
Bankkosten
Renteopbrengsten
Website
Verzekeringen
Totaal kosten commissie

2016-2017
€ 120,39
€ 358,32
€ 170,88
-/- € 23,83
€ 119,79
€ 2.295,98
€ 3.141,43

2015-2016
€ 454,79
€ 167,64
-/- € 98,02
€ 120,00
€ 655,41

