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FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2019 STICHTING YES-NL 
 

Doelstelling Stichting YES-NL  

Stichting YES-NL heeft als doel het verwerven van fondsen teneinde het financieel steunen 

van projecten van Stichting Youth Empowerment Suriname (YES) mogelijk te maken. YES 

levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Surinaamse jongeren tussen de 15 en 20 jaar die 

kampen met een meervoudige problematiek door hun sociaal maatschappelijke 

achtergrond. YES werkt preventief; door het aanbieden van naschoolse empowerment 

trainingen, workshops en coaching-trajecten helpt ze vervroegd schooluitval voorkomen. 

 

Financieel Beleid 

Stichting YES-NL heeft de ANBI-status en werkt sec met vrijwilligers, zodat het leeuwendeel 

van de middelen die worden ingezameld beschikbaar worden gesteld aan YES. Het 

beschikbaar stellen van deze middelen gebeurt formeel en uitsluitend op basis van officiële 

verzoeken van het bestuur van Stichting YES aan het bestuur van Stichting YES-NL. De 

bedragen worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan Stichting YES te Suriname. Het bestuur 

en de directie in Suriname zijn verantwoordelijk voor de besteding van de middelen op basis 

van hun gealloceerde begroting.  

 

Kosten en baten 2019  Totalen Toelichting 

Saldo 1-1-2019   € 10.720,22  

Ontvangen donaties € 24.484   

periodiek € 16.474   

eenmalig 

(inclusief aandeel Geef.nl) 

€ 8.010 

(€ 646) 

  

Incl. 5% inhoudingen 

Totale kosten en  afschrijvingen  - 14.273,82   

beschikbaar gesteld aan YES  - € 13.550,89   

kosten fundraising - € 490,50  Catering infoavond 

bankkosten - € 232,43   

Saldo per 31-12-2019  € 20.930,40  

 

Verantwoording 

In 2019 is er een bedrag van €13.550,89 beschikbaar gesteld aan Stichting Youth 

Empowerment Suriname (YES). Dit is opgebouwd uit de volgende bedragen en gealloceerd:  

▪ Financieringsaanvraag aanschaf professionele camera voor opleiden junior trainers 

tot volwaardige vloggers/ editors o.l.v. documentairemaker: € 611,89; 

▪ Financieringsaanvraag voor sluiten begroting schooljaar 2019-2020: € 21.500*; 

*Op verzoek van YES in twee gelijke tranches betaald van € 10.750 (okt19 en febr20) 

▪ Financieringsaanvraag voor de jaarlijkse residentiële empowerment training  

(21 t/m 25 augustus 2019): € 2.189.  
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ACTIVITEITENVERSLAG 2019 STICHTING YES-NL 

 

(toekomstige) Fundraising activiteiten 

Sinds de oprichting van YES-NL hebben de vaste donateurs een belangrijk aandeel in het 

sluitend maken van de begroting van elk schooljaar en de jaarlijkse residentiële 

empowerment trainingen. Vanwege de onzekere economische situatie in Suriname is de kans 

reëel dat de projecten van Stichting Youth Empowerment Suriname steeds meer afhankelijk 

worden van donaties van Stichting YES-NL. YES-NL heeft daarom de ambitie om door het 

kalenderjaar heen meer zichtbaar te worden onder Surinamers en Nederlanders (met 

interesse, affiniteit en/ of Surinaamse roots). Met als voornaamste doel het werven van meer 

donateurs (eenmalige en structurele). Dit om in de nabije toekomst mogelijke (onvoorziene) 

tekorten in de begroting beter te kunnen dragen. 

 

Om dit kracht bij te zetten is YES-NL sinds mei 2019 actief op het gratis online donatie- & 

crowdfunding platform Geef. Insteek: Groter en laagdrempelig bereik, gemakkelijk en veilig 

betalen (o.a. via iDEAL), geoormerkte donaties ontvangen, automatische technische 

integratie op website en social media middels ‘YES ik doneer nu!-button. De crowdfunding 

mogelijkheden zullen dit jaar verder verkend worden. 

Op 12 juni 2019 vond, van 19:00 tot circa 22:00 uur, onder een genot van een hapje en 

drankje een informatieavond plaats voor bestaande en potentiële donateurs. Oprichtster van 

YES, Apana van Leeuwaarde, gaf een presentatie over nut en noodzaak van deze voor 

jongeren vaak levensveranderende trajecten. Er was een goede opkomst van 

geïnteresseerden. 

 

Voor Covid-19 zijn intrede deed, stonden er voor 2020 de volgende activiteiten gepland: 

▪ 19 mei: informatieavond voor (potentiële) donateurs met onder meer aandacht voor 

een inzamelingsactie van mobiele telefoons voor de jongeren die deelnemen aan het 

empowerment traject maar door de huidige lokale situatie niet of nauwelijks te 

bereiken en dus te volgen zijn. 

▪ 2 juli: YES-NL is uitgenodigd voor een presentatie op de Faculty Club van de 

Universiteit Utrecht dat in het teken staat van Surinaamse Empowerment. 

Helaas zijn beide activiteiten door Corona beperkende maatregelen geannuleerd en tot 

nader orde uitgesteld.  

 

De gezamenlijke inspanningen hebben inmiddels geresulteerd in een aanzienlijke aanwas van 

nieuwe (vaste) donateurs! 

 

Hoogachtend, namens het bestuur van Stichting YES-NL, 

 

Riël Lamur,  

Voorzitter 
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