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FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2020 STICHTING YES-NL 

 

Doelstelling Stichting YES-NL 

Stichting YES-NL heeft als doel het werven van fondsen om het financieel steunen van projecten voor 

stichting Youth Empowerment Suriname (YES) mogelijk te maken. YES levert een bijdrage aan de 

ontwikkeling van jongeren tussen de 15 en 20 jaar in Suriname. Zij richt zich met name op de jongeren 

die, door een sociaal-maatschappelijke achtergrond kampen met meervoudige problematiek en 

daardoor kwetsbaarder zijn. YES werkt preventief door het aanbieden van; intensieve naschoolse 

Empowerment trainingen, workshops en coaching-trajecten. De trainingen, workshops en coaching-

trajecten bieden jongeren de kans om zich op een krachtige manier te ontwikkelen. Het stelt ze in 

staat om optimaal te kunnen participeren in de maatschappij. De trajecten helpen eveneens te 

voorkomen dat sommige jongeren vervroegd uit het schoolsysteem vallen. 

 

Financieel beleid 

Stichting YES-NL heeft een ANBI-status en werkt alleen met vrijwilligers. Het bestuur van de stichting 

krijgt voor haar diensten geen financiële vergoeding. Alle middelen die door YES-NL worden 

verworven komen uitsluitend ten goede van de financiering van projecten voor YES in Suriname. Het 

beschikbaar stellen van financiering gebeurt uitsluitend op officiële aanvragen (begrotingen en 

projectplan) van YES aan het bestuur van YES-NL. Het bestuur en de directie in Suriname zijn 

verantwoordelijk voor bestedingen van de middelen. Aan het eind van het projectjaar ontvangt YES-

NL van YES het jaarverslag en de jaarrekening. Het projectjaar van YES loopt gelijk met het schooljaar 

in Suriname; 1 oktober t/m 30 september. 

 

Kosten en baten 2020        Totaal 

Saldo 1-1-2020  € 20.930,40 

Ontvangen donaties € 55.247,00  

Totale kosten  en afschrijvingen                - 
 
Beschikbaar gesteld aan YES 
 
Bankkosten 

€ 43.701,53 
 
€ 43.485,00 
 
€      216,53 

 

Saldo 31-12-2020  € 32.475,87 
 

Verantwoording: 

In 2020 is er een totaalbedrag van € 43.485,00 beschikbaar gesteld aan YES.  

Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende bedragen en gealloceerd: 

 Financieringsaanvraag 2e tranche projecten schooljaar 2019/2020 € 10.750,00 

 Crowd-funding actie ten bate van voedselpakketten voor jongeren i.v.m. met de COVID-19 

crisis € 12.435,00 

 Financieringsaanvraag projecten schooljaar 2020-2021 € 20.300,00 

 

NB. Donaties via platform Geef.nl worden door YES-NL ontvangen minus 5 % kosten 
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ACTIVITEITEN 2020 STICHTING YES-NL 

 

Sinds de oprichting van YES-NL in 2012 hebben onze particulieren vaste maand en jaardonateurs een 

belangrijk aandeel in het tot stand komen van de beschikbare financiële middelen voor YES. 

De founder van YES, Apana van Leeuwaarde, streeft ernaar om jaarlijks naar Nederland te komen voor 

netwerk activiteiten die door YES-NL gefaciliteerd worden.  

Door de huidige pandemie hebben deze activiteiten in 2020 helaas niet plaats kunnen vinden.  

 

De volgende geplande activiteiten zijn geannuleerd: 

 

 Mei 2020: Presentatie van de projecten van YES voor de donoren en potentiële donoren 

door de founder van YES. 

 Juli 2020: Presentatie van de projecten van YES op de faculty club van de universiteit Utrecht 

door een peer-educator van het YES-team en zelf oud YES leerling. 

 

Crowdfunding 

De zware economische crisis in Suriname en de schrijnende gevolgen van de pandemie hebben ertoe 

geleid dat YES-NL een crowdfunding actie is gestart voor aanschaf van voedselpakketten voor 

jongeren en hun gezinnen. Deze actie hebben wij uitgezet op het platform van Geef.nl en heeft 

gelopen van juni t/m augustus 2020. Er is met deze actie een totaalbedrag binnen gekomen van 

€12.435,00 Hiervan heeft YES in totaal 540 voedselpakketten kunnen kopen en deze zijn verdeeld aan 

180 jongeren over drie maanden.  

 

Activiteitenplanning 2021 

Helaas is het einde van de pandemie nog niet in zicht en kan YES-NL nog geen uitspraken doen over 

haar activiteiten in Nederland in 2021. YES-NL is dankbaar dat wij YES krachtig financieel kunnen 

blijven ondersteunen, juist ook in deze economische zware tijd.  

 

 

Hoogachtend, namens het bestuur van stichting YES-NL, 

 

Eric Seedorf, 

Penningmeester 
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