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Jaarverslag van het bestuur
Overeenkomstig de statuten heeft het bestuur de jaarrekening 2017 opgemaakt.
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De statutaire naam is Stichting Yets Foundation en is statutair gevestigd te Schiedam. De rechtsvorm betreft een stichting.
Omschrijving van de doelstelling
De Stichting heeft als doel het inzetten van sport als middel om bij jonge individuen vaardigheden te ontwikkelen om hen in
staat te stellen zelfstandig te functioneren en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daarmee bevorderlijk kan zijn. De Stichting beoogt hiermee het algemeen nut. De Stichting
heeft geen winstoogmerk.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de stichting dient volgens artikel 3.1 van de statuten te bestaan uit ten minste drie (3) leden. Het bestuur
bestaat uit de volgende personen:
-

J.R. Dejalle (voorzitter)
J. van der Sloot (penningsmeester)
S. Guo (secretaris)

Directeur: Peter Ottens
Verslag van de activiteiten
Stichting YETS Foundation ontwikkelt zich ambitieus en wil deze lijn naar de toekomst toe doorzetten.
In 2017 heeft Stichting YETS Foundation (hierna YETS) een positieve bijdrage aan de maatschappij geleverd door middel
van zes projecten, waarvan vijf projecten in Nederland en één in Ghana. De vijf projecten in Nederland zijn verdeeld over
twee teams in Schiedam (in samenwerking met het Lentiz LIFE College), twee in Vlaardingen (in samenwerking met het
Lentiz Geuzencollege) en één team bij het Ilex college (een cluster vier school). In totaal, over deze vijf projecten, hebben
ongeveer 100 jongeren deelgenomen aan het YETS Project. Hiernaast heeft YETS één Special Project uitgevoerd bij het Save
Our Lives Orphanage in Ghana, waaraan 30 kinderen/ jongeren deelnemen.
In 2017 hebben de huidige partners (Fonds Schiedam Vlaardingen (hierna FSV), Gemeente Schiedam, Gemeente
Vlaardingen, Stichting Oranjefonds en de het Rabobankfonds) wederom hun vertrouwen uitgesproken in het project door
hun financiering te verlengen. Dat dit vertrouwen groot is, blijkt onder meer uit de 4-jarige financieringsafspraak welke is
gemaakt met FSV en Stichting Oranjefonds.
YETS heeft in 2017 een bijzondere donatie ontvangen door het winnen van de RET Aardig Onderweg Award. Het prijzengeld
betrof € 12.500 dat geïnvesteerd werd in de ontwikkeling van de YETS Coaches. De donatie kwam vrij door het indienen van
declaraties van de uitgevoerde activiteiten. Het prijzengeld is ingezet voor een intensief inspiratie- en opleidingsprogramma
bij het YETS Project in Ghana (de YETS-coaches zijn hier 10 dagen geweest), een kennis weekend in Nederland voor de
coaches en de financiering van een Masterclass aan de Erasmus Universiteit voor de directeur van YETS: Peter Ottens.
In 2017 is er een start gemaakt met het professioneel werven van donateurs die doorlopend doneren aan YETS. Het Actie
Team Marketing en communicatie heeft hier veel tijd in geïnvesteerd. Vooralsnog zijn er 24 donateurs geworven die
gezamenlijk ongeveer € 1.200 per jaar doneren. Daarnaast zijn er een aantal extra activiteiten uitgevoerd zoals clinics voor
de Hogeschool Rotterdam. Deze activiteiten hebben na aftrek van kosten een extra bijdrage geleverd van EUR 10.987 In
2017 zal geïnvesteerd moeten worden om deze geldstromen verder te ontwikkelen.
De cashflow van YETS zal de komende jaren een belangrijk aandachtspunt blijven. Onze financiers stellen op verschillende
wijze hun bijdrage beschikbaar, ter illustratie: 100% financiering vooraf per kalenderjaar, financiering na declaratie van
gemaakte kosten en financiering op seizoenbasis van 80% vooraf en 20% na afronding van het project. Als gevolg hiervan zal
een deel van te maken kosten voorgefinancierd moeten worden door de stichting. Gezien de beperkte buffer, zal er voor de
komende jaren dan ook gezocht moeten worden naar nieuwe methodes van financiering om dit op te vangen.
Kijkend naar 2018 zien wij het borgen van de YETS-methodiek en het ontwikkelen van nieuwe financieringsstromen als
belangrijke doelen. Het bestuur zal hierop aan blijven sturen. YETS bedankt haar financiers, vrijwilligers en andere
betrokkenen voor haar vertrouwen en enthousiasme.
Schiedam, … 2018
Het bestuur
Stichting Yets Foundation, Schiedam
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Balans per 31 december 2017
(na voorgestelde resultaatbestemming)
31 december 2017

Activa
Ref.
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

Stichting Yets Foundation, Schiedam

€

€

31 december 2016
€

€

4.
5.

1.295

24.406

6.

61.212

14.686

62.507

39.092
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31 december 2017

Passiva
Ref.
Kapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen

7.
8.

€

€

12.462
19.713

31 december 2016
€

3.041
13.002
32.175

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Stichting Yets Foundation, Schiedam

€

16.043

9.
853

15.449

10.

-

-

11.

29.479

7.600
30.332

23.049

62.507

39.092
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Staat van baten en lasten over 2017

Baten
Projectbijdragen
Sponsorbijdragen
Donaties en giften
Overige inkomsten
Som der baten

Exploitatie
2017

Begroting
2017

Exploitatie
2016

Ref.

€

€

€

13.
14.
15.
16.

137.428
11.550
3.529
10.987
163.494

138.516
138.516

78.906
7.580
16.534
103.020

17.

115.800
10.200
13.050
139.050

22.027
9.545
48.310
10.074
89.956

Lasten
Projectkosten
Personeelskosten
Aanschaf materialen
Inhuur personeel
Overige projectkosten

18.
19.

101.273
13.254
15.185
11.921
141.633

Beheer en administratie
Diverse kosten

20.

5.729

-

6.739

147.362

139.050

96.695

16.132

(534)

6.325

Exploitatie
2017

Exploitatie
2016

€

€

6.711
9.421
16.132

1.724
4.601
6.325

Som der lasten
Resultaat over het boekjaar
Verdeling saldo:

Bestemmingsfondsen
Restant dotatie algemene reserve
Resultaat over het boekjaar

Stichting Yets Foundation, Schiedam
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1.
1.1.

Hoofdstuk grondslagen
Activiteiten

Op 8 november 2013 is Stichting Yets Foundation ( de “Stichting”) opgericht. De Stichting heeft als doel het
inzetten van sport als middel om bij jonge individuen vaardigheden te ontwikkelen om hen in staat te stellen
zelfstandig te functioneren en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daarmee bevorderlijk kan zijn. De Stichting beoogt hiermee het algemeen nut. De
Stichting heeft geen winstoogmerk.

1.2.

Vestigingsadres

Stichting Yets Foundation is feitelijk gevestigd op Galgkade 3, 3133 KN te Vlaardingen.

1.3.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Yets Foundation zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

1.4.

Boekjaar

Het boekjaar betreft de periode 1 januari tot en met 31 december. Het huidige boekjaar betreft de periode 1
januari 2017 tot en met 31 december 2017. Het voorgaande boekjaar betreft de periode 1 januari 2016 tot en met
31 december 2016.

2.
2.1.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemene grondslagen

De jaarrekening van Stichting Yets Foundation behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 'Kleine
Organisaties-zonder-winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Stichting Yets Foundation, Schiedam
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2.3.

Vreemde valuta

2.3.1.
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening van de Stichting worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele
valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de
Stichting.
2.3.2.
Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten
laste van de staat van baten en lasten.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

2.4.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.

2.5.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

2.6.

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfondsen bestaan uit ontvangen gelden waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door derden is
bepaald.

2.7.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Stichting Yets Foundation, Schiedam
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3.
3.1.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt
bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de
verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

3.2.

Projectbijdragen

Projectbijdragen worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen
komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

3.3.

Sponsorbijdragen

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

3.4.

Donaties en giften

Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

3.5.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

3.6.

Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

3.7.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de betreffende activa en passiva.

3.8.

Belastingen

Op 20 april 2015 heeft de inspecteur van de Belastingdienst in een beschikking aangegeven dat de Stichting per
1 januari 2015 wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De aanmerking geldt voor
onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of de Stichting (nog) aan de voorwaarden voldoet.
Het voorgaande heeft met ingang van 1 januari de volgende betekenis:




De Stichting hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de
ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
Uitkeringen die de Stichting doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
Omdat de Stichting door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Stichting Yets Foundation, Schiedam
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4.

Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld. De reële waarde van
de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat
waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

5.

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen projectbijdragen
Overige vorderingen en overlopende activa

6.

31-12-2017

31-12-2016

€

€

1.295
1.295

24.406
24.406

31-12-2017

31-12-2016

€

€

61.212

14.686

Liquide middelen

Rabobank
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

7.

Algemene reserve

De algemene reserve bedraagt € 12.462 Dit bedrag is bestemd voor de financiering van projecten in het kader
van de doelstelling van de stichting.

Stand per 1 januari
Dotatie/ (onttrekking) algemene reserve
Stand per 31 december

8.

2017

2016

€

€

3.041
9.421

(1.560)
4.601

12.462

3.041

Bestemmingsfonds

Dit betreffen door derden toegekende bijdragen voor de exploitatie van de projecten. Een overschot en/ of tekort
van ontvangen baten verkregen uit de bijdragen en de reeds uitgegeven lasten zijn via de bestemming van het
saldo van baten en lasten toegevoegd aan het bestemmingsfonds.

Stand per 1 januari
Dotatie/ (onttrekking) bestemmingsfonds
Stand per 31 december

2017

2016

€

€

13.002
6.711
19.713

11.278
1.724
13.002

12.703
2.958
4.052

9.113
3.889

Het saldo van het bestemingsfonds per 31 december is opgebouwd uit de
volgende projecten:
Lentiz LIFE College (Schiedam)
Ilex College (Schiedam)
Lentiz Geuzencollege (Vlaardingen)

Stichting Yets Foundation, Schiedam
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9.

Kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de kortlopende schulden.

10.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

11.

31-12-2017

31-12-2016

€

€

-

-

31-12-2017

31-12-2016

€

€

25.151
61
4.267
29.479

2.220
3.750
1.630
7.600

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen projectbijdragen
Te betalen (inhuur) personeel
Te betalen aanschaf materialen
Overige schulden en overlopende passiva

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
12.1. Huurverplichtingen
De Stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Galgkade 3, 3133 KN te
Vlaardingen. De huurverplichting inclusief tegemoetkoming nutsvoorzieningen bedraagt € 2.904 per jaar. Deze
overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, met ingang van 14 december 2017. Deze overeenkomst kan te
allen tijde per direct eenzijdig worden beëindigd door opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van
ten minste 14 kalenderdagen.

13.

Projectbijdragen

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Gemeente Schiedam
Gemeente Vlaardingen
Stichting Oranje Fonds
Rabobank Rotterdam Fonds

14.

Exploitatie
2017

Exploitatie
2016

€

€

37.870
36.188
21.770
38.000
3.600
137.428

34.828
5.548
20.930
15.200
2.400
78.906

Exploitatie
2017

Exploitatie
2016

€

€

11.550

7.580

Sponsorbijdragen

Ontvangen sponsoring van instellingen en bedrijven

Stichting Yets Foundation, Schiedam
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15.

Donaties en giften

Donaties en giften van instellingen en bedrijven
Donaties en giften van particulieren

16.

€

€

750
2.779
3.529

10.000
6.534
16.534

Exploitatie
2017

Exploitatie
2016

€

€

9.712
1.275
10.987

-

Exploitatie
2017

Exploitatie
2016

€

€

101.273

22.027

Exploitatie
2017

Exploitatie
2016

€

€

71.815
20.805
5.745
2.908
101.273

17.578
4.152
297
22.027

Personeelskosten

Lonen en salarissen

17.1.

Exploitatie
2016

Overige inkomsten

Clinics
Lezingen

17.

Exploitatie
2017

Lonen en salarissen

Brutolonen en -salarissen
Sociale lasten
Vakantiegeld
Pensioenlasten

Stichting Yets Foundation, Schiedam
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18.

Inhuur personeel
Exploitatie
2017

Exploitatie
2016

€

€

6.000
4.200
4.985
15.185

8.487
3.570
36.253
48.310

Inhuur personeel
Save our Lifes Ghana
1 in Team
Sportkader

Ter vergroting van het inzicht zijn de vergelijkende cijfers aangepast. De kosten inhuur personeel Sportkader
zijn nu verantwoord onder de personeelskosten. Het personeel dat wordt verloond via Sportkader wordt
aangemerkt als personeel van de Stichting. Dit heeft geen effect op het resultaat of het vermogen.

19.

Overige projectkosten
Exploitatie
2017

Exploitatie
2016

€

€

6.208
5.083
11.921

7.128
2.946
10.074

Buitenlandreizen
Overige projectkosten

Voor de buitenlandreizen is aanvullende financiering aangetrokken in de vorm van sponsoring. De reizen
worden niet gefinancierd vanuit de projectbijdragen.

20.

Diverse kosten
Exploitatie
2017

Exploitatie
2016

€

€

1.637
1.406
41
183
339
645
290
1.188
5.729

2.782
1.821
1.447
201
488
6.739

Accountants-, advies- en notariskosten
Verzekeringen
Marketingkosten
IT-kosten
Bankkosten
Huisvestingskosten
Opleidingen
Overige diverse kosten

21.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2017 waren er 6 werknemers in dienst van de stichting (2016: 2).
Schiedam, … 2018
Stichting Yets Foundation

Het bestuur
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