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VOORWOORD
‘Nou Peter, houd daar eens mee op. Dadelijk moeten moet ik ook huilen,’ zei
Frank Lammers tijden de uitreiking van de RET Aardig Onderweg Awards 2017.
‘Het is mooi dat je dat zo zegt,’ zei Peter ‘dit is dus precies wat wij onze jongeren
leren: het is oke om je emoties te tonen.’
YETS wordt voor steeds meer mensen een manier van leven. YETS is een overtuiging die je leert
kennen, omarmt en onderdeel van jezelf maakt. Steeds meer mensen raken bij YETS betrokken;
actief voor de stichting of niet. Al deze mensen vormen samen de YETS-beweging die het leven van
heel mensen gaat veranderen. Hiervan zijn wij overtuigd!
Het mooie aan YETS is dat iedereen mee kan doen. De ingrediënten om op een positieve manier
jezelf te ontwikkelen en een positieve rol in de maatschappij te nemen liggen voor iedereen voor
het oprapen. Respect, hard werken en oprechte interesse voor elkaar zijn kernwaarden die iedereen
kan opbrengen. Onze jongeren helpen wij hiermee omdat dit niet voor iedereen even makkelijk is.
Hierbij zijn de ingrediënten van onze aanpak - de YETS-methodiek - niet uniek. Het recept en de
bereiding van onze aanpak is dat wel. Dit danken wij aan onze coaches die elke dag met passie en
liefde met onze jongeren werken. YETS heeft een aanzuigende werking bij mensen. Mensen vinden
het mooi wat wij doen, raken geïnspireerd door hoe wij over YETS vertellen en worden op een
manier geprikkeld die soms lastig in woorden uit te drukken is. Mensen voelen dat dít de manier is
om kwetsbare jongeren in de samenleven te helpen.
In de reis die wij sinds 2014 met YETS maken is 2017 een jaar geweest dat een grote bijdrage heeft
geleverd aan het bereiken van onze dromen. Voor het eerst hebben twee teams het volledige YETS-

programma doorlopen. We zijn bij de speciaal onderwijs school Yulius Ilex College met een nieuw
team gestart. We hebben nieuwe enthousiaste vrijwilligers weten aan te trekken. We hebben
ons professioneel netwerk weten uit te breiden. Dit heeft er onder andere toe geleid dat wij in
december van 2017 een contract hebben mogen tekenen voor de huur van een eigen kantoor
aan de Galgkade in Vlaardingen. Verder hebben wij onze banden met de gemeente Schiedam en
Vlaardingen weten te verstevigen. En als klap op de vuurpijl wonnen wij de RET Aardig Onderweg
Award 2017. Het is bizar om te zien waar passie en doorzettingsvermogen in kan resulteren.
In dit frisse jaarverslag leest u wat wij in 2017 hebben gedaan om onze dromen verder te
verwezenlijken. Wij danken iedereen die zich als onderdeel van de YETS-beweging herkent en ons
een warm hart toedraagt. Ook alle anderen die ons helpen onze dromen te verwezenlijken danken
wij hartelijk!
Jeroen Dejalle, Bestuursvoorzitter YETS Foundation

‘HET IS OKE OM JE
EMOTIES TE TONEN’

HOOFDSTUK 1 YETS IN EEN NOTENDOP
Doelstelling van de stichting
De YETS Foundation heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn
een positieve rol in de maatschappij kunnen vinden. YETS implementeert hiervoor het Amerikaanse
schoolmodel in Nederland; sportteams op scholen in aandacht wijken die begeleid worden door
een coach die fungeert als rolmodel. Deze aanpak heet de YETS-methodiek.
Beleidsplan Werving geld
De stichting verwerft op verschillende manieren haar geld, zo ontvangt zij investeringssubsidies
van de diverse instanties voor de aanschaf van materialen. Ook worden er sponsorbijdragen en
donaties ontvangen. Gemeenten zorgen ook voor bijdragen op de door de stichting aangevraagde
projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk.
SalariÎr ing
De leden van het bestuur ontvangen geen salaris of andere vergoedingen voor het werk dat zij
verrichten voor de organisatie. Zij doen het werk onbezoldigd. Gezien het vroege stadium van
de stichting werken zowel de directeur en de rest van het bureau op vrijwillige basis. Enkel de
medewerkers die direct in het veld werken worden projectmatig ingehuurd. Hierbij moet worden
gedacht aan de projectcoördinatoren en coaches.
YETS-methodiek
De YETS-methodiek wordt in twee verschillende vormen toegepast. In Nederland is er een
toepassing ontwikkeld voor VMBO-scholen waar jongeren gedurende twee jaar meedoen aan

het project. Zij trainen twee dagen per week mee met het YETS-basketbalteam, eten gezamenlijk,
krijgen huiswerkbegeleiding en werken aan sociale integratie. Voor een kindertehuis in Ghana
heeft YETS een tweede toepassing ontwikkeld. Gedurende vier dagen krijgen ook deze jongeren
basketbaltraining, huiswerkbegeleiding, eten zij samen en werken aan sociale integratie.

HOOFDSTUK 2 WAT HEBBEN WE BEREIKT?
Wij weten van aanpakken!
In juni 2017 behaalden 32 jongeren hun YETS-certificaat: 16 van het Geuzencollege in Vlaardingen,
16 van het LIFE College in Schiedam. Vijftien van de 32 YETS-jongeren die hun certificaat
behaalden stroomden door naar basketbalvereniging Juventus in Schiedam of Divine in Rotterdam.
Vervolgens gingen er In september 2017 drie nieuwe YETS-teams van start. In totaal begonnen
65 jongeren aan een nieuw YETS-avontuur. Dit waren er 20 op het Geuzencollege, 20 op het LIFE
College, en 15 jongeren begonnen op het nieuwe project op het Ilex College i.s.m. Bovenschoolse
Voorziening Inzicht.
In Ghana opende onze Shakers Basketball Academy naast kinderen van het kindertehuis ook haar
deuren voor kinderen uit de gemeenschap. Hierdoor steeg het aantal deelnemers naar 38. In 2017
verkregen maar liefst 3 meiden van de Shakers Basketball Academy een studiebeurs dankzij hun
basketbalskills om gratis onderwijs te kunnen gaan volgen op een Senior High School.

YETS gedachtegoed in de praktijk
In het begin van 2017 waren veel YETS-jongeren actief met het bedenken van initiatieven en
oplossingen voor problemen in hun wijk. Zo behaalden spelers van Geuzencollege Jaguars de
finale van de Lenthon Duurzaamheid Challenge met hun idee voor ‘YETS op basisscholen’ en
presenteerde het YETS Juniorbestuur hun plan voor een huiswerkcentrum aan Schiedamse
Wethouder Nathalie Gouweleeuw.
Zowel in Schiedam als Vlaardingen zijn we met onze teams de wijk ingegaan om te leren welke
vrijwilligersinitiatieven er bestaan voor kwetsbare doelgroepen en hoe de jongeren deze initiatieven
konden ondersteunen.
YETS-jongeren gingen zichzelf een keer als rolmodel inzetten door de levenslessen die ze bij YETS
hebben opgedaan te delen met kinderen van stichting Petje Af en gaven hen ook nog eens een
basketbaltraining.
Dankzij de sollicitatietraining wisten een hoop YETS-spelers een bijbaantje te vinden.
Met dank aan de steun van Gemeente Schiedam kunnen we het schooljaar 2017/2018 met een
uniek project starten: een basketbalteam op speciaal onderwijs school Yulius Ilex College waar ook
jongeren van Bovenschoolse Voorziening Inzicht aan meedoen.
LIFE College Dreaming Tigers mocht vroeg in seizoen 2017/2018 meedoen aan het Provinciale
Jeugddebat en er wonnen maar liefst 3 spelers een plek in het Nationaal Jeugddebat in de Tweede
Kamer.
Verbreden van de horizon
In mei 2017 viel de YETS Foundation in de prijzen bij de Aardig Onderweg Awards van de RET.

De stichting mocht de publieksprijs - de hoofdprijs - in ontvangst nemen. Eerder had YETS de
vakjuryprijs in de categorie ‘Samenleven’ al in de wacht gesleept. Mede dankzij het prijzengeld
van de Aardig Onderweg Award gingen alle YETS-coaches op teambuildingskamp in Ghana. Hier
werden nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst en tevens trainingen gegeven aan de YETS
Coaches van de Shakers Basketball Academy van YETS Ghana.
Ook in 2017 hadden we mede dankzij sponsoren als het Gemeenschapsfonds, Rotaryclub
Schiedam de Veste, en Rotaryclub Vlaardingen 80 de unieke kans om met onze jongeren de grens
over te gaan en deel te nemen aan unieke internationale sportevenement. Het tweedejaars team
van het LIFE College ging naar Koksijde in België, de tweedejaars spelers van het Geuzencollege
reden af naar Amiens in Frankrijk, terwijl we met een gigantische groep van maar liefst 40
eerstejaars basketballers uit Schiedam en Vlaardingen naar de United World Games in Oostenrijk
gingen.

YETS mag op veel steun rekenen
Mede dankzij de steun van al onze jongeren, hun familieleden, vrijwilligers, vrienden en partners
hebben we de RET Aardig Onderweg Award gewonnen.
YETS Foundation wordt tijdens een landelijke bijeenkomst van onze partner het Oranje Fonds
uitgelicht als good practice. Directeur Peter Ottens wordt hier zelfs voor een speciale lunch met
Koning Willem-Alexander uitgenodigd om meer over onze interventie te vertellen.
Rotaryclub Schiedam Vlaardingen met als aanjager Rotarian Susan van der Ploeg als aanjager maakt
YETS Foundation het goede doel voor hun wijnactie. Hier zijn we ontzettend dankbaar voor.
In december van 2017 rennen bijna 20 YETS-jongeren mee met de Santa Run in Vlaardingen om
geld in te zamelen voor het Jeugdsportfonds.
Dankzij Rotaryclub Vlaardingen 80 en Gemeente Vlaardingen krijgen we eindelijk onze eigen
plek! In december kregen we de sleutels overhandigd van een gigantische ruimte in een oud
kantoorpand in Vlaardingen wat met overweldigende hulp van familie en vrijwilligers is omgetoverd
tot een schitterend YETS-kantoor.

HOOFDSTUK 3 YETS IN DE TOEKOMST
Ook in 2018 gaat YETS er met volle kracht tegenaan. Intern zullen stappen gemaakt worden om
rollen en taken nog beter te gaan verdelen zodat iedereen nog wordt ingezet vanuit zijn of haar
kracht. Tevens blijven we hard werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze projecten. In
dat kader kijken we ook welke coaches toe zijn aan de volgende stap als coach zodat er mogelijk
in de komende jaren nieuwe teams gestart kunnen worden. Uiteraard zullen we contact blijven
zoeken met lokale organisaties op zoek naar lokale impact. En tot slot zullen er stappen gezet
worden om eigen middelen te werven zodat YETS Foundation op termijn ook zelfstandig kan
blijven bestaan.
In het jaarverslag 2018 leest op welke manier wij erin slagen om ook in 2018 weer een stap in de
goede richting te zetten. Tussentijds kunt u ons ook volgen via onze sociale kanalen of via onze
nieuwsbrief.

