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JAARVERSLAG 
 
   
Gebeurtenissen 2015.  
 
De financiële positie van de Stichting YETS Foundation over 2015 is stabiel te noemen. De projecten 
konden met de binnengekomen gelden worden uitgevoerd zoals omschreven in de projectplannen en 
met onze interventie. Met de financiële bijdrage van Fonds Schiedam Vlaardingen, Gemeente Schiedam 
,Gemeente Vlaardingen en de Rabobank kon ieder project worden gestart. Met het wegvallen van de 
Rabobank als sponsor voor het schooljaar 2015-2016 ontstond er een begrotingstekort op het project 
Life College van 33%. Dit werd aangevuld door een sponsoring van arbeidsuren door 1 in Team. 
Hierdoor zijn wij instaat gebleken om binnen het budget te blijven, de opstartkosten te retourneren en 
reserves op te bouwen voor investeringen in 2016. Hierbij kan worden gedacht aan het verder 
ontwikkelen van de interventie en training van onze coaches. 
 
Toekomstvisie 2016. 
 
Ondanks dat wij 1 in Team dankbaar zijn voor deze sponsoring is het belangrijk dat wij in de toekomst 
onze begrotingen wel gesloten krijgen. Met de reserves van 2015 kan er in 2016 worden geinvesteeerd 
in het nog beter in beeld brengen van de resultaten en strategie van YETS Foundation om meer 
partijen bereid te krijgen een financiële bijdrage te doen en op die manier de binnenkomende fondsen 
te verhogen zodat wij minder afhankelijk zijn van de Gemeentelijke bijdragen. 
 
Inmiddels zijn er ook al weer toezeggingen aan onze Stichting gedaan om de projecten voor het 
komende jaar voort te zetten.  
 
Wij zijn de huidige sponsoren ontzettend dankbaar dat zij bereid de gelden ter beschikking te stellen 
en voor het getoonde vertrouwen wat zij in onze Stichting hebben. 
 
  
Schiedam, 8  september 2016 
Stichting YETS Foundation 
 
Het bestuur: 
 
 
 
Jeroen Dejalle(voorzitter)                                                   Suyi Guo (secretaris) 
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JAARREKENING 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING 
 
Algemeen 

Op 8 november 2013 is Stichting YETS Foundation opgericht. De stichting heeft als doel het inzetten van 
sport als middel om bij jonge individuelen 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 daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting beoogd hiermee het 
algemeen nut. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van door het bestuur gekozen grondslagen voor waardering van 
activa en passiva waarbij wordt aangesloten bij de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor het 
opstellen van jaarrekeningen voor fondsenwervende instellingen. 
 
Fiscale status 

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 de stichting 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).  

 
Vlottende activa 

Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met 
mogelijke oninbaarheid. 
 
Overige activa en passiva 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Waar van toepassing worden de activa en passiva in vreemde valuta omgerekend tegen de per 
balansdatum geldende koersen. 
 
 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves hebben een beperkte bestedingsmogelijkheid die door het bestuur is bepaald. 
 
Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen bestaan uit ontvangen gelden waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door 
derden is bepaald. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 

Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen baten en lasten. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. 
 
Lasten worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. 
 
Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
 
      

ACTIVA  31 december 2015  31 december 2014  (in euro's)             
 
Vaste activa 
 
Domeinnaam   84    -    
 
Vlottende activa 
Vorderingen 
Te ontvangen bijdragen  8.000    -   1  
Overige vorderingen en overlopende 
activa  -    -   1  
   8.000   -  

 
Liquide middelen   14.733    5.364    
         

Totaal   22.817    5.364 

 
 
      

PASSIVA  31 december 2015  31 december 2014  (in euro's)             
 
Eigen vermogen 
Reserves  5.047    314  
Bestemmingsfondsen   4.671    5.000   
   9.718    5.314    

 
Kortlopende schulden 
Belastingen en premies sociale  
verzekeringen  628    -   
Overige schulden en overlopende passiva   12.471    50   
   13.099    50 
         

Totaal   22.817    5.364 

 
 
 
 
 
 
Samenstellingsverklaring afgegeven op 8 september 2016 door NIB Accountants & Adviseurs. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 
      
  2015  2015  2014  
  werkelijk  begroting  werkelijk 
(in euro's)             
 
Baten 
 
Projectbijdragen   36.526  46.987  5.000 
Sponsorbijdragen  6.500  4.500  - 
Donaties en giften  135  -  400 
Financiële baten    -    -    - 
  43.161  51.487  5.400 
 
Lasten 
 
Projectkosten 
Personeelskosten  2.484  -  - 
Aanschaf materialen   7.732  10.087  - 
Inzet menskracht  23.282  26.166  - 
Overige    3.053    4.150    - 
 
  36.551  40.403  - 
 
Beheer en administratie 
Diverse kosten  2.206  2.000  86 
 
 
Saldo  4.404  9.084  5.314  
 
Toevoeging/onttrekking aan:       
Reserves  4.733    314 
Bestemmingsfondsen  -329    5.000 
  4.404    5.314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenstellingsverklaring afgegeven op 8 september 2016 door NIB Accountants & Adviseurs. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
 
ACTIVA 
 
Vaste activa 
 
 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen     
 
Overige vorderingen en overlopende activa     
  31-12-2015 31-12-2014 
(in euro's)        
 
St. Fonds Schiedam/Vlaardingen     8.000   -   
         
     8.000   -  
 
 
Liquide middelen      
Rabobank, rekening-courant     14.733   5.264   
         
      14.733   5.264 
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PASSIVA 
 
Eigen vermogen   
 
Reserves 
 
Overige reserves       
   2015   2014 
(in euro's)       
 
Stand per 1 januari  1   314   -  
Resultaat(na bestemmingen)  1   4.733   314  
Stand per 31 december  3   5.047   314  
 
 
Bestemmingsfonds 
  01-01-2015  mutatie  31-12-2015 
 
Life College (Schiedam)  5.000  2.494  7.494 
Geuzencollege Vlaardingen  -  -2.823  -2.823 
  5.000  -329  4.671 
 
Dit betreffen door derden toegekende bijdragen voor de exploitatie van de projecten. Een  overschot 
en/of eventueel 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 de bestemmingsfondsen.  
 
 
Kortlopende schulden     
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
  31-12-2015 31-12-2014 
(in euro's)        
Loonheffing en premies sociale verzekeringen  6   628   -  
 
 
Overige schulden en overlopende passiva     
 
Te betalen inhuur      7.065   - 
Te betalen netto salarissen     1.856   -  
Te betalen aanschaf materialen     2.800   - 
Overig     750   50  
      12.471   50  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 
 
Baten 
      
   2015   2014  
(in euro's)        
 
Projectbijdragen       
St. fonds Schiedam/Vlaardingen  1   18.000   - 
Gemeente Schiedam  1   14.096   5.000  
Rabobank Rotterdam     4.430   - 
  1   36.526   5.000 
 
Sponsorbijdragen 
Ontvangen sponsoring van instellingen & bedrijven  2   6.500   -  
 
 
Donaties en giften 
Donaties en giften van particulieren  1   135   50  
Donaties en giften van instellingen & bedrijven  1   -   350  
  2   135   400  
 
 
Lasten 
 
 
Personeelskosten 
Lonen en salarissen  1   2.120   -   
Sociale lasten   1   364   - 
  2   2.484   -  
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   2015   2014  
(in euro's)        
 
Inzet menskracht        
Inhuur personeel  1   3.060   -  
Save our Lifes Ghana  1   3.000   - 
1 in Team     17.072   -  
  1        
  2   23.132   -  
 
 
Beheer en administratiekosten 
 
Diverse kosten       
Accountants-,advies-, en notariskosten     1.396   - 
Bankkosten     179   86   
Kosten website     51   -  
Brainstormsessies  1   580   -    
  1        
  2   2.206   86  
 
 
Overige informatie 
 
Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2015 was er 1 werknemer in dienst (2014: -). 
 
 
Rotterdam, 8 september 2016 
Stichting YETS Foundation 
 
Het bestuur: 
 
 
 
Jeroen Dejalle(voorzitter)                                                   Suyi Guo (secretaris) 
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Stichting Yets Foundation

T.a.v. het bestuur

Nieuwe Damlaan 862

3118 AC SCHIEDAM

datum betreft ons kenmerk uw kenmerk

8 september 2016 Jaarrekening 2015 MS -

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw 

onderneming.

De jaarrekening van Stichting Yets Foundation te  is door ons samengesteld op basis van de van u 

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van 

baten en lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere 

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse 

Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal 

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Yets 

Foundation.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om 

een oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de 

jaarrekening.
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Met vriendelijke groet,

NIB Accountants & Adviseurs

M. van der Stelt AA

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 

toelichting zijn wij gaarne bereid.
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