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Colofon 
Dit is het jaarverslag 2016 van de stichting YETS Foundation, gevestigd te Schiedam. De stichting is opgericht 

op 8 november 2013 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

59183969. Dit jaarverslag is geplubiceerd in april 2017. 
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Voorwoord 
 

Beste lezer,  

 

2016 is een bijzonder jaar geweest voor YETS Foundation. Hoewel in 2016 pas het eerste basketbalteam onze 

tweejarige interventie succesvol heeft doorlopen, hadden wij ons niet kunnen voorstellen dat wij als stichting nu 

al zo ver zijn als dat we nu zijn. Wij zijn hier als gehele stichting bijzonder trots op en zijn hierdoor nog meer 

gemotiveerd om ons in te zetten. Op volle kracht vooruit richting regionale impact! 

 

Eén van de mooiste momenten in 2016 was de certificaatuitreiking van het eerste basketbalteam dat onze 

interventie afrondde. Diverse van deze jongeren hebben ervoor gekozen om te helpen bij het verder versterken 

van YETS. Een aantal jongeren zijn aspirant coaches geworden en gaan nu dus andere jongeren helpen. Anderen 

zijn toegetreden tot het Junior Bestuur dat in na de zomer van 2016 werd ingesteld. Ook zijn veel jongeren lid 

geworden van een basketbalvereniging bij hen in de buurt. Wij zijn bijzonder blij met impact die wij in 2016 

hebben gemaakt.  

 

Een ander hoogtepunt is dat wij met onze grote financiers langjarige afspraken hebben kunnen maken. Dit borgt 

de continuïteit van de YETS. Verder hebben wij in 2016 weer talenten aan onze stichting weten te binden. 

Patrick Hilliman (aspirant coach), Arwin Manus (Actie-Team Methodiek & Didactiek), Jeffrey van der Sloot 

(bestuurslid-penningmeester) en Jeroen Hermsen (Actie-Team Marketing & Communicatie). Wij wensen hen 

heel veel succes. Helaas hebben wij in 2016 ook afscheid moeten nemen van Dorinde Hoogsteden. Dorinde heeft 

als bestuurslid vanaf het begin een bijzondere bijdrage geleverd aan YETS. Wij danken haar voor haar inzet.    

 

Dit succes is uiteraard alleen mogelijk door de toewijding, passie en onverzettelijkheid van iedereen die bij 

YETS Foundation betrokken is. Allereerst natuurlijk de coaches die elke dag met onze jongeren bezig zijn. 

Daarnaast alle vrijwilligers die op welke manier dan een bijdrage hebben geleverd. Ook bedanken wij onze 

financiers die het uitvoeren van onze activiteiten mogelijk maken: Gemeente Schiedam, Gemeente Vlaardingen, 

Fonds Schiedam Vlaardingen, het Oranje Fonds, de Rabobank, Rotaryclub Schiedam de Veste, …  

 

In dit jaarverslag leest u over onze projecten, onze resultaten, de YETS organisatie en onze financiële situatie 

over 2016. Veel plezier met het lezen van ons verslag! 

 

 

Met enthousiaste groet,  

 

Jeroen Dejalle, bestuursvoorzitter YETS Foundation 
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Hoogtepunten 
 

130  
JONGEREN NEMEN DEEL AAN YETS PROJECTEN 

 
 
 
 
 
 
 

100  
IN 
NEDERLAND 

 

30 
IN GHANA 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In 2016 werd er ook op 
het Lentiz 
Geuzencollege in 
Vlaardingen uitgebreid 
naar een 2e team. 
 
Op een emotionele 
avond ontving de eerste 
groep jongeren die ons 
programma succesvol 
heeft doorlopen een 
certificaat van de 
Schiedamse wethouder 
van sport Nathalie 
Gouweleeuw. 
 
Ook in 2016 maakten 
alle teams een 
internationale reis: 
Oostenrijk, Luxemburg 
en zelfs de unieke 
vliegreis naar Hongarije. 
 
YETS Junior Bestuur gaat 
van start met oud-
deelnemers van het 
eerste team. 
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Achtergrond 
Na zijn droom om te basketballen op een college in de Verenigde Staten te hebben gerealiseerd kwam Peter 

Ottens terug in zijn geboortestad Schiedam. Het leek alsof de tijd stil had gestaan. Hij zag nog steeds dezelfde 

jongeren op dezelfde plekken hangen en de lege pandjes van toen waren nog steeds kaal en grijs. Hij wilde hier 

iets aan gaan doen. Daarom begon hij zijn eigen onderneming waarmee hij basketbal workshops ging verzorgen 

aan jongeren om hen te leren samenwerken en proberen te motiveren iets van het leven te maken. 

 

Samen met twee vrienden gaf hij door heel de regio workshops. Hun aanpak bleek vooral aan te slaan bij de 

kwetsbare doelgroep. Er onstond dan ook een verschuiving van opdrachtgevers van het reguliere onderwijs naar 

het speciaal- en praktijkonderwijs tot jeugddetenties. In een paar jaar tijd verzorgden Peter en zijn team basketbal 

workshops bij weeshuizen en vluchtelingenkampen in Azerbeidzjan, Belize, Ghana, Oeganda en Zuid Afrika. 

 

Peter en de andere coaches weten de jongeren goed te bereiken en bij hen binnen te komen. Echter blijft het 

contact vaak bij eenmalige momenten. Hierdoor ontstaat het idee om langdurige programma’s op te zetten voor 

kwetsbare jeugd waarbij zij behalve op het veld ook buiten de lijnen begeleid kunnen worden naar de coaches 

naar wij zij opkijken. Op deze wijze kan er daadwerkelijk een verschil worden gemaakt op de jongeren en de 

lokale gemeenschap. 

 

Met behulp van orthopedagoog Anouk Spruit wordt deze visie op papier uitgeschreven en eind 2013 wordt de 

YETS Foundation opgericht: Youth Empowerment Through Sports. De stichting ontwikkelt meerjarige, 

duurzame en vooral gestructureerde sportprojecten om de kracht van sport volledig tot haar recht te laten komen. 
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Organisatie 
YETS Foundation is een onafhankelijk, particulier initiatief, opgericht eind 2013. De stichting is niet verbonden 

aan enige politieke of religieuze organisatie. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 59183969. Wij zijn door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI).  

 

 

Missie 

YETS Foundation heeft als missie: 

 

“Inzetten van sport als middel om kwetsbare jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en te 

begeleiden naar een positieve rol in hun gemeenschap en deze daardoor te versterken.” 

 

 

Visie 

YETS Foundation heeft haar visie als volgt omschrijven: 

 

“Jongeren die op meerdere leefterreinen problemen hebben, lopen het risico op maatschappelijke 

uitval. Dit ontstaat vaak uit het ontbreken van structuur en de afwezigheid van een rolmodel. Bij de 

YETS Foundation zijn we ervan overtuigd dat sport, mits op de juiste manier aangeboden, hier 

invulling aan kan geven. De sport kan hen een identiteit geven en succeservaringen laten beleven. 

Door kwaliteitsvolle YETS Coaches in staat te stellen ook buiten de lijnen van het veld jongeren te 

begeleiden, kan er op maatschappelijk vlak veel worden gewonnen. Waar ook ter wereld.” 

 

 

Doelstelling 

YETS Foundation streeft naar de volgende doelstelling: 

 

“Het voorkomen van maatschappelijke uitval onder kwetsbare jongeren door deelnemers gedurende 

minimaal 2 schooljaren intensief te ondersteunen in hun sociaal-emotionele, cognitieve en 

gedragsmatige ontwikkeling.” 

 

 

Bestuur 

Naam Functie Achtergrond Lid sinds 

Jeroen Dejalle Voorzitter Adviseur Strategie en Communicatie 

 

01-09-2015 

Jeffrey van der Sloot Penningmeester Accountant 

 

01-09-2016 

Suyi Guo Secretaris Cyber Security Consultant 

 

08-11-2013 

Burcu Kakeci Algemeen Bestuurslid Student Pedagogiek 

 

01-09-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Meerdere keren ben ik al gevraagd om een bestuursfunctie te vervullen bij 

verschillende stichtingen. Nooit heb ik mij hier toe geroepen gevoelen maar 

bij YETS Foundation kreeg ik direct een warm gevoel. Je ervaart de positieve 

energie en ziet met eigen ogen wat voor verschil onze coaches maken. Ik ben 

blij dat ik mijn bijdrage aan deze organisatie kan leveren en daarmee ook aan 

de gemeenschap.” 

 

Jeffrey van der Sloot 

Penningmeester 
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Organisatiestructuur 

De organisatie kent een bestuur en een uitvoerend bureau waaraan leiding wordt gegeven door een algemeen 

directeur. Het Bestuur stelt gezamenlijk met de algemeen directeur het strategische beleid vast rondom de 

uitvoering van de organisatiedoelstellingen. Het bestuur vergadert twaalfmaal per jaar. Het Bestuur ziet actief toe 

op de risico’s binnen de organisatie en stelt indien nodig op basis daarvan het beleid bij. De directeur voert het 

beleid uit samen met overige medewerkers van de organisatie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Salariëring 

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.  

 

  

Project Coördinator

Methodiek 

Coördinatoren

Hoofd Coaches

Assistent Coaches

Communicatie & 

Fondsenwerving

Pedagogisch 

Adviseur

Bestuur

Directeur

Country Manager 

Ghana

 

Het coachen van deze doelgroep is zo waardevol, omdat je als coach de kans 

krijgt om als rolmodel de jongeren steeds beetje bij beetje iets bij te leren in 

zowel levenslessen, communicatieve vaardigheden maar ook omgaan met de 

mensen binnen en buiten de eigen omgeving. 

 

Demian Salami 

Assistant Coach 
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Financiële positie in 2016 

In 2016 heeft de stichting een flinke ontwikkeling meegemaakt. Na de start van de pilotfase van onze projecten 

in 2015 hebben we de projectbegrotingen aangepast naar de realtische kosten die de uitvoering van onze 

interventie daadwerkelijk in de praktijk vraagt. Omdat de resultaten ook heel duidelijk waren zijn onze partners 

meegegaan in deze begroting waar we enorm dankbaar voor zijn. Buiten de bijdrage van de Gemeente 

Schiedam, Gemeente Vlaardingen en Fonds Schiedam Vlaardingen e.o, zijn we er ook enorm trots op dat we aan 

het einde van 2016 een bijdrage hebben mogen ontvangen van het Oranje Fonds waardoor onze begrotingen 

voor het eerst volledige gedekt werden. Terwijl Fonds Schiedam Vlaardingen e.o een meerjarige toezegging 

heeft uitgesproken, heeft het Oranje Fonds ook een intentie voor de langere termijn uitgesproken. 

 

Dankzij de steun van deze partners hebben we een gezond financieel jaar achter de rug en gaan dus ook heel 

stabiel het nieuwe jaar in. Dit neemt niet weg dat er weinig tot geen budget is voor overheadkosten om te 

investeren in de ontwikkeling van onze coaches en organisatie in het algemeen. In 2017 zullen wij hier 

gezamenlijk met ons bestuur en directie plannen voor gaan ontwikkelen.  
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Strategie 

YETS Foundation richt zich op kwetsbare jongeren die het risico lopen op maatschappelijke uitval. Zij groeien 

vaak op zonder rolmodellen. Door hen op te nemen in een sportteam en onder leiding van YETS Coaches 

kunnen zij alsnog de hard nodige aandacht, begeleiding en structuur krijgen die zij missen. Om dit te realiseren 

is YETS constant op zoek naar lokale partners. Niet alleen voor financiële steun, maar ook voor het bieden van 

stageplekken, workshops, werkbezoeken of andere vormen van samenwerkingen om gezamenlijk de wijk te 

versterken.  

 

De jongeren worden bereikt door middel van een projectpartner. Dit zal over het algemeen een lager 

onderwijsinstelling zijn of een school met leerlingen uit een aandachtswijk. Leerlingen die baat hebben aan 

deelname zullen worden opgenomen in een projectteam van de YETS Foundation. Twee jaar lang zullen zij 

tweemaal per week trainen, maar ook deelnemen aan huiswerkbegeleiding en maatschappelijke activiteiten om 

de horizon van de deelnemers te verbreden en hun bewustzijn te vergroten. Zo zullen zij evenementen 

organiseren voor de wijk maar ook contact maken met deelnemers van een YETS-project in een ander land. 

Vanuit de YETS Methodiek zitten aan alle activiteiten die worden uitgevoerd leerdoelen gekoppeld.  

 

Na een deelname van twee jaar wordt getracht de deelnemers aan de positieve kant van de maatschappij te 

krijgen, en hier allemaal een actieve rol te vinden. Dit kan zijn in de vorm van een (vervolg)studie naar keuze, 

(bij)baanen/of deelname aan een sportvereniging. 

 

 

In onderstaande illustratie is de YETS Strategie uitgewerkt: 
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Projecten 

 

Life College (Schiedam) 

17 van de 20 
JONGEREN DIE IN JANUARI 2015 AANSLOTEN IN 
HET ALLEREERSTE YETS TEAM GENAAMD 
‘010WOLFPACK’ BEHAALDEN IN JUNI 2016 HUN 
YETS CERTIFICAAT GEDURENDE EEN EMOTIONELE 
UITREIKING OP HET STADSHUIS WAAR WEINIG 
AANWEZIGEN HET DROOG WISTEN TE HOUDEN. 

 

5 JONGEREN DIE HET PROJECT AL 

HEBBEN DOORLOPEN VORMEN NU 
HET YETS JUNIOR BESTUUR EN 
BLIJVEN MEEDENKEN HOE ZE YETS 
KUNNEN BLIJVEN ONTWIKKELEN. 
BEOORDELING 
OUDERS 

9,1 

DOORGESTROOMD 
NAAR VERENIGING 
10 

 

 
 

Project Sponsoren: 

  

 

 

Community Partners: 
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Het jaar 2016 was er een vol hoogtepunten. Met 

de positieve start in 2015, de unieke reis naar 

Italië, en een tussentijdese procesevaluatie 

waarbij de resultaten boven verwachting waren, 

hadden we niet gedacht dat 2016 dit kon 

overtreffen. Niets bleek minder waar. Het tweede 

team genaamd Green Lions groeide niet alleen 

gezamenlijk als familie naar elkaar toe, maar 

vormde samen met het tweedejaars team 

010Wolfpack een ware YETS community. De 

twee teams trainden regelmatig samen, hielpen en 

inspireerden elkaar, en waren net als de coaches 

enorm trots om onderdeel uit te maken van dit 

unieke project. Dit zorgde voor een zeer lage 

projectuitval en zichtbaar mooie ontwikkelingen 

in het gedrag, schoolcijfers en zelfvertrouwen van de jongeren. 

 

In februari gingen de teams gezamenlijk de wijk in met 

wijkprocesmanager Ursula Rutten om verschillende 

maatschappelijke initiatieven te bezoeken en inspiratie 

op te doen om activiteiten te organiseren. Dit resulteerde 

in het prikken van afval op straat, het opknappen van een 

buurttuin, en een sportdag met de ouderen van 

dagbehandeling Marconihove van Argos Zorggroep. 

 

Vanuit de samenwerking met lokale basketbalvereniging 

SBV Juventus werden er bij elkaar gasttrainingen 

verzorgd, onderlinge wedstrijden georganiseerd, een 

fundraiser evenement op de vereniging voor ons project 

in Ghana, en stroomden in de zomer 4 spelers door van 

YETS naar de vereniging. 

 

Het harde werken van ons team van coaches en 

vrijwilligers bleef niet onopgemerkt. Onze financiële 

sponsor van het eerste uur Fonds Schiedam 

Vlaardingen e.o. verraste ons met een donatie van 

€10.000,- in het kader van hun 25-jarig jibuleum. Dit 

had nooit gekund zonder de krachtige samenwerking 

met het Lentiz LIFE College. De YETS Coaches 

hebben korte lijntjes met het  zorgteam en de 

docenten, terwijl er regelmatig samen activiteiten 

worden uitgevoerd. Deze samenwerking werd 

beloond toen de school onze stichting officieel 

benoemde als alliantiepartner. Dit gebeurde op de 

officiële opening van het academisch jaar, met een 

bezoek van Minister van Onderwijs Jet Bussemaker. 

 

De internationale reis naar Italië had onze jongeren zo’n goed gedaan dat we enorm hard ons best hebben gedaan 

om alle drie de YETS teams in 2016 dezelfde kans te bieden. Mede dankzij een bijdrage van Rotaryclub 

Schiedam de Veste, Gemeenschapsfonds, en het LIFE College zelf gingen onze LIFE College teams naar 

Hongarije en Luxemburg.  

 

Juni 2016 was er dan eindelijk de eerste certificaatuitreiking voor de allereerste groep jongeren die ons YETS 

programma volledig heeft doorlopen. Coaches lieten een traantje voor het feit hoe zij uiteindelijk het harde 

werken beloond hebben gezien en deze jongeren zo enorm zagen groeien, de jongeren lieten een traantje vallen 

uit trots en de bewustwording dat deze  periode tot een einde was gekomen. De aanwezige ouders, broertjes, 

zusjes, vrienden, en partners konden niet achterblijven. Een schitterend moment om op terug te kijken, maar ook 

enorm inspirerend voor ons gehele team om dit werk voor nog veel meer jongeren voort te zetten. 

 

 



 
 

Y E T S  F o u n d a t i o n  -  J a a r v e r s l a g  2 0 1 6  
 

Pagina 13 

Wat doen ze nu? 

Door de intensieve tweejarige samenwerking beginnen onze coaches op den duur daadwerkelijk een familie te 

worden met het team. En een familie laat elkaar dan ook niet na die twee jaar weer uit het oog verdwijnen, laat 

staan uit het hart. Daarom is er nu nog regelmatig contact met de spelers van het uurste uur. Maar wat zijn de 

vervolgstappen van ‘’010Wolfpack’? 

 

 

 

Niemand heeft YETS beter kunnen ervaren dan de jongeren die 

aan het programma hebben deelgenomen. Daarom hebben wij 

het YETS Junior Bestuur opgericht. Onder leiding van 

vrjiwilligster Sally Mercelina komen vijf van de ex-deelnemers 

tweemaal per maand bijeen om gezamenlijk na te denken over 

hoe ze de stichting nog beter kunnen maken, en als jongeren een 

nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap. Al in 

2015 hebben zij meegedaan aan het programma ‘We’ve got the 

power!’ van de Kleine Ambassade en al een presentatie 

voorbereid bij de cursus Modern Besturen  van het NOC NSF. 

 

Maar liefst 10 van de in 2015 bij YETS ‘afgestudeerde’ jongeren 

hebben in basketbal hun passie gevonden en zijn doorgestroomd 

naar Schiedamse Basketbal Vereniging Juventus, of 

Rotterdamse basketbalvereniging Divine. 

 

Maar liefst 5 van de jongeren zien we nog wekelijks op de 

trainingen. Als stagiair trainer ondersteunen zij nu gedurende de 

trainingen van de nieuwe teams en dragen tevens een steentje bij 

in de keuken door het eten op te scheppen, en te helpen tijdens de 

huiswerkbegeleiding. 

 

Een hoop van de jongeren hebben een bijbaan gevonden en leren 

nu hun eigen geld verdienen. 
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Geuzencollege Westwijk (Vlaardingen) 

23 LEERLINGEN WERDEN IN SEPTEMBER 2016 

GESELECTEERD VOOR HET TWEEDE TEAM. 

22 HIERVAN ZIJN NA DE JAARWISSELING NOG 

STEESD ACTIEF. 
 

 

3 JONGEREN GAVEN EN DEELDEN 
HUN ERVARINGEN MET YETS IN 
EEN RAADSVERGADERING VAN DE 
GEEMEENTE VLAARDINGEN. 
 
BEOORDELING 
DEELNEMERS 

9,1 

BEOORDELING 
MENTOREN 

8,3 

 

 

 

Project Sponsoren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community Partners: 
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In het najaar van 2015 maakten wij de overstap 

naar het Geuzencollege in Vlaardingen. Voor ons 

als Schiedamse stichting destijds nog een 

onbekende stad, nu een tweede thuishaven.  

 

In een stad zonder basketbalvereniging is ook 

nauwelijks een basketbal gemeenschap. Ook in 

de school kostte het ons tijd om een basketbal 

cultuur neer te zetten; al helemaal omdat we 

volgens het Amerikaanse school concept werken: 

tweemaal per week trainen, op school eten, 

huiswerk maken, en daar dan ook nog steeds op 

tijd moeten komen om te luisteren naar coaches 

die zeggen dat je je best moet doen in de klas? 

Dat is niet altijd even makkelijk en vraagt een 

hoop discipline. Toch zijn er van het team van het 

eerste uur, de Geuzencollege Jaguars, nog maar 

liefst 16 van de 20 over. Zij hebben de standaard 

gezet. Zonder ook maar enig voorbeeld op 

school, en zonder het vertrouwen van mede 

leerlingen, wisten zij vol te houden. Dit heeft 

geresulteerd in een hechte groep jongeren, die 

ondanks de grote onderlinge verschillen, nu op 

weg gaan naar hun YETS certificaat. De Jaguars 

hebben een statement gemaakt in de school en 

laten zien dat deelname aan YETS niet alleen 

goed voor je is, maar dat het ook ‘cool’ is. Zo 

‘cool’, dat er van de 23 jongeren van het tweede 

team die in september 2016 gestart is, er nog 

maar liefst 22 over zijn. Dit succes is mede te 

danken aan de geweldige samenwerking met het 

Geuzencollege. De school leverde een grote 

bijdrage aan het mogelijk maken van deelname aan de United World Games in Oostenrijk in juni 2016. 

Daarnaast zijn er korte lijntjes met het zorgteam en het grootste deel van de betrokken mentoren. De school heeft 

zowel voor de onder- als bovenbouw twee contactpersonen aangesteld die het contact met de YETS coaches 

onderhouden. Voor de gezamenlijke maaltijd is ook een bijzondere constructie bedacht: De zwager van de 

directeur bereidt vlees, groente en saus voor. Op school zorgt conciërge Paul voor salade en rijst, aardappel of 

pasta. Teamwork makes the dream work! 

 

In 2016 is YETS ook actiever geworden in Vlaardingen Westwijk. Zo hebben de Jaguars afval opgeruimd en een 

gezelschapsdag georganiseerd voor in Vlaardingen gehuisveste vluchtelingen, of zoals onze jongeren ze 

noemden: nieuwe buren. Tevens hebben de coaches meer contact gehad met medewerkers van het wijkteam wat 

ook een succesje heeft behaald. 

 

De succesverhalen van het project blijven niet onopgemerkt. Gemeente Vlaardingen is enorm betrokken en heeft 

onderzoeksbureau Mullier Instituut de opdracht gegeven om in 2017 de maatschappelijke effecten van YETS in 

Vlaardingen in kaart te brengen.  
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Shakers Basketball Academy (Anwiankwanta, Ghana) 

SHAKERS ZET DEUREN 
OPEN VOOR DE 
GEMEENSCHAP! 

 

Opnieuw 

speler met 

beurs 

Coach Razak 

was in 

Nederland 

 

 

 

 

 

Project Sponsoren: 

 

 
 

 

Community Partners: 
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Met de turbulente opstart van onze basketbal 

programma’s op de Lentiz scholen in Schiedam en 

Vlaardingen, is de focus van onze stichting verandert 

van meer regionaal naar internationaal. Hierdoor 

heeft de ontwikkeling van onze Shakers Basketball 

Academy in Ghana op een lager pitje gestaan, en is 

dit ook minder naar de buitenwereld toe 

gecommuniceerd.  

 

Het jaar 2016 is een rumoerige tijdgeweest voor het 

SOLA weeshuis waar ons basketball programma is 

gehuisvest. Politieke veranderingen hebben ervoor 

gezorgd dat sommige kinderen terug moesten keren 

naar familieleden, wat voor onzekere tijden zorgde: 

Welke kinderen blijven en welke zullen gaan? De 

onrust heeft ook voor enkele grote 

meningsverschillen gezorgd waardoor enkele relaties 

tussen het weeshuis en sponsoren onder druk zijn 

komen te staan. 

 

Als stichting hebben wij ervoor gekozen om de 

ontwikkelingen in het weeshuis te blijven volgen, 

maar de focus vooral op de kinderen te houden. Het 

feit dat er uiteindelijk 9 jongeren terug naar familie 

moesten was jammer, maar we hebben geprobeerd 

hier ook kansen in te vinden: In afstemming met het 

weeshuis heeft het basketbal programma de deuren 

geopend voor kinderen van de junior high school uit 

de gemeenschap. Hierdoor wordt een stukje isolatie van het weeshuis doorbroken, en worden er gelijke kansen 

gecreeërd voor alle kinderen die in de omgeving wonen. In november en december zijn er open trainingen 

gehouden waarbij iedereen welkom was. De meest serieuze kinderen worden met toestemming van ouders 

toegevoegd aan de nieuwe te vormen teams die in januari 2017 officieel van start zullen gaan. De teams zullen 

niet meer worden verdeeld op basis van geslacht, maar op basis van leeftijd. Het eerste jaar team komt voort uit 

jongeren die in het tweede jaar op junior high school zitten, het tweede jaar team met jongeren uit het 3
e
 jaar. Via 

het programma hopen wij hen dan klaar te stomen op senior high school en de kans op basketbal beurzen voor 

enkele van hen mogelijk te maken. 

 

Ondanks dat de focus van YETS niet nauwdrukkend op ons unieke project 

in Ghana heeft gelegen, kent het project wel zijn hoogtepunten. Ook in 2016 

heeft er weer een speler dankzij basketbal de kans gehad om gratis een 

opleiding op senior high school te volgen. Sarah werd toegelaten op Kumasi 

Girls School, met wie zij gelijk mocht meespelen op het in Ghana bekende 

Sprite basketbal toernooi in Hoofdstad Accra. 

 

Omdat we de kwaliteit van het project op het YETS-niveau willen houden, 

kwam project coördinator Razak in de zomer van 2016 over naar Nederland 

om mee te kijken met de projecten op de Lentiz scholen. Hij maakte kennis 

met onze Nederlandse jongeren wat een hoop inspiratie aan beide kanten 

opleverde. Tevens hielp hij de YETS Coaches mee het verzorgen van de 

sportdag van de introductieweek voor nieuwe social work studenten van 

Hogeschool Rotterdam. 

 

Samen met Razak zal 2017 in het teken staan van het verankeren van 

Shakers in het dorp Anwiakwanta, maar ook in het vinden van lokale 

betrokkenen, die YETS in Ghana op lokaal niveau kunnen gaan trekken. 

Hierover hoort u in het komend jaar ongetwijfeld meer. In Nederland zal er 

actief op zoek worden gegaan naar donateurs die het programma niet alleen 

een warm hart toedragen, maar vooral de meerwaarde zien van een YETS 

programma in Anwiankwanta, als voorbeeld voor andere sport projecten. 
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Toekomst 
In 2015 spraken wij de ambitie uit om in 2016 een professionaliseringsslag te maken. Hierbij lag het oog niet op  

uitbreiding, maar vooral wat we al doen en waar we al zijn naar een hoger niveau brengen. Dankzij de tameloze 

inzet van een groot team aan vrijwilligers hebben we dit daadwerkelijk kunnen realiseren. Een gepassioneerde 

coaches team zorgde voor betere resultaten, een talentvol pedagogisch team bracht de resultaten in kaart, en een 

versterkt communicatie zorgde ervoor dat de buitenwereld kon gaan zien wat voor verschil YETS maakt. 

 

Mede dankzij een meerjarige toezegging van Fonds Schiedam Vlaardingen en het Oranje Fonds hebben we onze 

kans vergroot om de projecten voor de lange termijn voort te zetten. We zijn ons als stichting enorm bewust van 

het feit dat we niet grotendeels kunnen leunen op de hulp van fonsen. Daarom zal ons vizier in 2017 in het teken 

staan van sociaal ondernemen: YETS wil eigen inkomsten gaan genereren om haar programma’s ook voor de 

lange termijn te kunnen uitvoeren. De ideeën hiervoor zijn al in volle ontwikkeling en zullen in de lente van 

2017 gepresenteerd worden. 

 

We richten ons op kwaliteit maar willen op kleine schaal blijven uitbreiden om ons bereik in de steden te 

verzegelen. Momenteel worden er plannen ontwikkeld voor uitbreiding op een speciaal voortgezet onderwijs 

school in Schiedam en een nog geheim maar heel bijzonder project in Vlaardingen. 

 

YETS heeft een jong en dynamisch team met veel energie en enthousiasme. Dit zorgt er voor dat we snelle 

stappen kunnen nemen met een enorme dosis opportumisme. Het ontbreekt ons echter wel aan een stuk ervaring 

en soms een kritische blik. Daarom zijn er voor 2017 plannen om een Raad van Adviseurs op te richten die ons 

bestuur van adviezen kan voorzien en mee kan kijken naar uitdagingen en probleemstukken. Het bijzondere 

hieraan is dat deze RvA zal ontstaan uit onze samenwerking met Rotaryclub Schiedam – de Veste. Een groep 

leden die YETS een warm hart toedraagt zal een aantal keren per jaar bijeenkomen om YETS te ondersteunen in 

het verankeren van haar roots in Schiedam en de regio. 

 

Kortom: Wij gaan ook in 2017 weer keihard ons best doen gelijke kansen te ontwikkelen voor kwetsbare jeugd 

zodat ook zij zich gewaardeerd kunnen voelen en zo een positieve plek in de maatschappij kunnen vinden. 
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Bijlage 

Bewijs van ANBI-status 

 

 


