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Colofon
Dit is het jaarverslag 2015 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 juli 2015.
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Voorwoord
Beste lezer,
Na de opstart van YETS foundation op 8 november 2013 zijn wij alweer even op weg.
Het bestuur heeft van goede bestuursleden afscheid genomen, Jerry Gillis en Wim Fieggen, bedankt voor jullie
inzet! Maar gelukkig hebben wij nieuwe en enthousiaste leden mogen verwelkomen, Burçu Kakesi, secretaris en
Jeroen Dejalle, algemeen bestuurslid.
Na een prachtig en meer dan succesvol jaar, waarin wij een ANBI status hebben gekregen, waar wij na een
project in Schiedam ook in Vlaardingen mochten starten. Maar ook in Ghana hebben wij een mooie uitdaging
gehad. Wij zijn blij dat wij jullie ons eerste jaarverslag mogen presenteren. Bij deze wil het bestuur, alle
vrijwilligers, de sponsoren, de schenkers, haar partners, de scholen, de trainers en coaches, alle YETSers en in
het bijzonder Peter Ottens, de directeur en alle kinderen bedanken! In het bijzonder willen wij Fonds Schiedam
Vlaardingen bedanken die ons het vertrouwen heeft gegeven door een aanvraag te honoreren zonder dat wij al
bewijs hadden van de effecten van ons werk. Zonder jullie allemaal was het nooit zo’n succes geworden. Wij
wensen jullie enorm veel plezier met het lezen van ons jaarverslag.
Tot volgend jaar, tot ons volgende jaarverslag.

Met YETS groeten,
Dorinde Hoogsteden

YETS Foundation - Jaarverslag 2015

Pagina 3

Inhoudsopgave
Colofon .................................................................................................................................................... 2
Voorwoord................................................................................................................................... 3
Hoogtepunten .............................................................................................................................. 5
Achtergrond ................................................................................................................................. 6
Organisatie .............................................................................................................................................. 7
Missie....................................................................................................................................................... 7
Visie ......................................................................................................................................................... 7
Doelstelling .............................................................................................................................................. 7
Bestuur .................................................................................................................................................... 7
Organisatiestructuur ............................................................................................................................... 8
Salariëring ................................................................................................................................................ 8
Financiële positie in 2015 ....................................................................................................................... 9
Strategie .................................................................................................................................... 10
Projecten ................................................................................................................................... 11
Life College (Schiedam) ......................................................................................................................... 11
Geuzencollege Westwijk (Vlaardingen)................................................................................................. 13
Shakers Basketball Academy (Anwiankwanta, Ghana) ......................................................................... 15
Toekomst ................................................................................................................................... 17
Bijlage ........................................................................................................................................ 18
Bewijs van ANBI-status .......................................................................................................................... 18

YETS Foundation - Jaarverslag 2015

Pagina 4

Hoogtepunten
TOTALE KOSTEN

90
JONGEREN NEMEN DEEL AAN YETS PROJECTEN

60

30

IN
NEDERLAND

IN GHANA

€47.000
NEDERLAND

GHANA

€41.000

€6.000

In het eerste jaar YETS
Foundation werden
projecten gestart in
eigen regio: Schiedam
en Vlaardingen.
De allereerste 20
leerlingen van het Lentiz
Life College in Schiedam
namen deel aan een
international
sporttoernooi in Italië.
De jongeren van het
Save Our Lives weeshuis
in Ghana staan aan de
basis van de Shakers
Basketball Academy.
In september verlieten
zij voor het eerst het
weeshuis voor een
bezoek aan hoofdstad
Accra.
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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
Dorinde Hoogsteden

Functie
Voorzitter

Achtergrond
Account Manager

Lid sinds
08-11-2013

Suyi Guo

Penningmeester

Scrum Master

08-11-2013

Burcu Kenar

Secretaris

Student en stagiair bij YETS Foundation

01-09-2015

Jeroen Dejalle

Algemeen Bestuurslid

Adviseur Strategie en Communicatie

01-09-2015

“Als HBO student aan de opleiding pedagogiek heb ik in mijn eerste jaar stage
gelopen bij YETS Foundation op het Life College in Schiedam. De overweldigende
positieve energie die je voelt bij de projecten is fantastisch om te ervaren en geeft de
deelnemende jongeren vanzelf een boost. Ik ben dan ook zeer trots dat ik ben
gevraagd om deel te nemen in het bestuur van de stichting en draag graag mijn
steentje bij.”
Burcu Kenar
Secretaris
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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.

Bestuur

Communicatie &
Fondsenwerving

Directeur

Pedagogisch
Adviseur

Country Manager
Ghana

Methodiek
Coördinatoren

Project Coördinator

Hoofd Coaches

Assistent Coaches

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 project coördinatoren en coaches.
“We willen de straatcultuur van de jongeren niet afpakken, maar we leren hen wel
dat je met ouderen zoals je docent of je baas toch anders omgaat dan met je
vrienden.”

Giannini Olieberg
Methodiek Coördinator & Head Coach
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Financiële positie in 2015
De financiële positie van stichting YETS Foundation over 2015 is stabiel te noemen. De projecten konden met
de binnengekomen gelden worden uitgevoerd zoals omschreven in de project plannen en onze interventie. Met
de financiëele 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 op het Life College van 33%. Dit werd aangevuld
door een sponsoring van arbeidsuren door I In Team. Hierdoor zijn wij in staat 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.
Ondanks dat wij I In Team dankbaar zijn voor deze sponsoring is het belangrijk dat wij in de toekomst onze
begrotingen financieel wel gesloten krijgen. Met de reserves van 2015 kan er in 2016 worden geïnvesteerd in het
in beeld brengen van de resultaten en strategie van YETS Foundation om meer partijen bereid te krijgen een
financiële bijdrage te doen. Op deze wijze kunnen wij het risico spreiden wanneer er partijen wegvallen.
Wij zijn de huidige sponsoren ontzettend dankbaar voor het vertrouwen.
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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)

7 VAN DE 8
MENTOREN GEVEN AAN EEN POSITIEVE SOCIAALEMOTIONELE EN COGNITIEVE ONTWIKKELING TE
HEBBEN WAARGENOMEN ONDER HUN
LEERLINGEN DIE MEEDOEN AAN HET PROJECT.

VAN

NAAR

22

14

ONVOLDOENDES OP RAPPORTEN
BEOORDELING
BEOORDELING
DOCENTEN
DEELNEMERS

8,5

8,7

Project Sponsoren:

Community Partners:
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Met een financiële bijdrage van Fonds
Schiedam Vlaardingen e.o., Gemeente
Schiedam en Rabobank Rotterdam begon
YETS Foundation in januari 2015 het
allereerste YETS project op het Lentiz Life
College in de aandachtswijk Schiedam Oost.
Een VMBO school die leerlingen uit de gehele
regio Nieuwe Waterweg aantrekt.
Alle tweedeklassers kregen een basketbalclinic
en konden zich inschrijven voor het team. Van
de 40 inschrijvingen worden er uiteindelijk 23
leerlingen geselecteerd. Gedurende de rest van
het schooljaar wordt er tweemaal per week
getraind op school, samen gegeten, huiswerk
gemaakt en gewerkt aan de sociale integratie
activiteiten.
In een half schooljaar bedachten de spelers hun
eigen teamnaam, ontwerpen een daarbij passend
logo, volgen theater workshops, ontmoeten
begind dementerende ouderen uit een
verzorgingstehuis en organiseren een werelddag
voor hen waar zij hun cultuur presenteren. Als
kers op de taart nemen alle 20 overgebleven
leerlingen deel aan een Olympisch jongeren
toernooi in Italie. Een ervaring die zij nooit
meer zullen vergeten. Voor velen was dit de
eerste keer in het buitenland.
De YETS Coaches worden ondersteund door
pedagogiek studenten van Hogeschool
Rotterdam. Zij houden de presentielijst bij, observeren tijdens de trainingen, bieden huiswerkbegeleiding en
ondersteunen gedurende de overige activiteiten.
Na een succesvolle evaluatie van deze pilot werd het project in september 2015 uitgebreid naar een 2 e basketbal
team. Terwijl het bestaande team het 2e jaar van het programma inging werden er opnieuw basketbal clinics
verzorgd aan de nieuwe 2e klassers van de school om ook weer een nieuw team te vormen. Het aantal
aanmeldingen was enorm. Gezamenlijk met de school werd er gekeken voor wie deelname een enorme
toegevoegde waarde zou zijn. Er werden opnieuw 20 leerlingen geselecteerd.
In het schooljaar 2015-2016 worden er ook weer veel extra activiteiten gedaan. Zo wordt er nauw samengewerkt
met de lokale basketbalvereniging SBV Juventus. Een van hun jeugdtrainers loopt vanaf oktober stage bij het
project, er wordt een oefenwedstrijd gespeeld en de YETS Coaches geven een gasttraining op de vereniging.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de deelnemers na 2 jaar deel te hebben genomen aan het project, door gaan
stromen naar de basketbalvereniging.
Alle deelnemers brachten op woensdag 18 november een bezoek aan de wijk samen met wijkprocesmanager
Ursula Rutten om te kijken waar zij konden helpen om een positieve bijdrage aan hun gemeenschap te leveren.
Verder doen de basketballers mee met Challenge010; een Rotterdamse sportcompetitie voor scholen. We kregen
bezoek van Joseph Araya van BasketBeat uit Barcelona. In een aantal workshops leerde hij de kinderen muziek
maken door ballen op ritme te dribbelen. Er werden videoboodschappen gemaakt voor de basketballers van het
YETS Project in Ghana. Een aantal van de spelers nam deel aan het Provinciaal Jeugddebat in het Provinciehuis
Zuid Holland. Twee van hen werden zelfs geselecteerd om deel te nemen aan het Nationaal Jeugddebat in de
Tweede Kamer volgend kalenderjaar. Kortom; er gebeurde ontzettend veel op het Life College in 2015!
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Geuzencollege Westwijk (Vlaardingen)

80 LEERLINGEN SCHREVEN ZICH NA DE KICKOFF EN CLINICS IN VOOR HET BASKETBAL TEAM.

23 WERDEN ER UITEINDELIJK GESELECTEERD.

VEEL INTERESSE VOOR BASKETBAL
TEAM VAN JONGEERN BUITEN DE
SCHOOl
VAN DE
DOEN ER NOG

23

20

DEELNEMERS

MEE

Project Sponsoren:

Community Partners:
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Met een financiële bijdrage van Fonds
Schiedam Vlaardingen e.o., Gemeente
Vlaardingen en het Lentiz Geuzencollege zelf
konden we op deze school in Vlaardingen
Westwijk ons tweede Nederlandse project starten
in oktober 2015. De Westwijk staat bekend als
een wijk met hoge werkloosheid en veel mensen
die onder de armoedegrens leven. Veel jongeren
groeien op in eenoudergezinnen en de behoefte
naar begeleiding en aandacht is groot. Buiten het
reguliere VMBO onderwijs biedt de school ook
specifieke zorg. Dit betekent kleinere klassen,
vaste docenten en meer individuele aandacht.
Voor deze jongeren kan deelname aan een team
van YETS Foundation een mooi verlengstuk zijn
van de school.
Nadat de YETS Coaches samen met onze
ambassadeur Patrick Hilliman alle 2e klassen
rond zijn geweest om het project aan te
kondigen, kregen deze zelfde klassen allemaal
een basketbalclinic aangeboden tijdens de
gymles. Op basis hiervan konden zij zich
inschrijven voor de eerste trainingen van het
basketbal team. Meer dan 60 jongeren meldden
zich aan waarna er met de school samen een
team werd samengesteld. Er stonden uiteindelijk
20 spelers op de eerste training waarvan er nu
nog 19 iedere week hard trainen.
Tweemaal per week wordt er in Sporthal de
Westwijk getraind. Na de training reist het team
terug naar school wat op zo’n 3 minuten fietsen van de sporthal ligt. De school zorgt dan dat er altijd een warme
maaltijd voor de spelers en coaches klaarstaat. Na de maaltijd wordt er op de dinsdag huiswerk gemaakt, en op
de donderdag aan life skills gewerkt of het organiseren van een activiteit.
In maart 2016 zal er een gezelligheidsdag voor vluchtelingen worden georganiseerd. De gasten kunnen hier dan
sporten, even in de watten gelegd worden en achteraf genieten van een door de jongeren voorbereidde drie
gangen menu.
Vanwege het korte bestaan van dit project zijn er nog geen specifieke resultaten bekend. Wel ontvangen we
regelmatig geluiden van mentoren dat zij een stijgende lijn bij hun leerlingen zien. In juni 2016 zal deze
stijgende lijn worden beloond wanneer het team gaat deelnemen aan de United World Games in Klagenfurt,
Oostenrijk.
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Shakers Basketball Academy (Anwiankwanta, Ghana)

VAN WEESHUIS NAAR
BASKETBALL
ACADEMIE

Speler
krijgt beurs
aangeboden

Eerste
meidenteam
in de regio

Project Sponsoren:

Community Partners:
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In 2013 heeft YETS Oprichter Peter Ottens vanuit
voorgaande projecten een basketbalveld laten
aanleggen bij het SOLA weeshuis in Ghana. Tijdens
de opening van het weeshuis bedacht hij dat alleen het
veld niet voldoende zou zijn om de kinderen iets
positiefs te bieden. Er konden nu daadwerkelijk teams
gevormd worden die de lessen konden meekrijgen die
basketbal hem ook hadden gebracht. Met het idee van
YETS Foundation destijds al in zijn achterhoofd zou
dit project mooi bij de stichting kunnen aansluiten.
Het inzetten van de YETS Methodiek zou voor de
weeskinderen een enorme toegevoegde waarde
kunnen zijn.
Voor coaches zocht de stichting het lokaal op.
Coaches die de cultuur goed kennen, de kinderen
snappen, de taal spreken en een lokaal netwerk
hebben. Daarnaast creeërt dit werkgelegenheid en is
de kans dat zij na een aantal maanden weer
vertrekken uit het leven van de kinderen minimaal.
De coaches moeten relaties voor de lange termijn
aangaan met de spelers om hen door hun jeugd heen
te begeleiden; tijdens de goede en de mindere
momenten die het ouder worden biedt.
Het project wordt lokaal geleid door Razak Kasim.
Wonende in hoofstad Accra reist hij iedere vrijdag 5
uur lang met de bus naar het weeshuis toe, en op de
maandag weer terug. Het is de passie en
betrokkenheid met de kinderen die hem dit laat doen. Vanuit zijn jarenlange ervaring als docent en bij
maatschappelijke sportprojecten, is hij de uitgekozen persoon om dit project op zich te nemen. De ervaren
basketbal coach Alexander Takyi zorgt voor de praktische uitvoering en de vrijwillige jonge assistent coach
Aaron Okai brengt een hoop energie mee.
Tot heden doen alle 27 kinderen nog steeds mee aan het project. Er is een meiden team met 17 deelnemers
tegenover een jongens team met 10 kinderen. Het zelfvertrouwen is zichtbaar gestegen in korte tijd. Sommige
kinderen zeggen zelfs niet meer bij een weeshuis te wonen maar bij een basketbal academie.
In augustus 2015 heeft het team een uitstapje gemaakt naar hoofdstad Accra. Behalve dat er wedstrijden werden
gespeeld werden er bezoeken gebracht aan het strand, musea, het vliegveld en winkelcentra. Plekken die zij
alleen maar van de televisie kennen. Een unieke ervaring voor de kinderen waar zij nog steeds over praten.
De Shakers Basketball Academie is een van de weinige basketbal projecten in de Ashanti Regio van Ghana en
het enige project waar meiden aan meedoen. De snelle ontwikkeling van de kinderen is dan ook niet
onopgemerkt gebleven bij de Senior High Schools uit de regio. Deze scholen hebben vaak ook basketbal teams
en geven zelfs beurzen aan spelers om naar de school te komen en deel uit te maken van het team. Deze kans
kreeg onze Joyce ook aangeboden. Ze is in september het eerste kind van het weeshuis geworden die de kans
heeft gekregen om naar een goede Senior High School te gaan, terwijl het weeshuis hier niet voor hoeft te
betalen gezien haar beurs voor basketbal. In de toekomst wordt geprobeerd om meer kinderen van Shakers deze
route te laten bewandelen. Zij kunnen dan kwalitatief onderwijs volgen terwijl het weeshuis geld bespaard op het
al krappe budget.

Scan de barcode hier links om een video te zien van de eerste weken van de Shakers Basketball
Academy!
YETS Foundation - Jaarverslag 2015
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Toekomst
Nadat er in 2014 een jaar lang werd gewerkt aan de ontwikkeling van YETS Foundation en de YETS Methodiek,
is het er in 2015 echt van gekomen. YETS Foundation ging van start. Zowel in eigen stad Schiedam als in het
Ghanese dorpje Anwiankwanta werden er basketbal programma’s opgestart. Ondanks dat het om zeer leerzame
pilot trajecten ging waren de reacties overweldigend en ook de tussentijdse resultaten mochten er wezen.
Oktober 2015 werd er dan ook gelijk uitgebreid met een 2 e basketbal programma in Vlaardingen.
Het jaar 2016 zal in het teken staan van versteviging en verduurzaming. Binnen de huidige projecten zal samen
met de huidige partners worden gekeken hoe de projecten ook voor de lange termijn kunnen worden
gewaarborgd. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan gemeentelijke ondersteuning en fondsen maar ook
naar betrokkenheid van lokale derde partijen die een positieve bijdrage willen leveren aan de gemeenschap.
Om de YETS Methodiek te verstevigen wordt er getracht een internationale trainersbijeenkomst te plannen waar
alle YETS Coaches kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen en deelnemen aan workshops om de
doelgroep nog beter te kunnen bereiken en te ontwikkelen. Pedagogiek studenten van de Universiteit van
Amsterdam zullen stage komen lopen bij YETS om de resultaten van de projecten scherper in beeld te krijgen en
de YETS Methodiek en bijhorende handleiding hierop aan te passen. Na het schooljaar 2015-2016 wordt de
methodiek ingediend voor een erkenningstraject bij het NISB (Nationaal Instituut Sport en Bewegen) of NJI
(Nederlands Jeugd Instituut).
Met een scherp oog op kwaliteitsbewaking wordt er in 2016 uitgebreid naar een tweede basketbal team op het
Geuzencollege in Vlaardingen. Ondanks de vraag vanuit zowel binnen- en buitenland om een YETS project te
starten zullen we hier ontzettend voorzichtig meezijn. Het is aankomend jaar vooral de taak om een
professionaliseringsslag te maken en voor een breder kader aan coaches te zorgen.
Om de ambities waar te maken zal er vanaf 2016 veel worden gedaan op het gebied van fondsenwerving. Dit
begint bij marketing en communicatie. Zo zal er een nieuwe huisstijl, website en folder komen waarin de aanpak,
visie en ambities van YETS duidelijk naar de buitenwereld toe gecommuniceerd zal worden. Hiervoor is een
team samengesteld met enthousiaste vrijwilligers met de nodige ervaring.
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Bijlage
Bewijs van ANBI-status
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