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BESTUURSVERSLAG 

1. Young Focus 
Onderwijs blijkt de effectiefste manier om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Young Focus 
geeft onbevoorrechte kinderen en jongvolwassenen de kans om te worden wie ze zijn en de hun door de 
Schepper gegeven talenten te ontwikkelen door onderwijs en persoonlijke coaching. In schooljaar 
2017-2018 begeleidde Young Focus ca. 1.600 kinderen en studenten, én hun ouders. Het is een 
voorrecht om iedere dag te zien dat onze onderwijsprogramma's hen en de lokale gemeenschap een 
betere toekomst geven. 

2. Terugblik op 2017 
Een belangrijke ontwikkeling in 2017 was het aanstellen van een coördinator om de organisatie 
effectiever te maken in het behalen van haar doelen: behalve fondsenwerving ook de werving van 
projectvrijwilligers en bewustwording bij o.a. scholen en kerken. Contact met en service aan de 
achterban van Young Focus is verbeterd door middel van een servicedesk, regelmatige nieuwsbulletins en 
een geïllustreerd Nederlandstalig jaarverslag. Vrijwilligers zijn opnieuw nauwer betrokken bij activiteiten. 
Voor nu was het ook de laatste keer dat Filipijnse studenten Nederland bezochten in samenwerking met 
Christelijke College Groevenbeek. In het najaar zijn voorbereidingen getroffen voor intensievere 
fondsenwerving in 2018. Verplichte ANBI-informatie is volledig op één plaats beschikbaar gemaakt. 

In 2017 heeft Young Focus Nederland circa 50% hogere baten geboekt in vergelijking tot 2016. Dit is -
naast bijdragen aan noodhulp na de brand in Tondo in september- vooral het resultaat van het 
wegwerken van achterstanden uit eerdere jaren en extra giften. We zijn zeer dankbaar aan alle donateurs 
die bereid waren mee te werken. Ook de traditionele kerstpakkettenactie had een recordopbrengst 
waardoor we de gezinnen van al onze sponsorleerlingen een kerstpakket konden schenken! 

Namens al onze leerlingen en gezinnen: bedankt voor het mogelijk maken van 
alle activiteiten en programma’s in 2017. Door uw praktische hulp, giften, 
gebeden, kaartjes, likes en alle andere aanmoedigingen hebben zij opnieuw een 
grote stap kunnen nemen op weg naar het vervullen van hun dromen én onze 
wens dat zij op een dag volwassen en verantwoordelijke leden zijn van de 
Filipijnse maatschappij, waarin zij hun competenties en leiderschap bijdragen. 

Lees het jaarverslag met verhalen en foto’s van leerlingen en staf! 
Youngfocus.nl/jaarverslag 

3. Toekomst 
In 2018 wil Young Focus breed inzetten op fondsenwerving. Op alle vlakken (met name particulieren, 
bedrijven, fondsen, scholen en kerken) willen we ervaring opdoen. We zouden graag een nieuwe 
middelbare school of jeugdgroepen engageren om opnieuw een studentenuitwisseling mogelijk te maken. 
En we vieren feest: 2018 markeert het tienjarig jubileum van ons studentencentrum Sandigan! 

4. Organisatie 
Stichting Young Focus is opgericht op 17 december 1992 te Harderwijk ten bate van de financiering van 
onderwijs en hulpprogramma’s van een partnerorganisatie in de Filipijnen voor kinderen en jongeren op 
en in de buurt van de vuilnisbelt van Manilla (Smokey Mountain). Young Focus staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 41036005 en beschikt over de ANBI-status, RSIN-
nummer 801530088. Young Focus heeft nu haar statutaire zetel in Almere en houdt kantoor op 
Zandzuigerstraat 65, 1333 MC Almere.  
Bankrelatie: NL22 TRIO 0784 7338 13 
Contact: service@youngfocus.nl; 06 1203 2511



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

31-12-2017

€

31-12-2016

€

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 1.122 -

 1.122 -

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (2)

Handelsdebiteuren 3.913 3.804
Belastingen en premies sociale verzekeringen - 1.656
Overige vorderingen en overlopende activa 19.379 18.937

23.292 24.397

Liquide middelen  (3) 150.690 123.054

 173.982 147.451

 175.104 147.451
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31-12-2017

€

31-12-2016

€

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (4) 154.872 143.897

KORTLOPENDE SCHULDEN  (5)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 372 644
Overige schulden en overlopende passiva 138 1.828
Overlopende passiva 19.722 1.082

20.232 3.554

 175.104 147.451
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Begroting
2017

€

Realisatie
2016

€
Baten

Baten  (6) 162.405 138.500 103.091
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/
of diensten  (7) 1.198 100 522

Som der baten 163.603 138.600 103.613

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Noodhulp  (8) 20.000 - -
Budget YFED  (9) 116.461 111.000 168.394
Overige lasten  (10) 1.995 - -

138.456 111.000 168.394

Wervingskosten
Lasten fondsverwerving 7.460 19.100 7.454
Financiële lasten 843 - 695

8.303 19.100 8.149

Kosten van beheer en administratie
Afschrijvingen 212 500 -
Lasten beheer en administratie 5.657 7.000 17.888

5.869 7.500 17.888

Saldo voor financiële baten en lasten 152.628 137.600 194.431

Saldo 10.975 1.000 -90.818

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve 51.198 1.000 -4.135
Bestemmingsreserves - - -35.532
Bestemmingsfonds -40.223 - -51.151

10.975 1.000 -90.818
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting "Young Focus", statutair gevestigd te Almere, bestaan voornamelijk uit het
bevorderen van de geestelijke volksgezondheid en het maatschappelijk welzijn van de jonge
leeftijdsgroepen in arme leefgemeenschappen over de gehele wereld, doch in het bijzonder op de
Filippijnen.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de standaarden zoals opgenomen in de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen".

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde. Een positieve exploitatie wordt toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd.
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
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Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting en Omzetbelasting.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde -
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

-

Mutaties 
Investeringen 1.334
Afschrijvingen -212

1.122

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde 1.334
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -212

Boekwaarde per 31 december 2017 1.122

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Handelsdebiteuren
Debiteuren 3.913 3.804

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing - 1.656

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten Visum P&A $20K inzake visum *) 18.181 18.181
Te ontvangen rente 1.198 523
Nog door te storten ontvangsten derden - 233

19.379 18.937

*) De vordering betreft een verstrekte lening van $20.000 voor de aanschaf van een visum.

3. Liquide middelen
Rabobank 41 14
Triodos bank 57.406 20.319
ASN bank spaarrekening 93.243 102.721

150.690 123.054

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

4. Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve 57.161 5.963

Bestemmingsfonds 97.711 137.934

154.872 143.897

2017

€

2016

€

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 5.963 10.098
Resultaatbestemming 51.198 -4.135

Stand per 31 december 57.161 5.963

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van 
(tijdelijke) sterk tegenvallende baten. De doelstelling is om minimaal eenmaal de 
jaarlijkse verplichtingen van de werkorganisatie te reserveren.

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Bestemmingsfonds
Bestemmingsfonds Groevenbeek 12-07-2016 27.315 29.695
Bestemmingsfonds Groevenbeek 14-05-2012 13.247 19.134
Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-10-2013 3.827 4.883
Bestemmingsfonds Goede Doelen ING 21-12-2012 - 3.105
Bestemmingsfonds Goede Doelen ING 03-07-2015 - 18.196
Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-07-2014 29.298 32.888
Bestemmingsfonds Noodhulp 24.024 30.033

97.711 137.934

De bestemmingsfondsen Groevenbeek betreffen de gelijknamige christelijke scholengemeenschap in
Ermelo. Een aantal acties van en door leerlingen van deze school heeft geld voor Young Focus
opgeleverd, bestemd om een aantal studenten in Manilla meerdere jaren te kunnen laten studeren.

De bestemmingsfondsen Het Goede Doelenfonds voor ING medewerkers betreffen ontvangen giften
verminderd met de bestedingen. In juli 2015 is € 40.000 ontvangen. Deze fondsen zijn bestemd om een
aantal studenten in Manilla meerdere jaren te kunnen studeren, daarnaast wordt het gebruikt om
inventaris aan te schaffen. 

Het bestemmingsfonds Noodhulp is gevormd uit de ontvangen giften voor noodhulp n.a.v. een oproep in
verband met de typhoon die in september 2013 over Smokey Mountain raasde, verminderd met de
bestedingen in de afgelopen jaren.
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31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Bestemmingsfonds Groevenbeek 12-07-2016

Stand per 1 januari 29.695 31.721
Resultaatbestemming -2.380 -2.026

Stand per 31 december 27.315 29.695

Bestemmingsfonds Groevenbeek 14-05-2012

Stand per 1 januari 19.134 24.422
Resultaatbestemming -5.887 -5.288

Stand per 31 december 13.247 19.134

Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-10-2013

Stand per 1 januari 4.883 5.581
Resultaatbestemming -1.056 -698

Stand per 31 december 3.827 4.883

Bestemmingsfonds Goede Doelen ING 21-12-2012

Stand per 1 januari 3.105 15.525
Resultaatbestemming -3.105 -12.420

Stand per 31 december - 3.105

Bestemmingsfonds Goede Doelen ING 03-07-2015

Stand per 1 januari 18.196 45.325
Resultaatbestemming -18.196 -27.129

Stand per 31 december - 18.196

Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-07-2014

Stand per 1 januari 32.888 36.478
Resultaatbestemming -3.590 -3.590

Stand per 31 december 29.298 32.888

Bestemmingsfonds Noodhulp

Stand per 1 januari 30.033 30.033
Resultaatbestemming -6.009 -

Stand per 31 december 24.024 30.033
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5. Kortlopende schulden

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 372 644

Overige schulden en overlopende passiva
Nettoloon 138 1.828

Overlopende passiva
Vakantiegeld 1.003 -
Accountantskosten 1.000 1.000
Rente en kosten rekening-courant 110 82
Nog door te storten ontvangsten derden 17.609 -

19.722 1.082
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

€

Begroting
2017

€

Realisatie
2016

€
6. Baten
Child Care (Plus) 4.715 5.000 5.305
Studentsponsership 64.147 60.000 53.155
Tondo Creations & sierraadverkoop 9.357 - 6.055
Noodhulp 27.061 - -
Overige baten 2.405 - 2.111
Vrienden Young Focus en algemene giften 51.400 73.500 35.132
Family Care Center/Combat Malnut 3.320 - 500
YoungLi - - 833

162.405 138.500 103.091

7. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten
Rente spaartegoeden 1.198 100 522

Besteed aan de doelstellingen
8. Noodhulp
Noodhulp 20.000 - -

9. Budget YFED
Budget YFED 116.461 111.000 152.325
Uitgaande sponsoring Auto - - 13.000
Uitgaande sponsoring overig - - 3.069

116.461 111.000 168.394

10. Overige lasten
Overige lasten 1.995 - -

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2017: 89% 
2016: 176%

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2017: 91% 
2016: 87%
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Almere, 9 november 2018

H. Liesendahl (lid) E.J.W. Hietland (lid) 

A. Tensen (lid)
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