Young Focus Jaarrekening 2019
1. BESTUURSVERSLAG 2019

1.1. Young Focus
Onderwijs blijkt de effectiefste manier om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.
Young Focus’ missie is kansarme kinderen en jongvolwassenen de mogelijkheid geven om te worden wie ze zijn en de hun
door de Schepper gegeven talenten te ontwikkelen door onderwijs en persoonlijke coaching. In schooljaar 2019-2020
begeleidde Young Focus in het Smokey Mountain-gebied van Manilla, Filippijnen ca. 1.100 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.

1.2. Bestuur en coördinatie
Als bestuur hebben we in het verslagjaar afscheid genomen van Holger Liesendahl die tenminste twee termijnen bestuurslid
geweest is en Jannet de Jong en John van Wijgerden verwelkomd als nieuwe bestuursleden.
Het bestuur is op 31 december 2019 als volgt samengesteld:
Netty Visser, voorzitter
Erwin Hietland, penningmeester
Anne Tensen, secretariaat
Jannet de Jong, vrijwilligersbeleid
John van Wijgerden, fondsenwerving
De activiteiten van Young Focus NL worden gecoördineerd door Matthijs van Engelen die in dienst is voor 4 dagen per week.

1.3. Organisatie
Stichting Young Focus is opgericht op 17 december 1992 te Harderwijk ten bate van de ondersteuning en financiering van
het bevorderen van de geestelijke volksgezondheid en het maatschappelijk welzijn van jonge leeftijdsgroepen in arme
leefgemeenschappen in de Filippijnen door middel van zorg, onderwijs en persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s
(statuten). Met alle activiteiten wil Young Focus het algemeen belang dienen, zonder winst te maken.
KvK Oost-Nederland: 41036005
ANBI/RSIN-nummer: 801530088
Statutaire zetel: Almere
Bankrelatie: NL22 TRIO 0784 7338 13
Contact: info@youngfocus.nl, 06 1203 2511

1.4. Continuïteit
Het bestuur heeft zichzelf dit jaar de vraag gesteld wat er nodig is om onze eerste prioriteit nl. het ondersteunen van het
werk van Young Focus in de Filippijnen, zo goed mogelijk vorm te kunnen blijven geven.
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Fondsenwerving via een betrokken achterban is daarbij cruciaal maar ook het aantrekken van middelen op andere wijze. De
baten van de fondsenwervende activiteiten vertonen een stabiel beeld, maar helaas geen significante stijging ondanks
inspanningen op diverse gebieden.
We hopen dat Paul en Ann van Wijgerden een aantal maanden naar Nederland kunnen komen om de fondsenwerving een
grote, persoonlijke impuls te geven.
Aan de uitgavenkant hebben we moeten concluderen dat de kosten naar beneden moeten.
Om in de komende jaren onze prioriteit bij het werk van Young Focus in de Filippijnen te kunnen blijven leggen, hebben we in
dit verslagjaar een stappen gezet om ons eigen vermogen niet verder aan te spreken; in de laatste jaren is dat gedaald
waardoor de continuïteit van YFNL in gevaar komt. De eerste maatregel heeft tot gevolg dat er een lichte daling was van de
basisfinanciering, die in Manilla door aanvullende financiering uit andere bronnen gelukkig kon worden opgevangen. Intentie
is om de basisfinanciering zo snel mogelijk weer op minimaal het oude peil te brengen. Een tweede maatregel is dat we in
2020 de functie van betaald coördinator opheffen. Dit zijn moeilijke besluiten geweest. Toch zijn we ervan overtuigd dat dit
de weg is die we moeten gaan om in de toekomst zo goed mogelijk het werk van Young Focus in de Filipijnen financieel te
kunnen ondersteunen. Een nauwere samenwerking met het bestuur van Young Focus in de Filippijnen wordt door ons als
bestuur als een essentieel onderdeel van verdere groei gezien.
We blijven geïnspireerd door wat er in de Filipijnen onder de vlag van Young Focus plaatsvindt. Young Focus NL is een
belangrijke partner in dit werk en voor allen die dat mogelijk maken door hun (financiële) betrokkenheid, onze oprechte
dank.

Netty Visser
Voorzitter bestuur Young Focus NL
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

noot
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal vlottende activa
Liquide middelen

31-12-2019

(1)
588

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva

855
588

855

(2)
420
28.695
(3)

Totaal activa

PASSIVA
Reserves en fondsen

31-12-2018

(4)

3.733
19.624
29.115

23.357

66.130

97.724

95.833

121.936

92.590

117.367

(5)
103
3.140

187
4.382
3.243

4.569

95.833

121.936
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3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019
BATEN
Geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten
Totaal baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Totaal besteed aan doelstellingen
Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie
Totaal kosten
Totaal lasten
Saldo van baten en lasten
Resultaatbestemming
Overige reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

(6)
(7)

192.372
370

Begroting
2019
216.000
0

192.742
(8)

111.674

172.807
411
216.000

148.000
111.674

25.774
30.553

Realisatie
2018

173.218
161.460

148.000
35.000
33.000

161.460
24.779
24.483

56.327

68.000

49.262

168.001

216.000

210.722

24.741

0

-37.504

47.293
-22.552
24.741

22.551
-22.551
0

-15.830
-21.674
-37.504
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4. TOELICHTING OP DE JAARREKENING
4.1. 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.
Personeelsleden
In het hele jaar 2019 waren er 2 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband (Filipijnen) en 1 werknemer
op basis van parttime dienstverband (0.8 fte, Nederland).
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.

4.2. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de standaarden zoals vermeld in Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
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 is gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn.
4.3. Grondslagen voor de waardering voor activa
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.
4.4. 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.
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.
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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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5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA
Vaste Activa
1. Materiële vaste activa
Inventaris
Boekwaarde per januari
9
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijving en waardeverminderingen

1.334
-479
855

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

0
267
-267

Boekwaarde per december
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waarde
Boekwaarde per 31 december 2019

1.334
-746
588

Afschrijvingspercentages
Inventaris

%
20

Vlottende activa
2. Vorderingen

Handelsdebiteuren
Debiteuren
Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten Visum P&A $20K inzake visum *)
Te ontvangen rente
Vooruitbetaalde bedragen

31-12-2019

31-12-2018

420

3.733

18.181
1.765
8.749
28.695

18.181
1.443
19.624

31-12-2019

31-12-2018

617
27.056
38.457
66.130

773
28.541
68.410
97.724

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

3. Liquide middelen

Rabobank
Triodos Bank
ASN Bank spaarrekening
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PASSIVA
4. Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds

31-12-2019

31-12-2018

43.520
53.484
92.590

41.331
76.036
117.367

2019

2018

41.331
2.189
43.520

57.161
-15.830
41.331

Continuïteitsreserve

Stand op 1 januari
Resultaatbestemming
Stand op 31 december

De continu teitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke) sterk tegenvallende baten of
onverwachte verplichtingen. Het is de intentie om minimaal eenmaal de jaarlijkse verplichtingen van de werkorganisatie te
reserveren.
Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds Groevenbeek 14-05-2012
Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-10-2013
Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-07-2014
Bestemmingsfonds Groevenbeek 12-07-2016
Bestemmingsfonds Noodhulp

31-12-2019

31-12-2018

1.471
1.471
15.975
22.555
12.012
53.484

7.359
2.649
23.075
24.935
18.018
76.036

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.
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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Resultaatbestemming per bestemmingsfonds
2019

2018

Bestemmingsfonds Groevenbeek 14-05-2012
Stand op 1 januari
Resultaatbestemming
Stand op 31 december

7.359
-5.888
1.471

13.247
-5.888
7.359

Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-10-2013
Stand op 1 januari
Resultaatbestemming
Stand op 31 december

2.649
-1.178
1.471

3.827
-1.178
2.649

Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-07-2014
Stand op 1 januari
Resultaatbestemming
Stand op 31 december

23.075
-7.100
15.975

29.298
-6.223
23.075

Bestemmingsfonds Groevenbeek 12-07-2016
Stand op 1 januari
Resultaatbestemming
Stand op 31 december

24.935
-2.380
22.555

27.315
-2.380
24.935

Bestemmingsfonds Noodhulp
Stand op 1 januari
Resultaatbestemming
Stand op 31 december

18.018
-6.006
12.012

24.024
-6.006
18.018

31-12-2019

31-12-2018

103

187

3.027
0
113
0
3.140

3.344
937
101
0
4.382

5. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
Overlopende passiva
Vakantiegeld
Accountantskosten
Rente en kosten rekening-courant
Nog door te storten ontvangsten derden
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6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie
2019

Begroot
2019

Realisatie
2018

80.778
8.269
5.455
56.592
27.774
13.504

110.000
6.000
15.500
25.000
40.000
19.000

74.794
7.257
1.898
54.690
26.203
7.965

192.372

216.000

162.405

370

0

411

81.571
0
24.332
5.771
111.674

139.000
0
24.000
7.000
170.000

127.604
900
25.942
7.014
161.460

2019
%
82
74

2018
%
94
77

6. Baten*
Particulieren: donaties en giften
Particulieren: kerstactie
Particulieren: overige baten w.o. noodhulp, acties derden, sierraadverkoop
Fondsen
Bedrijven
Organisaties zonder winststreven
Overige baten
Totaal van geworven baten
* Met ingang van 2018 zijn de baten per bron uitgesplitst in de jaarrekening terug te
vinden. Tot dit jaar zijn geen gedetailleerde gegevens beschikbaar.
7. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Rente spaartegoeden
8. Besteed aan doelstellingen
Budget YFED en projectcoördinatie
Noodhulp
Engels onderwijs, mentoraat
Bewustwording, uitwisseling, werving projectvrijwilligers
Totaal besteed aan doelstellingen

Percentage besteed aan doelstellingen

Het totaal besteed aan doelstellingen als percentage van de totale baten
Het totaal besteed aan doelstellingen als percentage van de totale lasten
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