
Young Focus jaarrekening 2021 

1. Bestuursverslag 

1.1: Young Focus  
 
Young Focus gelooft dat onderwijs de meest effectieve manier om de vicieuze cirkel van armoede te 
doorbreken. Young Focus’ missie is er op gericht om juist kansarme kinderen en jongvolwassenen 
diverse mogelijkheden te bieden zodat zij het reguliere onderwijs kunnen volgen.  
 
Voor het tweede jaar mochten de kinderen in de Filipijnen niet naar school. Voor onze doelgroep was 
het weer een jaar waarin het heel moeilijk geweest om goed digitaal onderwijs te volgen. Inmiddels 
was Young Focus door de ervaringen in 2020, goed voorbereid om op andere manieren toch 
onderwijs te kunnen geven.  
 
We hebben wederom ervaren dat wij een trouwe achterban hebben, die via de nieuwsbrieven, onze 
website of facebook konden lezen hoe het werk in de Filipijnen voortgang vond.    
 

1.2. Bestuur en coördinatie  

We hebben dit jaar afscheid genomen van Anne Tensen-Westerink en Piet Huibers welkom geheten 

in het bestuur.  

Het (onbezoldigde) bestuur is als volgt samengesteld:  
Netty Visser, voorzitter  
Erwin Hietland, penningmeester  
Jannet de Jong, secretariaat, vrijwilligersbeleid  
John van Wijgerden, fondsenwerving 
Piet Huibers, fondsenwerving 
De dagelijkse administratieve taken zijn ook dit jaar weer uitgevoerd door Annet Kops als vaste 
vrijwilligster, bijgestaan door Jannet de Jong en Netty Visser. Het bestuur wordt ondersteund bij de 
fondsenwerving en communicatie door Caroline van Wijgerden als vaste vrijwilligster.  
De financiële administratie is aanbesteed aan een administratie kantoor. 
 
1.3. Organisatie  
 
Stichting Young Focus is opgericht op 17 december 1992 te Harderwijk ten bate van de 
ondersteuning en financiering van h͞et 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.  
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 financiële beleid dat in 2019 is ingezet, is in 2021 onveranderd voort gezet waardoor een mooie 
bijdrage geleverd kon worden aan het werk in de Filipijnen. Dit jaar waren er naast de 
sponsorbijdragen, algemene giften en de bijdragen door fondsenwerving bij bedrijven, fondsen en 
stichtingen een aantal projecten, te weten “Goed Onderwijs voor Iedereen”, de Pre-Paid actie en de 
Kerstactie.   
Op de geworven middelen wordt normaliter 10% ingehouden om te voorzien in de salariskosten en 
een gezonde continuïteitsreserve op te bouwen. 
In het financiële jaarverslag 2021 gaan we hier dieper op in.  
 
 
Namens het bestuur van Young Focus Nederland,  
 
Netty Visser 
Voorzitter 
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

(na resultaatbestemming) 

 

 noot 31-12-2021  31-12-2020 

   € €  € € 
ACTIVA        
        
Vlottende activa        
Vorderingen  (1)      
Debiteuren    -   76  
Overige vorderingen en overlopende activa  5.125   3.202  

Totaal vlottende activa    5.125   3.278 
        
Liquide middelen  (2)  138.848   101.499 
        

Totaal activa    143.973   104.777 

        
        
PASSIVA        
Reserves en fondsen  (3)  69.570   99.433 
        
Kortlopende schulden  (4)      
Schulden aan leveranciers -   11  
Overige schulden 74.335   -  
Overlopende passiva   2.068   5.333  

Totaal kortlopende schulden     74.403   5.344 
        

Totaal passiva    143.973   104.777 

Totaal passiva    143.785   104.777 
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3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

 

 

 
 

 Realisatie  
2021 

Begroting  
2021 

Realisatie  
2020 

  € € € € € € 
BATEN        
Geworven baten (5) 296.561  166.500  310.270  
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 
en/of diensten 

(6) -  0  -  

Totaal baten   296.561  166.500  310.270 
        
LASTEN        
Besteed aan doelstellingen (7) 315.011  131.000  271.949  

Totaal besteed aan doelstellingen   315.011  131.000  271.949 
        
Kosten werving baten  2.334  9.500  11.556  
Kosten beheer en administratie  9.079  26.000  19.922  

Totaal kosten   11.413  35.500  31.478 
        
Totaal lasten   326.424  166.500  303.427 
        
Saldo van baten en lasten   (29.863)  -  6.843 

        
Resultaatbestemming        
Continuïteitsreserve   (14.084)   -  24.978 
Bestemmingsreserve   -  -  - 
Bestemmingsfonds   (15.779)   -  (18.135) 

   (29.863)  -  6.843 
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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 2021 waren er 2 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband (Filipijnen). 

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 2020 

 

ACTIVA 

Vaste Activa 

 

Vlottende activa 

1. Vorderingen 

 31-12-2021  31-12-2020 

 €  € 
• Handelsdebiteuren    
Debiteuren -  76 

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.     
    
• Overige vorderingen en overlopende activa    
Vooruitbetaalde/nog te ontvangen bedragen 5.125  3.202 

 5.125  3.202 

 

2. Liquide middelen 

 31-12-2021  31-12-2020 

 €  € 
Rabobank -  127 
Triodos Bank 88.848  62.902 
Triodos spaarrekening 50.000  - 
ASN Bank spaarrekening -  38.470 

 138.848  101.499 

 

 

 

PASSIVA 

3. Reserves en fondsen 

 31-12-2021  31-12-2020 

 €  € 
Continuïteitsreserve 50.000  64.084 
Bestemmingsfonds 19.570  35.349 

 69.570  99.433 

 

Continuïteitsreserve 

 31-12-2021  31-12-2020 

 €  € 
Stand op 1 januari 64.084  39.106 
Resultaatbestemming (14.084)  24.978 

Stand op 31 december 50.000  64.084 
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De continuïteitsreserve 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 

 31-12-2021  31-12-2020 

 €  € 
Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-10-2013 -  293 
Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-07-2014 1.775  8.875 
Bestemmingsfonds Groevenbeek 12-07-2016 17.795  20.175 
Bestemmingsfonds Noodhulp -  6.006 

 19.570  35.349 

    
 

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 

tyfoon die in september 2013 over Smokey Mountain raasde, verminderd met de bestedingen in de afgelopen jaren. 
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Resultaatbestemming per bestemmingsfonds 

 31-12-2021  31-12-2020 
 €  € 
Bestemmingsfonds Groevenbeek 14-05-2012    
Stand op 1 januari -  1.471 
Resultaatbestemming -  -1.471 

Stand op 31 december -  - 
    
Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-10-2013    
Stand op 1 januari 293  1.471 
Resultaatbestemming -293  -1.178 

Stand op 31 december -  293 
    
Bestemmingsfonds Groevenbeek 11-07-2014    
Stand op 1 januari 8.875  15.975 
Resultaatbestemming -7.100  -7.100 

Stand op 31 december 1.775  8.875 
    
Bestemmingsfonds Groevenbeek 12-07-2016    
Stand op 1 januari 20.175  22.555 
Resultaatbestemming -2.380  -2.380 

Stand op 31 december 17.795  20.175 
    
Bestemmingsfonds Noodhulp    
Stand op 1 januari 6.006  12.012 
Resultaatbestemming -6.006  -6.006 

Stand op 31 december -  6.006 
    
 

4. Kortlopende schulden 

 31-12-2021  31-12-2020 

 €  € 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten    
Crediteuren -  11 

 
Overlopende passiva 

   

Vakantiegeld 1.640  1.639 
Accountantskosten 224  391 
Rente en kosten rekening-courant 164  138 
Afdracht YFED 72.335  - 
Vooruit ontvangen bedragen 40  3.165 

 74.403  5.333 
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6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

 Realisatie 
2021 

 Begroot 
2021 

 Realisatie 
2020 

 €  €  € 
5. Baten 
 

     

Particulieren: donaties en giften 107.030  101.000  84.227 
Particulieren: kerstactie 18.097  -  12.628 
Particulieren: overige baten 5.488  -  19.834 
Fondsen 123.143  27.500  41.500 
Bedrijven 36.160  30.000  26.230 
Organisaties zonder winststreven 6.643  8.000  125.851 

Totaal van geworven baten 296.561  166.500  310.270 

 
 
 

     

6. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 
 

     

Rente spaartegoeden 0  0  0 

      
7. Besteed aan doelstellingen 
 

     

Budget YFED en projectcoördinatie 268.274  131.000  199.443 
Overige projecten 21.797  -  34.460 
Engels onderwijs, mentoraat 24.940  -  33.692 
Bewustwording, uitwisseling, werving projectvrijwilligers -  -  2.354 

Totaal besteed aan doelstellingen 315.011  131.000  271.949 

      
 

Percentage besteed aan doelstellingen 

 2021  202 

 %  % 
Het totaal besteed aan doelstellingen als percentage van de totale baten 106  88 
Het totaal besteed aan doelstellingen als percentage van de totale lasten 97  90 
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ONDERTEKENING BESTUUR VOOR AKKOORD 

 

Almere, 24 maart 2022 

 

 

N. Visser (voorzitter) 

 

 

E. Hietland (penningmeester) 

 

 

J. van Wijgerden (fondsenwerving) 

 

 

J. de Jong (secretaris, vrijwilligersbeleid) 

 

 

P. Huibers (fondsenwerving) 

 

 


