FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018 STICHTING YES-NL
Doelstelling Stichting YES-NL
Stichting YES-NL heeft als doel het verwerven van fondsen teneinde het financieel steunen
van projecten van Stichting Youth Empowerment Suriname (YES) mogelijk te maken. YES
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Surinaamse jongeren tussen de 15 en 20 jaar die
kampen met een meervoudige problematiek door hun sociaal maatschappelijke
achtergrond. YES werkt preventief; door het aanbieden van naschoolse empowerment
trainingen, workshops en coaching-trajecten helpt ze vervroegd schooluitval voorkomen.
Financieel Beleid
Stichting YES-NL heeft de ANBI-status en werkt met vrijwilligers tegen minimale kosten,
zodat het leeuwendeel van de middelen die worden ingezameld beschikbaar worden gesteld
aan YES. Het beschikbaar stellen van deze middelen gebeurt formeel uitsluitend op basis van
officiële verzoeken van het bestuur van Stichting YES aan het bestuur van Stichting YES-NL.
De bedragen worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan Stichting YES. Het bestuur en de
directie in Suriname zijn verantwoordelijk voor de besteding van de middelen op basis van
hun gealloceerde begroting.
Kosten en baten 2018
Banksaldo per 1-1-2018
€ 18.563,31
Totaal ontvangen donaties
€ 13.877,88
- (periodiek
€ 7.964,50)
- (eenmalig
€ 5.913,38)
Totale kosten en afschrijvingen in 2018
- € 21.720,97
- (beschikbaar gesteld aan YES
- € 18.972,73)
- (eenmalige kosten t.b.v. fundraising activiteiten
- € 2.601,35)
YES-gadget, flyers, t-shirts, fotoboek, kaartjes, banner
- (bankkosten
- € 146,89)
Totaal saldo per 31-12-2018
€ 10.720,22
Verantwoording
In 2018 is er een bedrag van € 18.972,73 over gemaakt naar Stichting Youth Empowerment
Suriname. Dit is opgebouwd uit de volgende bedragen en als zodanig gealloceerd:
 Financieringsaanvraag voor sluiten begroting schooljaar 2018-2019: € 15.626,44
 Brief Financieringsaanvraag voor de jaarlijkse residentiële empowerment training
(20 t/m 23 september 2018): € 3.346,29
Namens het bestuur van Stichting YES-NL,
Riël Lamur, voorzitter.
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