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t.a.v. het bestuur Betreft:      jaarrapport 2016

Kamerlingh Onnesweg 18

3316 GL  DORDRECHT Dordrecht, 10 november 2017

Geachte bestuursleden,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het jaarrapport 2016 van de 

stichting.

De balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen 

het jaarrapport 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met  de in Nederland algemeen aanvaardbare 

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 

heeft voldaan. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o 

YEP!africa.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

De jaarrekening van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa te Dordrecht is door ons 

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 

december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze 

toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers 

van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk 

omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de 

VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

- S. Kokee 

- het bestrijden van de werkloosheid onder Afrikaanse jongeren door hen na afronding van hun opleiding 

van binnenuit te motiveren om hun leven (toekomst) actief en weloverwogen vorm te geven;

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Het bestuur bestond einde 2016 uit:

- P.C. Engelsman

- J.W. Weehuizen 

Blijkens de akte d.d. 21 mei 2008 werd de Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa per

genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24437077.

De doelstelling van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa wordt in artikel 2 van de statuten 

als volgt omschreven:
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Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa  

Dordrecht  

2.1  Bestuursverslag bestuur

Algemeen

“De moeders van Gambia zijn voor mij een inspiratiebron om in 2016 nog meer mensen de kracht te geven 

om zelf de verandering te zijn en ik vertrouw weer op al die mensen die dat samen met Yepafrica willen 

doen”.

Doelstelling:

100 jongeren per jaar trainen

- P.C. Engelsman

Het bestuur bestond einde 2016 uit:

- S. Kokee 

- J.W. Weehuizen 

- het bestrijden van de werkloosheid onder Afrikaanse jongeren door hen na afronding van hun opleiding 

van binnenuit te motiveren om hun leven (toekomst) actief en weloverwogen vorm te geven;

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De doelstelling van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa wordt in artikel 2 van de statuten 

als volgt omschreven:

Team in Gambia

De Nieuwjaarsboodschap 2016 begon met de volgende woorden van Paul Engelsman, de voorzitter van 

Yepafrica: 

Het nieuwe operationeel management heeft in 2016 uitstekend gepresteerd. Niet alleen staat de 

organisatie veel sterker met de nieuwe sales agents in verschillende regio’s (zie hierna), ook nieuwe 

trainingsprogramma’s zijn van start gegaan zoals Talent Development en Business Plan Development. 

Voor het talent development programma zijn scholen bezocht. Een prachtige kans om honderden jonge 

kinderen vroegtijdig zelfvertrouwen te geven om zelf een toekomst in eigen land op te bouwen. Voor het 

business plan development is het de bedoeling 300 studenten per jaar te trainen. 

Maar daar is het niet bij gebleven. Via lokale radio wordt regelmatig verteld over wat Yepafrica allemaal 

doet om de vlucht naar Europa (Deadly Migration) een halt toe te roepen. Ook is Yepafrica regelmatig 

uitgenodigd door de overheid om lezingen te houden over Youth Empowerment en Social Entrepreneurship.

Cruciaal voor het kunnen uitvoeren van het programma van Yepafrica in The Gambia is het operationele 

team in het learning centre in Brikama. Zij doen het werk! Per 1 januari 2016 bestaat dat uit: Serreh 

Darboe als Operational manager, Lamin Ceesay als Program manager en Momodou S Bah als Finance 

manager. Zij hebben in 2016 de niet eenvoudige taak op zich genomen om aan de nieuwjaarswens inhoud 

te geven. 

 6 van 23



Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa  

Dordrecht  

2.1  Bestuursverslag bestuur

Sales training operationeel team

Doelstelling:

100 communities bewustmaken van de gevaren van de reis naar Europa

De ondernemersreis is een must voor ondernemende mensen die toe zijn aan

een gezonde dosis nieuwe energie en inspiratie.

In januari is een belangrijk partnership aangegaan met een andere jongerenorganisatie: KEYCDA (Kombo 

East Youth and Children Development Alliance). De organisaties kunnen samen een krachtiger vuist vormen 

tegen de ongewenste migratie van jongeren naar Europa. Op 6 april vond de ondertekening van de MOU 

plaats in het Yepafrica learning centre in Brikama. Doel van het partnership is de komende jaren 100 

communities bewust te maken van de gevaren van de reis naar Europa. Maar de uitdaging is natuurlijk om 

fondsen te werven om dit mogelijk te maken en duizenden jongeren een alternatief te bieden voor “the 

backway to Europe”. Tijdens de workshopreis van april was een belangrijk accent het inhoud geven aan dit 

partnership.

Partnership KEYCDA

Ook in 2016 waren er weer twee succesvolle workshop/ondernemersreizen. Zo’n reis heeft altijd twee 

kanten: je brengt iets en haalt iets. Onbekend maakt onbemind, daarom in dit jaarverslag nog eens een 

korte weergave van de belevingswereld van een Yepafrica workshopreis. 

De deelnemers geven steeds weer aan dat een Yepafrica workshopreis inspirerend is en een boost aan 

energie geeft. Je gaat actief aan de slag met lokale Yep-projecten en wordt op een natuurlijke manier 

geconfronteerd met hoe het ook anders kan (dan in de Nederlandse werkelijkheid). Je ervaart hoe jongeren 

uit het niets een toekomst creëren in eigen land en hun communities ontwikkelen. Tijdens de workshopreis 

ontmoet je ons jongerenbestuur, ga je naar ons Learning Centre, op familiebezoek en ontmoet je jonge 

ondernemers. Samenvattend is zo’n reis een must voor ondernemende mensen die toe zijn aan een 

gezonde dosis nieuwe energie en inspiratie.

Ondernemersreizen

Maar er is meer te melden over samenwerking. Ook in 2016 is er weer een YSENG (Youth Social 

Entrepreneurship Network Gambia) bijeenkomst gehouden. Dit is een netwerk van jongeren die de 

Yepafrica trainingen gevolgd hebben, die elkaar inspireren en ondersteunen bij het verwezenlijken van hun 

droom. Ook worden deze Yeppers ingezet op verschillende projecten. Daarmee is YSENG een steeds 

belangrijker netwerk geworden.

YSENG netwerk

Ook een nieuw operationeel team moet worden getraind. Dat is in januari gebeurd met een sales training. 

Onderwerpen waren: wat is verkoop; wie zijn je klanten; hoe doe je dat eigenlijk verkopen? Ook werd een 

“agent structure” aangereikt om meer mensen in The Gambia te bereiken. In januari ontvingen 16 jongeren 

hun certificaat van de marketing essentials training en in februari ging weer een marketing essentials 

cursus van start.
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2.1  Bestuursverslag bestuur

Ook aan het financiële front hebben zich belangrijke ontwikkelingen in 2016 voorgedaan. In de eerste 

plaats de Club van 100. In de loop van het jaar is het aantal leden gegroeid naar boven de 40. Met de 

bijdragen van de leden hebben we in het learning centre 62 nieuwe Yeppers getraind in ondernemerschap. 

Zij zullen niet meer afreizen naar Europa! Ook hebben we onderzoek kunnen doen naar de redenen voor de 

vlucht naar Europa en hebben we Bantaba’s kunnen organiseren, waar de eigen verhalen van onze 

jongeren de doorslag geven. Overigens moet waar hier gesproken wordt over ‘we’ het team in The Gambia 

worden gelezen! De Club van 100 is dus belangrijk en het streven is erop gericht het aantal leden 

uiteindelijk naar 100 te tillen.

Club van 100

In 2016 is een nieuwe vorm van sponsoring ingegaan: het hoofdsponsorschap voor bedrijven. Al vanaf € 

2500 per jaar kan een bedrijf zich aan Yepafrica binden als hoofdsponsor. Daar staat uiteraard een 

tegenprestatie van onze kant tegenover zoals vermelding van de website, korting op workshopreizen en 

een empowerdag voor het bedrijf. In 2016 zijn 3 bedrijven hoofdsponsor geworden! Dat zijn De Jong 

Administratie-Service, Intriplo Interieurprojecten en Lavans BV. 

Hoofdsponsor

Dankzij de Club van 100 konden we 62 Yeppers trainen

Aan het eind van 2016 zijn de plannen opgestart voor het inrichten van een investeringsfonds voor jonge 

startende ondernemers in The Gambia en voor het op bijzondere en zinvolle wijze aandacht besteden aan 

het 10-jarig bestaan van Yepafrica. Dat gebeurt onder andere met een feestavond in de Movies in 

Dordrecht voor onze Nederlandse sponsoren en ons netwerk. In november zal er een jubileumreis zijn naar 

The Gambia om daar luister bij te zetten aan het jubileum. Het jubileumjaar zal starten met een 

workshopreis eind januari.

Investeringsfonds

Onze hoofdsponsors in 2016:

De Jong Administratie Service

Intriplo Interieurprojecten

Lavans BV

Paul Engelsman

Sabine Kokee

Jan Willem Weehuizen

Het bestuur van de Stichting Yep (Yepafrica)
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3.  JAARRAPPORT
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Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa te Dordrecht  

3.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris 53 233

53 233

Vlottende activa

Vorderingen [2]

Debiteuren 500 2.800

Overige vorderingen - 578

Overlopende activa - 1.998

500 5.376

Liquide middelen [3] 6.775 2.493

Totaal activazijde 7.328 8.102

31 december 2016 31 december 2015

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 november 2017
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Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa te Dordrecht  

3.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [4]

Algemene reserves 6.245 -3.959

6.245 -3.959

Kortlopende schulden [5]

Crediteuren 49 -

Overige schulden 400 400

Overlopende passiva 634 11.661

1.083 12.061

Totaal passivazijde 7.328 8.102

31 december 2016 31 december 2015

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 november 2017
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Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa te Dordrecht  

3.2  Staat van baten en lasten over de periode 2016

€ € € €

Netto-omzet [6] 34.266 14.322

Baten 34.266 14.322

Afschrijvingen materiële vaste activa [7] 180 180

Huisvestingskosten [8] 578 -

Sponsorkosten Afrika [9] 7.577 3.809

Promotiekosten [10] 651 384

Vervoerskosten [11] 11.178 10.214

Kantoorkosten [12] 584 367

Algemene kosten [13] 1.137 986

Verblijfkosten teamdagen [14] 2.010 258

Lasten 23.895 16.198

Saldo 10.371 -1.876

Rentelasten en soortgelijke kosten [15] -167 -176

Som der financiële baten en lasten -167 -176

Resultaat 10.204 -2.052

Het resultaat over het boekjaar 2016 van € 10.204 wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

2016 2015

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 november 2017
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3.3  Kasstroomoverzicht over 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 10.371 (1.876)

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen [7] 180 180

180 180

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen [2] 4.876 (4.798)

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen)
[5]

(10.978) 7.356

(6.102) 2.558

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.449 862

Rentelasten en soortgelijke kosten [15] (167) (176)

(167) (176)

Kasstroom uit operationele activiteiten 4.282 686

Mutatie geldmiddelen 4.282 686

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 2.493 1.807

Mutatie geldmiddelen 4.282 686

Stand per 31 december 6.775 2.493

2016 2015

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 november 2017

 13 van 23



Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa  

Dordrecht  

3.4  Toelichting op het Jaarrapport

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

Personeelsleden

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Schattingen

Valuta

Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa, statutair gevestigd te Dordrecht is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24437077.

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en

de bedrijfswaarde.

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld geen werknemers in dienst op basis van een fulltime 

dienstverband. In het jaar 2015 waren dit geen werknemers.

De activiteiten van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa, statutair gevestigd te Dordrecht, 

bestaan voornamelijk uit:

- het bestrijden van de werkloosheid onder Afrikaanse jongeren door hen na afronding van hun opleiding 

van binnenuit te motiveren om hun leven (toekomst) actief en weloverwogen vorm te geven;

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Kamerlingh Onnesweg 18 te Dordrecht.

Het jaarrapport is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 

worden in het jaarrapport verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Het jaarrapport is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt

die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op

de desbetreffende jaarrekeningposten.
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3.4  Toelichting op het Jaarrapport

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Inventaris 20 %

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 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.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

Afschrijvingspercentages:

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen

wordt niet afgeschreven.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij

op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van het jaarrapport bekend

zijn geworden.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.
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Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa  

Dordrecht  

3.4  Toelichting op het Jaarrapport

Netto-omzet

Bedrijfskosten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van 

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn 

begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn 

gebracht op investeringen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
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3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 908

Cumulatieve afschrijvingen -675

Boekwaarde per 1 januari 233

Afschrijvingen -180

Mutaties 2016 -180

Aanschafwaarde 908

Cumulatieve afschrijvingen -855

Boekwaarde per 31 december 53

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [2]

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Debiteuren

Debiteuren 500 2.800

Overige vorderingen

Waarborgsom huur pand - 578

Overlopende activa

Vooruitbetaalde vliegkosten - 1.998

Liquide middelen  [3]

Rekening-courant  Triodos bank NL 66 TRIO 0212 4283 65 6.775 2.151

Buitenlandse valuta cash - 342

6.775 2.493

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.
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3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [4]

2016 2015

€ €

Algemene reserves

Stand per 1 januari -3.959 -1.907

Uit voorstel resultaatbestemming 10.204 -2.052

Stand per 31 december 6.245 -3.959

KORTLOPENDE SCHULDEN  [5]

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Crediteuren

Crediteuren 49 -

Overige schulden

Vooruit ontvangen bijdrage reis 400 400

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen Club van 100 634 5.409

Schuld Engelsman Holding B.V. - 1.000

Schuld YEP Africa B.V. (voorheen PeopleArt International B.V.) - 5.252

634 11.661
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Netto-omzet  [6]

Bijdrage particulieren/sponsoring 10.166 6.578

Sponsoring reizen 13.850 8.486

Eenmalige gift Engelsman Holding B.V. en Yepafrica B.V. 6.342 -

Club van 100 3.908 258

Sponsoring Stoves en Sunboxen - -1.000

34.266 14.322

Afschrijvingen materiële vaste activa  [7]

Inventaris 180 180

Huisvestingskosten  [8]

Huur onroerend goed 578 -

Sponsorkosten Afrika  [9]

Sponsoring Youth Business Centre 7.056 3.809

Studieleningen 521 -

7.577 3.809

Promotiekosten  [10]

Onkosten verblijf board/entrepreneurs 651 384

Vervoerskosten  [11]

Lokaal transport Afrika 1.001 953

Vliegtickets en logies hotel 9.218 4.729

Vliegtickets en logies hotel bestuursreizen 609 4.252

KM-vergoeding en reiskosten in Nederland 350 280

11.178 10.214

Kantoorkosten  [12]

Kantoorbenodigdheden - 12

Drukwerk 185 -

Internetkosten - 105

Contributies en abonnementen 399 250

584 367

 19 van 23



Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa  

Dordrecht  

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Algemene kosten  [13]

Accountantskosten 968 847

Zakelijke verzekeringen 169 139

1.137 986

Verblijfkosten teamdagen  [14]

Materiaalkosten workshops Afrika 1.139 -

Kosten workshops Afrika 363 124

Out of pocket expenses 508 134

2.010 258

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [15]

Bankkosten en provisie 167 170

Rentelast fiscus - 6

167 176

Ondertekening bestuurders

Dordrecht, 10 november 2017

Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa

P.C. Engelsman J.W. Weehuizen

Voorzitter Penningmeester

S. Kokee

Bestuurslid
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4.  BIJLAGEN
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4.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-01-2016

Inves-

teringen

2016

Desinves-

teringen

2016

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2016

€ € € €

Materiële vaste activa

Inventaris

Laptop 02-04-2012 908 908

Totaal materiële vaste activa 908 - - 908
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Afschrijvingen

Afschrij-

vingen tot

01-01-2016

Afschrij-

vingen 

2016

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2016

Boekwaarde 

per 

31-12-2016

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € %

675 180 - 855 53 - 20,00

675 180 - 855 53 -
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