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Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa
t.a.v. het bestuur
Pieter Zeemanweg 146
3316 GZ DORDRECHT

Referentie: 80861
Betreft:
jaarrapport 2018
Dordrecht, 22 mei 2019

Geachte bestuursleden,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het jaarrapport 2018 van de
stichting.
De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen
het jaarrapport 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
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 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 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".
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 zijn 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.
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 dan ook ervan uitgaan 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
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.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa wordt in artikel 2 van de statuten
als volgt omschreven:
- 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.
Bestuur
Het bestuur bestond einde 2018 uit:
- P.C. Engelsman
- J.W. Weehuizen
- T.J.M. van Beukering

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Accountancydiensten Waaijers B.V.

W.C. Waaijers AA

3 van 17

2. BESTUURSVERSLAG

4 van 17

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

2.1 Bestuursverslag bestuur
Algemeen
De doelstelling van Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa wordt in artikel 2 van de statuten
als volgt omschreven:
- 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 2018 uit:
- P.C. Engelsman
- J.W. Weehuizen
- T.J.M. van Beukering
In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan enkele hoofdpunten uit het verslagjaar 2018. Het is
derhalve geen uitputtende opsomming van alles wat Yepafrica heeft volbracht.
In de eerste plaats kan met overtuiging worden gezegd dat het Yep team in Gambia vol en met
enthousiasme draait. Dat blijkt niet alleen uit het aantal trainingen die het team verzorgt, maar ook uit de
brede en merkbare aanwezigheid in diverse maatschappelijke organisaties en gebeurtenissen. Dat betekent
dat de directe en indirecte invloed van Yepafrica op jongeren in Gambia verder versterkt is. In het licht van
het zo belangrijke thema voorkomen van gevaarlijke en zinloze migratie naar Europa (“Stop the backway”)
is dit een groot goed. Ook is het team begonnen met het opvangen van ‘spijtoptanten’, jongeren die na een
mislukte reis naar Gambia teruggekomen zijn en nu in een isolement dreigen te geraken en verder
afglijden.
In het verslagjaar zijn onder andere 6 Marketing Essentials trainingen verzorgd, een Business Development
training en een Train de Trainers cursus. Daarnaast zijn er 3 Ondernemers workshopreizen geweest in
2018. Er zijn ca 150 jongeren getraind, hetgeen het totaal aantal getrainde jongeren brengt op ca 680. Van
deze grote groep jongeren voorziet nu 85% in de eigen levensbehoefte en overweegt niemand zijn/haar
heil in Europa te zoeken.
Yepafrica is er altijd van uit gegaan dat ontwikkeling van binnenuit het enige is dat werkt. Dat nu gebeurt
daadwerkelijk in Gambia. Wij schatten dat door de wijze waarop Yepafrica in Gambia werkt die 680
jongeren een positief effect op de levens van zo’n 34.000 jongeren in hun gemeenschappen en op hun
scholen heeft. Dat is echt olievlekwerking! Overigens worden ook via een radiozender van één van de Yep
jongeren nog eens duizenden jongeren elke week bereikt. Yep jongeren gaan echt aan de slag met hun
toekomst en het motiveren van andere jongeren om de toekomst in eigen land op te bouwen.
In het vorige verslag is de oprichting van Yseng gemeld. Yseng is het Young Social Entrepreneurs Network.
Het netwerk heeft inmiddels al 150 leden. Yseng heeft inmiddels zijn eerste bestuur gekozen en is full
swing operationeel geworden. De samenstelling van het Yseng bestuur is vermeld in de eerste nieuwsbrief
van 2018 (zie website). Het bestuur rapporteert aan Yepafrica in Gambia.
In het kader van versterken van de samenwerking binnen Gambia heeft het Yep bestuur in Gambia een
MOU getekend met de overheid voor deelname in het Yep Gambia project dat door de EU gefinancierd
wordt. Verdere ontwikkelingen worden in 2019 verwacht.
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2.1 Bestuursverslag bestuur
Zoals in het vorige jaarverslag al gemeld heeft de stichting een reservering in het leven geroepen (was:
“investeringsfonds” en heet nu “reservering Yseng”), die wordt gevuld door bijdragen van betrokken
ondernemers ter ondersteuning van het oprichten van eigen kleine bedrijven door Yep jongeren. In 2018
waren er drie bedrijven. Merkbaar is dat het meestal de eerste ervaring van de Yeppers is met
bedrijfsmatig handelen. Dat gaat dus met vallen en opstaan. Maar de bedrijven draaien, ze maken
producten en dat is een hoopvol begin dat perfect aansluit bij de doelstellingen van Yepafrica.
Het bestuur in Nederland stuurt op ruime afstand. Dat is mede mogelijk door het actieve en initiatiefrijke
handelen van de Yep ambassadeur Fabakary Kalleh. In het vorige jaarverslag is zijn aantreden al gemeld.
Fabakary Kalleh heeft zijn taak met groot enthousiasme op zich genomen. Dat past ook bij zijn ruim twintig
jarige ervaring in het werken met jongeren en maatschappelijke organisaties.
Het is steeds het doel van Yepafrica geweest om de Yep activiteiten uit te breiden binnen Gambia en
daarbuiten. Zo is in 2018 hard gewerkt om de start in Tanzania mogelijk te maken. Zoals in het vorige
verslag reeds gemeld was het rond krijgen van de noodzakelijke financiële middelen een belangrijk mogelijk
breekpunt. Uiteindelijk heeft het bestuur van de stichting na lang wikken en wegen moeten constateren dat
een start in Tanzania onder de condities die zich voordeden onder Yep paraplu niet haalbaar was. De taken
en financiën zijn daarop overgedragen aan partijen in Nederland en lokale partijen in Tanzania.
Op organisatorisch en financieel gebied is veel goeds te melden. In de eerste plaats heeft de stichting in
maart 2018 het verheugende bericht ontvangen van de Belastingdienst dat de aanvraag voor een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) status is goedgekeurd. Dit bericht betekent dat mensen en instellingen
die de stichting financieel (willen) ondersteunen onder voorwaarden een deel van het geschonken bedrag
via hun belasting aangifte kunnen terugkrijgen. Zie voor de voorwaarden de website van de
Belastingdienst.
Ook in 2018 hebben veel mensen laten zien betrokken te (willen) zijn bij Yepafrica. Zij hebben een donatie
gedaan, al dan niet door lidmaatschap van de Club van 100. Aan het eind van het verslagjaar waren er 56
leden van de Club van 100. Ook en niet in de laatste plaats zijn er onze hoofdsponsoren. Dit zijn in het
verslagjaar Intriplo Interieurprojecten B.V., De Jong administratie-service, Lavans B.V., Stolk
Handelsonderneming B.V. Het bestuur prijst zich gelukkig met de nieuwe hoofdsponsor per 1 januari:
Martin Rehe Consulting GmbH uit Duitsland. Martin Rehe zegt daarover zelf: "For me it is very important to
share a little bit of that what we have in our country of plenty. And I was searching some time for a
organization that fits to me. As I met Paul on a Trip in Africa, it was clear that this is the way for me.
Because more direct help cannot be."
De (hoofd)sponsoren zijn samen met de leden van de Club van 100 en de overige donateurs de financiële
backbone van de organisatie.
Op 2 november heeft een grote Yep benefietavond plaatsgevonden. Tijdens deze zeer druk bezochte avond
waren er diverse optredens, zoals van Racheal Botha en Ebou Gaye. Ook was er een verloting met
aantrekkelijke prijzen, beschikbaar gesteld door ondernemers die Yep een goed hart toedragen. En last but
not least was er uiteraard tijd voor netwerken. Alles bij elkaar een zeer geslaagde avond met een voor Yep
gunstige opbrengst, financieel en niet financieel. De financiële opbrengst van de avond bedroeg ca 3000
euro netto.
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2.1 Bestuursverslag bestuur
Het bestuur van de stichting in Nederland bestaat aan het eind van het verslagjaar uit de onder dit
bestuursverslag vermelde leden. Wegens het beëindigen van de bemoeienis van de stichting met het
Tanzania project is Maria Jongsma teruggetreden uit het bestuur. Marian van Es heeft om persoonlijke
redenen haar taken als bestuurslid neergelegd, maar zal naar vermogen Yepafrica blijven ondersteunen.
Inmiddels wordt hard gewerkt om het bestuur weer op sterkte te brengen.
Kijkend naar 2019 ziet het bestuur nog volop uitdagingen om de realisatie van de doelstellingen van
Yepafrica weer een stapje dichterbij te brengen. Zo is een start gemaakt met het bundelen van de krachten
van de Yep jongeren met een eigen bedrijfje (NB dat zijn er meer dan de drie eerder genoemde). Doel is
elkaar te stimuleren en te versterken. Ook zijn voorbereidingen in een vergevorderd stadium en is een
bescheiden start gemaakt om de Yep activiteiten in de niet centraal gelegen regio’s van Gambia vorm te
geven. Het belang van deze aanpak is o.a. het voorkomen van de migratie van jongeren naar de stedelijke
gebieden. De verdere uitrol daarvan zal in 2019 plaatsvinden.

Het bestuur van de Stichting Yep (Yepafrica)
Dordrecht, 22 mei 2019

P.C. Engelsman
Voorzitter

J.W. Weehuizen
Penningmeester

T.J.M. van Beukering
Secretaris
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3. JAARRAPPORT
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3.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)
31 december 2018
€
€

ACTIVA

31 december 2017
€
€

Vlottende activa

Vorderingen

[1]
2.288
-

Handelsdebiteuren
Overlopende activa

Liquide middelen

[2]

Totaal activazijde

325
2.288

325

11.392

10.488

13.680

10.813

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 mei 2019

PASSIVA

31 december 2018
€
€

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

816
12.823

31 december 2017
€
€

5.450
5.363
13.639

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren

10.813

[3]
41

Totaal passivazijde

41

-

13.680

10.813

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 mei 2019
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3.2 Staat van baten en lasten over de periode 2018
2018
€
Baten
[4]
Aan baten gerelateerde uitgaven
[5]
Som van baten en aan betan gerelateerde lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Sponsorkosten Afrika
Promotiekosten
Vervoerskosten i.v.m. workshopreizen
Kosten beheer en administratie
Verblijfskosten teamdagen
Som van de lasten

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

2017
€
38.560
7.999
30.561

8.619
611
8.286
2.295
5.424

Saldo van baten en lasten

€

€
43.130
43.130

53
15.743
2.590
17.333
2.106
737
25.235

38.562

5.326

4.568

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 22 mei 2019

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserve
Bestemmingsreserve i.v.m. project 2018
(Leningen)
Bestemmingsreserve i.v.m. project 2018
(Tanzania)

7.460
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(2.134)

2.950

5.326

2.500
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3.3 Toelichting op het Jaarrapport
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
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 Pieter Zeemanweg 146 te Dordrecht.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa, statutair gevestigd te Dordrecht is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24437077.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa zich verschillende oordelen en schattingen 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.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de jaarverslaggeving.
Hierbij is ook rekening gehouden met de bepalingen van RJk C1 kleine organisaties zonder winststreven en
RJk C2 kleine fondswervende organisaties.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen
in de desbetreffende paragrafen.
Vreemde valuta

Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).
De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.
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3.3 Toelichting op het Jaarrapport
Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers
op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of
ten laste van de winst- en verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
afdekkingsinstrument.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.
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3.3 Toelichting op het Jaarrapport
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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3.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen [1]
31-12-2018
€
Debiteuren
Debiteuren

31-12-2017
€

2.288

-

-

325

7.532
3.511
349
11.392

7.579
2.909
10.488

Van de debiteuren is circa € 100 nog niet ontvangen in 2019.
Overlopende activa
Nog te ontvangen opbrengst Benefitavond The Movies

Liquide middelen [2]
Rekening-courant Triodos bank NL 66 TRIO 0212 4283 65
Investeringsrekening Triodos bank NL44TRIO0338667083
Reliance accountnumber 03813003000004223
Kruisposten
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3.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN [4]
2018
€

2017
€

Bestemmingsreseves
Stand per 1 januari
Uitgaven ten laste van bestemmingsreserve i.v.m. project (Leningen)
Uitgaven ten laste van bestemmingsreserve i.v.m. project (Tanzania)
Stand per 31 december

5.450
-2.134
-2.500
816

2.950
2.500
5.450

Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

5.363
7.460
12.823

6.245
-882
5.363

KORTLOPENDE SCHULDEN [3]
31-12-2018
€
Crediteuren
Crediteuren

41
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31-12-2017
€
-
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2018
€
Baten [4]
Baten van particulieren
Baten van bedrijven

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Som van de baten

2017
€

14.180
11.550
25.730
12.830
38.560

6.055
16.050
22.105
21.025
43.130

5.600
1.526
7.054
14.180

3.734
1.590
731
6.055

10.000
1.550
11.550

10.600
2.500
2.950
16.050

12.830

21.025

4.315
3.684
7.999

-

-

53

11.437
-2.818
8.619

15.743
15.743

Baten van particulieren
Club van 100 (contributies)
Donaties en giften
Opbrengst Benefit acties

Baten van bedrijven
(Hoofd)sponsoring
Bijdragen i.v.m. project (Tanzania)
Bijdragen i.v.m. project (Leningen)

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Workshop reizen Afrika

Aan baten gerelateerde uitgaven [6] [5]
Kosten benefietavond
Leningen aan ondernemers Gambia

Afschrijvingen materiële vaste activa [6]
Inventaris

Sponsorkosten Afrika [7]
Sponsoring Youth Business Centre
Correctie voorgaande jaren i.v.m. stortingen op bankrekening Gambia
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2018
€
Promotiekosten [8]
Onkosten verblijf board/entrepreneurs
Jubileumreis

Vervoerskosten i.v.m. workshopreizen [11] [9]
Lokaal transport Afrika
Vliegtickets en logies hotel
Vliegtickets en logies hotel bestuursreizen
KM-vergoeding en reiskosten in Nederland

Kosten beheer en administratie [10]
Drukwerk
Internetkosten
Kosten automatisering
Bankkosten
Accountantskosten
Verzekeringen
Overige kosten

Verblijfkosten teamdagen [11]
Kosten workshops Afrika
Out of pocket expenses

Ondertekening bestuurders
Dordrecht, 22 mei 2019
Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa

P.C. Engelsman
Voorzitter

J.W. Weehuizen
Secretaris

T.J.M. van Beukering
Penningmeester

17 van 17

2017
€

611
611

1.654
936
2.590

8.286
8.286

1.012
14.771
1.190
360
17.333

523
784
133
726
129
2.295

440
276
237
968
129
56
2.106

5.424
5.424

151
586
737

