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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 2020
Maasdam, 30 juni 2021

Geachte bestuursleden,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent het jaarrapport 2020 van de
stichting.
De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen
het jaarrapport 2020 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 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 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 2020 uit:
- P.C. Engelsman (voorzitter)
- R.A.L. Portauw (Financiën & Juridische zaken) sinds 28-10-2020
- G.J. Evers sinds (Business development & Programma coördinator) 27-11-2020
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
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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 2020 uit:
- P.C. Engelsman (voorzitter)
- R.A.L. Portauw (Financiën & Juridische zaken) sinds 28-10-2020
- G.J. Evers sinds (Business development & Programma coördinator) 27-11-2020
In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan enkele hoofdpunten uit het verslagjaar 2020. Het is
derhalve geen uitputtende opsomming van alles wat Yepafrica heeft volbracht.
Het jaar 2020 is voor Yepafrica een bijzonder jaar omdat de wereld door het Corona virus getroffen is.
Plotseling moesten we de training programma’s staken en moesten we de opstart van een nieuw Learning
Center in Senegal uitstellen tot oktober 2021.
Gelukkig heeft de lockdown in Gambia niet zo lang geduurd als in Europa en hebben er toch nog 3
trainingen plaatsgevonden. Verder is er veel aandacht uitgegaan naar de training van Gambiaanse jongeren
in bewustwording van het gedrag dat bij het bestrijden van het Corona virus hoort.
Voorts stond 2020 in het teken van het voorbereiden van de opschaling van het empowerment concept
naar Senegal en Ghana.
In Senegal wordt er samengewerkt met de stichting Studie Plan Senegal en in Ghana zijn de
voorbereidingen getroffen voor het oprichten van een Yepafrica NGO. Wij verwachten begin 2022 zowel in
Senegal als in Ghana een nieuw Learning Center te kunnen openen. In Ghana is er hard gewerkt aan een
partnerschap met United Way via wie we de financiering van het Ghanese project kunnen realiseren. Het
Senegalese project wordt in de opstart gefinancierd door Stichting Studie Plan Senegal. Zodra het Learning
Center opengaat zal Yepafrica de financiering moeten gaan dragen. Hiervoor zullen fondsen worden
aangeschreven in 2021.
Gezien de opschaling strategie zijn er twee nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur van de
stichting Yep. Met de komst van Roger Portauw (Financiën & Juridische zaken) en Georgy Evers (Business
Development & Programma coördinator) hebben we te maken met een sterk bestuur die samen met de
voorzitter (Paul Engelsman) een krachtig team vormen om de ambitieuze groei verwachtingen ook
daadwerkelijk te realiseren. Er is hard gewerkt aan een meerjarenplan waarvan de implementatie medio dit
boekjaar (2020) is begonnen.
Financieel staat de stichting er dit boekjaar 2020 goed voor. Dit mede dankzij een mooie gift van de Rotary
Challenge Zwijndrecht – Banjul in januari 2020.
Wel is er een grote uitdaging om de continuïteit van financiering naar de toekomst toe te waarborgen,
zeker nu de risico’s met het opschalen naar 2 andere landen groter worden. Met United Way verwachten
we een betrouwbare partner te hebben gevonden. Voorts hebben we in Nederland een professionele
fondsen werver in de arm genomen en zal er in 2021 een Raad van Advies worden opgericht met
ondernemers/bedrijfseigenaren om o.a. deuren te open naar financiering van de Learning Centers.
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2.1 Bestuursverslag bestuur
Afsluitend kunnen we stellen dat 2020 weer een zeer vruchtbaar jaar geweest met name op het terrein van
de opschaling en het bouwen aan een krachtig team, zowel binnen als buiten Nederland.
De grote uitdaging voor de komende jaren is om gekoppeld aan de groei van Yepafrica een professionele
organisatie te bouwen zowel in Nederland als in de landen waar we actief zijn. We hebben wat dat betreft
groot vertrouwen in de toekomst en alle mensen die daar bijna allemaal vrijwillig hun bijdrage aan geven.
Veel dank gaat uit naar hen.

Namens het bestuur van de Stichting Yep (Yepafrica)
Dordrecht, 30 juni 2021

P.C. Engelsman
Oprichter / Voorzitter

R.A.L. Portauw
Financiën & Juridische zaken

G.J. Evers
Business development & Programma coördinator

6 van 18

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

3. JAARRAPPORT
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3.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

ACTIVA

31 december 2019
€
€

Vlottende activa

Vorderingen

[1]
200
363

Debiteuren
Overlopende activa

Liquide middelen

[2]

Totaal activazijde

800
563

800

15.097

15.341

15.660

16.141

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021
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3.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Reserves en fondsen
Overige reserves

[3]

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

15.660

14.134
15.660

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

14.134

[4]
-

Totaal passivazijde

2.007
-

2.007

15.660

16.141

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021
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3.2 Staat van baten en lasten over de periode 2020
2020
€
Baten
[5]
Som van baten en aan betan gerelateerde lasten
Besteed aan doelstellingen
Promotiekosten
Vervoerskosten i.v.m. workshopreizen
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

[6]
[7]
[8]
[9]

2019
€
22.830
22.830

14.565
2.424
1.945
2.370

Saldo van baten en lasten

€

€
33.092
33.092

17.885
1.002
11.277
2.433
21.304

32.597

1.526

495

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021

Bestemming saldo van baten en lasten - toevoeging/onttrekking aan:
1.526
Overige reserves
1.526
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2020
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2020
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
[1]
Kortlopende schulden (excl. schulden
[4]
aan kredietinstellingen)

2019
€

€

1.526
237

€

495
1.488

(2.007)

1.966
(1.770)
(244)

3.454
3.949

Kasstroom uit operationele activiteiten

(244)

3.949

Mutatie geldmiddelen

(244)

3.949

15.341
(244)
15.097

11.392
3.949
15.341

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021
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3.4 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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3.4 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.

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.
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3.4 Toelichting op het Jaarrapport
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.

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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3.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen [1]
31-12-2020
€

31-12-2019
€

Debiteuren
Debiteuren

200

800

Overlopende activa
Vooruitbetaalde automatiseringskosten

363

-

14.403
694
15.097

13.816
1.525
15.341

Liquide middelen [2]
Rekening-courant Triodos bank NL 66 TRIO 0212 4283 65
Reliance accountnumber 03813003000004223
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3.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN [3]
2020
€
Bestemmingsreseves
Stand per 1 januari
Vrijval naar overige reserves
Stand per 31 december

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

2019
€
-

816
-816
-

14.134
1.526
15.660

12.823
495
816
14.134

KORTLOPENDE SCHULDEN [4]
31-12-2020
€
Overlopende passiva
Vooruitbetaalde bijdrage Club van 100
Sponsoring Youth Learning Center december
Door te betalen ontvangen sponsoring t.b.v. lening onderneemster Gambia
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-

31-12-2019
€
100
1.000
907
2.007
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€
Netto-omzet [5]
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Som van de baten

2019
€

4.427
18.403
22.830

7.290
10.000
15.802
33.092

De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 31% gedaald.

Baten van particulieren
Club van 100 (contributies)
Donaties en giften
Overige opbrengsten w.o. Benefit acties

4.200
227
4.427

5.800
720
770
7.290

18.403
18.403

10.000
10.000

-

15.802
15.802

14.565
14.565

11.345
6.540
17.885

2.403
21
2.424

1.002
1.002

1.945
1.945

8.319
2.958
11.277

Baten van bedrijven
(Hoofd)sponsoring

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

Besteed aan doelstellingen [6]
Sponsoring Youth Learning Center
Kosten workshops Afrika

Promotiekosten [7]
Vertaalkosten website
Onkosten verblijf board/entrepreneurs

Vervoerskosten i.v.m. workshopreizen [8]
Vliegtickets en logies hotel
Vliegtickets en logies hotel bestuursreizen
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€
Kosten beheer en administratie [9]
Drukwerk
Kosten automatisering (website)
Bankkosten
Contributies en abonnementen
Accountantskosten
Verzekeringen
Overige kosten

262
453
177
357
666
153
302
2.370

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld geen werknemers in dienst op basis van een fulltime
dienstverband. In het jaar 2019 waren dit geen werknemers.

Ondertekening bestuurders
Dordrecht, 30 juni 2021
Stichting YEP (Youth EmPowerment) h/o YEP!africa

P.C. Engelsman
Voorzitter

R.A.L. Portauw
Financiën & Juridische zaken

G.J. Evers
Business development & Programma coördinator
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2019
€
210
1.234
134
726
129
2.433

