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Aan de Raad van bestuur van Youth Vision 5000 

Youth Vision 5000 Foundation 

Perseusweg 27  

Willemstad  

Curaçao 

 

          Curaçao, 27 juni 2016 

 

Geachte bestuursleden,  

 

Conform uw opdracht heeft JBF Consultancy aan de hand van de door u aan ons ter beschikking 

gestelde administratie en gegevens de jaarrekening 2015, bestaande uit de balans per 31 december 

2015 en de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 van 

Youth Vision 5000 Foundation samengesteld. 

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens op basis waarvan de 

jaarrekening is samengesteld, berust bij het bestuur van de stichting.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en verklaren ons tot nadere toelichting gaarne 

bereid. 

 

Hoogachtend,  

 

Jamir Barton B.Ec 
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Voorwoord 
 

Bijgaand bieden wij U het jaarverslag aan van Youth Vision 5000 Foundation. 

 

Dit verslag bestaat uit een inhoudelijk deel en een financieel deel. Na de in activiteiten herstel en 

doorstart van de stichting per januari 2015 heeft het nieuwe bestuur ervoor gekozen om haar focus te 

verleggen. Wij richten ons nu op waarden educatie bevordering onder jongeren van de leeftijd van  0 – 20 

jaar en leiderschapsbevordering. Naar aanleiding hiervan is contact gezocht met diverse bestaande 

jongerenorganisaties om die aan te moedigen om aandacht te besteden aan dezelfde waarden.  

 

Daarnaast is projectfinanciering gevraagd en gekregen voor de uitvoering van de nieuwe focus van de 

stichting. We zijn van mening dat met de website YV5K dat onder constructie is, een belangrijk stap is 

gezet, om verder invulling te geven aan de nieuwe focus van de stichting. Tevens zijn we steeds meer 

gaan fungeren als een bindingsfactor tussen de diverse jongerenorganisaties die actief zijn op het gebied 

van waarden educatie, hetgeen op den duur zal leiden tot meer synergie en impact op de doelgroep 

waarop men zich richt.  

 

Raad van Bestuur Youth Vision 5000 Foundation 

 

 
 

  

Voorzitter Secretaris Penningmeester 
Dhr. Ivan F. Kuster Dhr. Willem Michiel Van Der 

Veur 
Dhr. Raymond C. Jansen 
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Activiteitenverslag Youth Vision 5000 Foundation September –

December 2015 

Inleiding 

Op 23 september 2015 is door de Minister van Justitie en de Youth Vision 5000 Foundation een 

overeenkomst van projectfinanciering getekend. Op basis van deze overeenkomst ontvangen de 

deelprojecten GreenKidz en Waardeneducatie een bijdrage uit het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. 

Conform artikel 1, lid 5 moet er op kwartaalbasis gerapporteerd worden over de voortgang. Daarnaast 

moet er, aan het eind van elke tranche, rekenschap te worden afgelegd in het kader van verrekening en 

financiering (artikel 3, lid 2). 

Dit verslag dient zowel ter voldoening aan artikel 1, lid 5 als artikel 3, lid 2 van de overeenkomst van 

projectfinanciering. Het verslag bestaat uit een inhoudelijk deel en een financieel deel. In de bijlagen zijn 

het ontwikkelde materiaal, de ontworpen of geoperationaliseerde platforms, de verslagen van de 

bijeenkomsten en de originele facturen en bewijsstukken opgenomen. 

Inhoudelijk deel 
In dit deel wordt ingegaan op de verrichte activiteiten en het resultaat of de impact daarvan op de 

deelnemer, opdrachtgever en de samenleving. De producten en diensten zoals opgenomen in het 

projectdossier vormen hiervoor de basis. 

Digitaal en fysiek platform over waardeneducatie 
Het was de bedoeling dat tussen augustus en december 2015 een website zou zijn gebouwd waarop 

deelnemende organisaties ideeën, oplossingen en uitdagingen op het gebied van waardeneducatie 

kunnen uitwisselen. Daarnaast zouden de deelnemende organisaties uitingen hebben moeten plaatsen 

die een invulling geven aan de gekozen waarde. 

Aanvankelijk was geen rekening gehouden met het vereiste dat meer dan drie offertes opgevraagd 

zouden moeten worden. Toen duidelijk was dat dit gevraagd werd, zijn in totaal vier organisaties 

benaderd met het verzoek om een offerte uit te brengen. In april 2015 waren al twee organisaties 

benaderd, in september en oktober 2015 zijn nog twee organisaties benaderd. 

Twee organisaties bleken niet te kunnen voldoen aan de vereisten die in de Request for Proposal waren 

opgenomen. Eén organisatie heeft niet gereageerd op het verzoek om een offerte op te sturen. 

Uiteindelijk is maar één offerte ontvangen, zodat in november 2015 de opdracht om het digitale platform 

te bouwen aan E-sites is gegund. 
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In september 2015 zijn de elf organisaties die hadden aangegeven interesse te hebben om te 

participeren in het waardeneducatieproject aangeschreven en is het concept voor de website 

beschreven. Vier organisaties (VPCO, Bos di Hubentut, Leerinstituut Klimop en St Jozef College) hebben 

hierop gereageerd. 

Daarnaast is overleg geweest met GreenKidz om te bezien of er een gezamenlijk platform gebouwd kon 

worden. GreenKidz had een webdesigner in de arm genomen, maar er waren problemen ontstaan bij de 

oplevering. Half december 2015 werd duidelijk dat dit niet meer noodzakelijk was omdat de webdesigner 

weer aan het werk kon en de website heeft afgerond. 

Met GreenKidz is verder afgestemd over de doelgroep voor de websites. In dat overleg is duidelijk 

geworden dat GreenKidz zich vooral zal richten op jongeren tot 12 jaar en Youth Vision zal zich richten 

op adolescenten. De verwachting is dat hierdoor de websites veel meer zullen aansluiten op de 

belevingswereld van de jongeren en daarom een grotere impact zullen hebben. 

Beide zaken zijn van invloed geweest op de realisatie van de website. In tegenstelling tot wat was 

gepland, is de website niet voor eind december 2015 operationeel geworden. Begin januari 2016 is E-

sites benaderd met het verzoek om te beginnen met de bouw van de website. De website is per eind april 

online, zie https://www.youtube.com/channel/UCUrXexFZwzCMKrPWXUykipA met inhoud van 

hoofdzakelijk YV5K zelf en er wordt nu gewerkt aan het benaderen van de deelnemende organisaties 

voor hun deel. 

Omdat de website nog niet online was, konden geen uitingen worden gedeeld zoals wel de bedoeling 

was. We hebben wel op 18 november 2015 een vervolgsessie georganiseerd voor 22 VSBO leerlingen 

van het Sint Jozef College. Deze sessie was het vervolg op een sessie die in maart 2015 was 

georganiseerd en er zal in maart 2016 een laatste sessie worden georganiseerd. 

De sessies moeten bijdragen aan het creëren van pilots voor een aanpak voor de waardeneducatie die 

met andere organisaties gedeeld kan worden en daarnaast content genereren waarmee de waarde 

‘verantwoordelijkheid’ inhoud kan worden gegeven. Deze content zal op de website geplaatst kunnen 

worden op het moment dat deze online is. 

In de komende periode zal naast de deelnemende organisaties, die eerder hadden toegezegd om mee te 

werken andere organisaties met soortgelijke activiteiten worden benaderd. Het gaat dan specifiek om 

projecten van service clubs zoals de Rotary Curaçao. 

De sessies bij Sint Joseph College VSBO zijn vastgelegd op video en zijn hier te vinden: 

https://www.youtube.com/watch?v=E_COZ04YgD0&list=PLb8GMVMdL6DlQB9-jOSEN3wPTqSMMDZAN 
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Training voor vier NGO-leiders 
Volgens de ingediende planning moesten tussen augustus en december 2015 vier NGO-leiders een LMI 

training hebben gevolgd en afgerond. Op basis van een versimpelde selectieprocedure zijn twee NGO-

leiders voorgedragen. Het gaat om Deva-Dee Silliee (co-directeur Curaçao Cares) en Gerry Charles 

(directeur Fundashon Deporte Olímpiko Kòrsou). 

Deva-Dee is geselecteerd omdat ze in de eerste helft van 2015 reeds de training Effective Personal 

Productivity heeft gevolgd. Zij heeft deelgenomen aan de training Effective Personal Leadership. Haar 

training draagt bij aan de versterking van leiderschapskwaliteiten in Curaçao Cares en de projecten die 

door deze organisatie worden georganiseerd. De projecten zijn gericht op het bijeenbrengen van 

vrijwilligers rondom sociale projecten. De evaluatie van Deva-Dee van zowel de cursus als haar eigen 

groeiproces is op film vastgelegd en hier te vinden: 

https://www.youtube.com/watch?v=3AEYYJ80HZA&feature=youtu.be  

Gerry heeft de cursus Effective Personal Productivity en is voorgedragen door Thakaidzwa Doran, een 

van de cursisten die in de eerste helft van 2015 de training Effective Personal Productivity heeft gevolgd. 

Zijn training draagt bij aan de verdere versterking van de sportsector in Curaçao, waarmee een begin was 

gemaakt met de training voor Thakaidzwa. De evaluatie van Gerry van zowel de cursus als zijn eigen 

groeiproces is op film vastgelegd en hier te vinden: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bodu4unjfgo&feature=youtu.be 
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Ook is betaald voor een training Effective Personal Leadership voor Lysaye de Windt (codirecteur 

Curaçao Cares). Ook zij had in het verleden al de training Effective Personal Productivity gevolgd. 

Vanwege andere verplichtingen met werk, kwam het niet goed uit om deze training eind 2015 te volgen 

en af te ronden. Zij volgt nu de kursus in de groep die in januari 2016 is gestart met EPL na het 

onderbreken van de kursus september 2015. Er is daarom nog geen video van de evaluatie van Lysaye 

van zowel de cursus als haar eigen groeiproces beschikbaar. 

Tenslotte is er ook een cursus Effective Personal Productivity betaald voor de heer Steve Smit van 

FDDK. De ratio hiervan is dat hiermee de leiderschapsontwikkeling in de sector sport wordt gestimuleerd. 

Er zijn nog geen beelden hiervan, omdat hij nog niet met de cursus is begonnen. Dit zal in het 2
de

 helft 

van 2016 plaatsvinden. 

 

 

 

 

Mei 2016  
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Algemene waarderingsgrondslagen 
 

De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van historische kosten.  

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva tegen de nominale waarde opgenomen.  

Baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden 

voor het einde van de verslagperiode, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.  

Vaste activa 
 

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een percentage van 
de bestede kosten.  

 

Voorraden  
 

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van voorziening wegens incourantheid.  
 

 

Vorderingen  
 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.  
 

 

Liquide middelen 
 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 
beschikking van de stichting. 
 

 

Schulden (Langlopende / Kortlopende) 
 

Schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde.  
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Balans Youth Vision 5000 Foundation per 31 December 2015 
 

Activa Ref

Voorruitbetaald kosten waardeneducatie I 1.277,10   -           

Vordering subsidie criminaliteitfonds II 23.722,90 -           

Liquide middelen (Rekeningcourant MCB) III 26.441,29 75.951,11 

51.441,29 75.951,11 

Totaal 51.441,29 75.951,11 

Passiva

Reserves en fondsen

reserves

overige reserves IV 26.441,29 75.951,11 

26.441,29 75.951,11 

fondsen

bestemmingsfonds(en) V 25.000,00 -           

51.441,29 75.951,11 

Totaal 51.441,29 75.951,11 

31-dec-2015 1-jan-2015

 

Handtekening 

 

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

Dhr. Ivan F. Kuster Dhr. Willem Michiel Van Der Veur Dhr. Raymond C. Jansen 

  

           R.Jansen..
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Staat van Baten en Lasten Youth Vision 5000 Foundation over de 

periode 1 januari tot en met 31 december 2015 

REF Absoluut %

Baten

Subsidies van overheden VI 80.000,00    80.000,00  -            0,0%

Overige baten VII 48.359,16    -            48.359,16  

Som der baten 128.359,16  80.000,00  48.359,16  60,4%

Lasten 

Besteed aan doelstellingen VIII

Doelstelling Greenkidz (30.000,00) (30.000,00) -            

Doelstelling Waardeneducatie (26.277,10) (50.000,00) 23.722,90  

Doelstelling Youth Vision (47.076,66) -            (47.076,66) 

(103.353,76) (80.000,00) (23.353,76) 29,2%

Beheer en administratie 

Kosten beheer en administratie IX (1.297,34)     -            (1.297,34)   

Som der lasten (104.651,10) (80.000,00) (24.651,10) 30,8%

Saldo van baten en lasten 23.708,06    -            23.708,06  

Bestemming saldo 2015

Toevoeging / ontrekking aan:

continuïteitsreserve

bestemmingsreserves

herwaarderingsreserve

overige reserves (14,84)       

bestemmingsfonds(en) 23.722,90  

23.708,06  

Werkelijk 2015 Begroot 2015 Afwijking 

 

Handtekening 

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

Dhr. Ivan F. Kuster Dhr. Willem Michiel Van Der Veur Dhr. Raymond C. Jansen 

           R.Jansen..
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 
 

Bestemming Beheer en 

administratie

Totaal 2015 Begroot 

2015

Afwijking 

Absoluut

Afwijking 

in %

Greenkidz Waarden 

educatie

Youth 

Vision

Lasten 

Subsidies en bijdragen     (30.000,00)     (26.277,10)    (47.076,66)                  -    (103.353,76)  (80.000,00) (23.353,76)    29,2%
Publiciteit en communicatie                  -                    -                  -            (327,00)        (327,00)              -   (327,00)          
Bestuurskosten                  -                    -                  -            (955,50)        (955,50)              -   (955,50)          
Huisvestingskosten                  -                    -                  -                    -                  -                -   -                  
Kantoor- en algemene kosten                  -                    -                  -              (14,84)          (14,84)              -   (14,84)            
Totaal     (30.000,00)     (26.277,10)    (47.076,66)       (1.297,34)  (104.651,10)  (80.000,00) (24.651,10)    30,8%

Doelstelling

 

 

 

Handtekening 

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

Dhr. Ivan F. Kuster Dhr. Willem Michiel Van Der Veur Dhr. Raymond C. Jansen 

 

 

 

 

  

           R.Jansen..
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Toelichting Balans Youth Vision 5000 Foundation 
 

Ref Balanspost Saldo Toelichting  

I Vooruitbetaalde  kosten 

doelstelling 

Waardeneducatie 

Naf 1.277,10 De stichting heeft een bedrag van Naf 

1.277,10 vooruitbetaald aan facturen voor de 

doelstelling waardeneducatie in afwachting 

van de verrekening van de nog te ontvangen 

subsidiebedrag van Naf 25.000 van de 2
de

 

tranche. Het bedrag van Naf 1.277,10 is 

betaald vanuit bank.  

 

II Vordering subsidie 

Criminaliteitsfonds 

Naf 23.722,90 De stichting heeft een vordering van Naf 

25.000 op de Criminaliteitsfonds. De vordering 

is in juni 2016 per bank ontvangen op de 

bankrekening van de stichting.  

 

Na het in mindering brengen van een bedrag 

van Naf 1.277,10 blijft een saldo van Naf 

23.722,90 voor de activiteiten van de 

doelstelling waardeneducatie in het boekjaar 

2015. 

III Liquide Middelen MCB 

rekening 

Naf 26.441,29 Op 31 december 2015 bedrag het bank saldo van 

de stichting Youth Vision 5000  

Naf 26.441,29.  

 

IV Overige reserves Naf 26.441,29 De stichting heeft ter beschikking een bedrag van 

Naf 26.441,29 om haar doelstellingen te realiseren. 

  

V Bestemmingsfonds(en) 

doelstellingen Greenkidz en 

Waardeneducatie 

Naf 25.000,00 Het bedrag van Naf 25.000 is bestemd voor de 

doelstelling waardeneducatie.  
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Verloopoverzicht Reserves en Fondsen 

 

1/1/2015 Toevoeging Ontrekking 31/12/2015

Reserves

continuïteitsreserve -           -                -              -               

bestemmingsreserves -           -                -              -               

herwaarderingsreserve -           -                -              -               

overige reserves 75.951,11 -                (49.509,82)   26.441,29     

Fondsen

bestemmingsfonds(en) -           80.000,00      (56.277,10)   23.722,90     
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Toelichting staat van Baten en Lasten Youth Vision 5000 Foundation 
 

Ref Staat van Baten en 
Lasten post 

Saldo Toelichting  

VI Subsidie van overheden Naf 80.000 Over het boekjaar 2015 heeft de stichting een 
subsidiebedrag van Naf 55.000 per bank 
ontvangen van de Criminaliteitsfonds.  
 
Per 31 december 2015 dient nog een bedrag 
van Naf 25.000 van de 2

de
 tranche voor de 

doelstelling waardeneducatie te worden 
ontvangen door de stichting.  
 

VII Overige baten Naf 48.359,16 De stichting heeft vanuit de  balanspost 
overige reserves een bedrag van Naf 
48.359,16 vrij laten vallen ter financiering van 
haar doelstellingen voor de toekenning van de 
subsidie in september 2015.  

VIII Besteed aan doelstellingen  Naf 103.353,76 Voor haar doelstellingen in het boekjaar 2015 
heeft de stichting een bedrag van Naf 30.000 
besteed aan Greenkidz.  
 
Voor de doelstelling waardeneducatie heeft de 
stichting een bedrag van Naf 26.277,10 
betaald. De stichting heeft een bedrag van 
Naf 1.277,10 vooruitbetaald in afwachting van 
de verrekening van de nog te ontvangen 
subsidiebedrag van Naf 25.000 van de 2

de
 

tranche. Het bedrag van Naf 1.277,10 is 
betaald vanuit bank.  
 
Voor september 2015 heeft de stichting voor 
zijn doelstelling Youth Vision een bedrag van 
Naf 47.076,66 betaald aan haar leveranciers 
van de verschillende trainingen.  
 

IX Beheer & Adminstratie Naf 1.297,34 De stichting heeft aan bestuurskosten een 
bedrag van Naf 955,15. De kosten hebben 
betrekking op de vergaderingskosten van de 
bestuursleden. 
Een bedrag van Naf 327 is besteed in de 
opmaak van de video’s voor de projecten 
Greenkidz en Waardeneducatie.  
 
De bankkosten bedroeg in het boekjaar 2015 
Naf 14,84. Deze kosten zijn tlv van de overige 
reserves gebracht.  
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