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Aan de Raad van bestuur van Youth Vision 5000 

Youth Vision 5000 Foundation 

Perseusweg 27  

Willemstad  

Curaçao 

 

          Curaçao, 12 maart 2017 

 

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 2016, bestaande uit de balans per 31 december 

2016 en de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 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 2016 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 Januari –December 
2016 

Inleiding 
Op 23 september 2015 is door de Minister van Justitie en de Youth Vision 5000 (YV5K) Foundation een 

overeenkomst voor projectfinanciering getekend. Op basis van deze overeenkomst ontvingen de 

deelprojecten GreenKidz en Waardeneducatie een bijdrage uit het Criminaliteits-bestrijdingsfonds. 

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

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

financiering (artikel 3, lid 2).  

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 vormden hiervoor de basis.  

Digitaal en fysiek platform over waardeneducatie 
De website van Youth Vision 5000 is technisch in april 2016 on-line, dankzij de financiering van het 

Criminalitetisfonds. Ten aanzien van de verdere uitbouw is ervoor gekozen om dit afhankelijk te stellen 

van inhoud (content), die we geleidelijk aan zelf verder aan het invullen zijn.  

 

Het streven blijft om middels samenwerkingen tussen sociale entrepreneurs, trekkers van 

jongerenorganisaties te werken aan enerzijds leiderschapsontwikkeling programma’s en anderzijds te 

werken aan de creatie van een kritische massa, dat zich richt op waardeneducatie, soft- en life skills en 

leiderschapsontwikkeling onder jongeren. De website zal hiertoe als virtuele hub gaan dienen.  

In de eerste helft van 2015 is uit eigen middelen geïnvesteerd in de leiderschapsontwikkeling van 4 NGO-

leiders in de sportwereld en sociale entrepreneurs in de vrijwilligerswerk en in de wijkopbouw. Deze NGO 

- leiders hebben de LMI-module (Effective Personal Productivity) gevolgd. Daarnaast is uit eigen 

middelen geïnvesteerd in twee workshops bij Sint Joseph College VSBO. 

In maart 2016 heeft de derde en laatste sessie plaatsgevonden bij Sint Joseph VSBO uit een groep van 

eindexamenkandidaten. De eerdere sessies die in 2015 zijn gestart en zijn vastgelegd op You Tube 

video’s 1/3 en 2/3. Ook deze sessies zijn uit eigen middelen gefinancierd. Deze laatste is te vinden onder 

deze link:  

https://youtu.be/r7SzCgwjzYE?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 hebben afgerond met financiering van het Criminaliteitsfonds. Twee NGO-

leiders hebben dit in het tweede helft van 2015 gedaan zijnde:  

x mw. Deva-Dee Silliee (co-directeur Curaçao Cares), die de LMI module Effective Personal 

Leadership heeft gevolgd en  

x de heer Gerry Charles (directeur Fundashon Deporte Olímpiko Kòrsou) de training Effective 

Personal Productivity heeft gevolgd.  

De andere kandidate, mw. Lysayé de Windt (co-directeur Curaçao Cares), heeft in het eerste helft van 

2016 haar cursus Effective Personal Leadership afgerond.  

Tenslotte is er ook een cursus Effective Personal Productivity betaald voor een medewerker van FDDK, 

de heer Willy Harms die deze cursus op dit moment aan het volgen is. Een eerder aangewezen 

kandidaat van FDDK is afgehaakt. 

Resultaat: De leiderschapsontwikkeling in de sectoren vrijwilligerswerk en sport is gestimuleerd.  

YV5K heeft zich in 2016 bovendien gericht op een vijftal speerpunten, namelijk: 

x Naast het financieren van de eerdergenoemde workshops op Sint Jozef VSBO, is ook een 

interventie gefinancierd in april 2016 op de Johan van Walbeeckschool (Funderend Onderwijs) 

om ervaring op te doen met een FO-school. Middels het inschakelen van professionele facilitators 

is gewerkt aan de waarde educatie en soft skills trainingen ter voorbereiding van die kinderen, die 

in hun eindexamenjaar op weg waren naar het secundair onderwijs. Van deze interventie zijn 

geen beelden beschikbaar. Resultaat: Uit de video van Sint Joseph spreken de leerlingen zelf uit 
hoe zij de 3 workshops die in 2015 en 2016 hebben plaatsgevonden, hebben ervaren. De 
kinderen van de Johan Van Walbeeck school zijn beter voorbereid naar het secundair onderwijs 
gegaan; 
 

x Middels het aantrekken van sponsoring uit het Share2uplift-fund (voor een bedrag van Ang 

30.210,-) is geïnvesteerd in een leiderschapsprogramma van 12 leden van Bos di Hubentut, 

Brigada di Seguridat, waarvan 10 dit met goed gevolgd hebben afgerond. Naast enkele jongeren 

hebben ook leden van de directie hieraan deelgenomen. Het betrof de module “The Making of a 

Champion”, een Leadership Management International module die bijdraagt aan de ontwikkeling 

van de persoonlijke leiderschapskwaliteiten van de deelnemers. Hiermee is beoogd om een 

verdiepingsslag te maken in het niveau van enkele leidinggevenden van Bos di Hubentut. 

Resultaat: Uit de presentaties van diegenen die deze cursus met succes hebben afgerond bij de 
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uitreiking van hun certificaten, bleek dat ze effectiever de uitdagingen die ze zowel privé als 
tijdens hun werk/studie ervaren, aankunnen. Daarnaast hebben we kunnen vernemen, dat de 
onderlinge afstemming binnen Bos di Hubentut verbeterd is; 
 

x Middels het “coachen” van de twee initiatiefnemers van Greenkidz is gezorgd voor meer stabiliteit 

in hun privé-werk balans.  Deze wekelijkse coaching-sessies hebben mede bijgedragen dat het 

Greenkidz programma kon blijven groeien in 2016. Afwisselend individueel en afwisselend 

gezamenlijk, is sedert mei 2016 gesproken over uitdagingen van de betrokkenen, die intussen 

met succes overkomen zijn. De uren die hierin geïnvesteerd zijn, zijn door YV5K zijn gratis 

aangeboden, vanwege het belang dat YV5K stelt in de beoogde doelstelling van de Greenkidz 

organisatie namelijk: Het bevorderen van duurzaamheid, veiligheid, hygiëne en gezondheid 

onder jongeren van 8 – 12 jaar.  

Resultaat: Door de coaching-sessies is er voor meer stabiliteit gezorgd, waardoor betrokkenen 
het Greenkidz programma beter konden combineren met hun prive en zakelijk leven; 

 
 

x Het aangaan van een solide samenwerking met een sociale entrepreneur, Bianca Neman. Via 

YV5K is een rechtspersoonlijkheid ter beschikking gesteld om haar project te ondersteunen en 

anderzijds is ook een echte ”partner” gevonden die mede invulling heeft helpen geven aan haar 

jongerenproject “Hóben Òn!”. Gezamenlijk is bijvoorbeeld gezocht naar sponsoring voor “Hóben 

Òn!” musical seminar, workshops en informatiestands van diverse organisaties dat plaats heeft 

gevonden op 3-9-2016. Dit is gefinancierd geworden met de medewerking van een groot aantal 

sponsors. 

Resultaat: Een succesvolle eerste “Hóben Òn!” musical seminar (rond de 100 deelnemende 

jongeren) en aanmeldingen van ruim 50 jongeren die onderdeel wensen te vormen van het 
“scholarship”-programma. Zie bijgaande link van de musical die samen met Hóben Òn! 
initiatiefneemster Bianca Neman tot stand is gekomen. 
https://www.facebook.com/hobenon/videos/434055546925365/ 
Daaruit blijkt dat er diverse jongerenorganisaties, sponsoren, vrijwilligers hebben samengewerkt 
en er diverse jongeren doelgroepen zijn bereikt. Zie ook het eindverslag van Hoben Òn! 2016. 
Intussen is gewerkt aan het opstarten van de andere aspecten van het programma “Hóben Òn”! 

voor 2017 en volgende jaren; 
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x Het opstarten van een proces waarbij op aangeven van het “Crime-fund” zelf, onderzocht is op 

welke wijze YV5K met Premio Perfekto Foundation, hun projecten kan worden samengewerkt. Dit 

met het oog op het vergroten van de beoogde impact op de beoogde jongeren doelgroep. 

Resultaat: Er zijn inmiddels eerste verkennende gesprekken geweest en er wordt nu gekeken wat 
de vervolgstappen zijn.  

 

Samenvattend: We hebben het afgelopen jaar geleerd, dat het daadwerkelijk tot stand brengen van 

samenwerkingen al dan niet virtueel (via de YV5K-website) alleen zal plaatsvinden als er ook 

daadwerkelijk samen activiteiten en projecten worden georganiseerd.  

Planning voor 2017 
In 2017 wordt op basis van deze zelfde uitgangspunten gewerkt worden aan het versterken van het 

momentum. Er zal bekeken worden, waar en met wie samengewerkt kan worden om de “impact” van de 

werkzaamheden en activiteiten van elk van de sociale entrepreneurs, stichtingen en andere organisaties 

die gericht zijn om de waardeneducatie, “soft en life skills”- ontwikkeling en de ontwikkeling van 

leiderschaps-vaardigheden van de diverse categorie jongeren, middels synergie te verhogen.  

Zo wordt er samen met de initiatiefneemster van Hóben Òn! Bianca Neman gewerkt aan:  

x een mentorprogramma voor een aantal geselecteerde jongeren die middels een “scholarship” 

zich verder kunnen ontwikkelen;  

x het ook dit jaar wederom organiseren van een “musical” middels het wederom benaderen van 

diverse sponsoren;  

x het onderdeel leiderschapsprogramma 2017 maar nu via een “speakers-assignment”. Hierbij 

worden door jongeren afkomstig van verschillende jongerenorganisaties zoals Service Clubs, 

Scouting, Bos di Hubentut…etc.. presentaties gehouden. Deze presentaties zullen betrekking 

hebben op voor jongeren relevante onderwerpen met een educatief doel; 

x een TV-programma Hoben On2! In partnership van een TV-station gericht op en verzorgd door 

jongeren. Hiermee zal het bereik van de doelgroep met voor de jeugd aansprekende educatieve 

inhoud worden vergroot. De opnames zullen daarna via de sociale media van YV5K en Hóben 

Òn! verder worden verspreid, waardoor het bereik nog groter zal worden; 

x een documentaire dat voor 2018 op het programma staat, gericht op jongeren; 

x in 2018 samen met Hóben Òn! meer korte educatieve programma’s ontwikkelen om jongeren hun 

passie te laten ontdekken waardoor ze kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling en het 
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vergroten van hun eigenwaarde, hetgeen eveneens de in de toekomst geboren kinderen ten 

goede zou kunnen komen; 

x De coaching-sessies van de trekkers van Greenkidz zullen worden voortgezet, waarbij verder 

voor de inhoud van de werkzaamheden van Greenkidz verwezen wordt naar hun eigen 

inhoudelijke en financiële verslagen;  

x De contacten met Premio Perfekto Foundation die in 2016 zijn begonnen, zullen in 2017 verder 

concreet worden ingevuld.  

 

Dit alles met het oog op het creëren van een sterkere impact op jongeren voor betreft hun waarden 

educatie, leiderschapscapaciteiten ontwikkeling en hun zelfredzaamheid. YV5K zal hierbij blijven werken 

aan het aan elkaar binden van initiatieven en het concreet samenwerken om zodoende met elkaar meer 

impact te hebben. Oftewel “connecting dots, aligning efforts aimed at changing our youth their mindsets”.  

 

 

 

 

Maart 2017 
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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 2016 
 

Activa Ref

Voorruitbetaald kosten waardeneducatie -             1.277,10   
Vordering subsidie criminaliteitfonds -             23.722,90 
Liquide middelen (Rekeningcourant MCB) I 31.871,92   26.441,29 

31.871,92   51.441,29 
Totaal 31.871,92   51.441,29 

Passiva

Reserves en fondsen

reserves
overige reserves II 31.871,92   26.441,29 

31.871,92   26.441,29 

fondsen
bestemmingsfonds(en) -             25.000,00 

31.871,92   51.441,29 

Totaal 31.871,92   51.441,29 

Handtekening

Voorzitter

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

Secretaris

31-dec-2016 31-dec-2015

Penningmeester
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Staat van Baten en Lasten Youth Vision 5000 Foundation over de 
periode 1 januari tot en met 31 december 2016 

 

 

 

 

Afwijking 
REF %

Baten III
Subsidies van overheden 86.000,00    61.000,00    80.000,00    7,5%
Overige baten 34.600,00    -              48.359,16    -28,5%

Som der baten 120.600,00   61.000,00    128.359,16  -6,0%

Lasten 
Besteed aan doelstellingen IV
Doelstelling Greenkidz (55.000,00)  (55.000,00) (30.000,00) 
Doelstelling Waardeneducatie (3.750,00)    (6.000,00)   (26.277,10) 
Doelstelling "Transformational Leadership" -             (25.000,00) -            
Doelstelling experiental learning -             (10.000,00) -            
Doelstelling Hoben On (38.307,31)  (90.569,05) -            
Doelstelling Youth Vision -             -            (47.076,66) 

(97.057,31)   (186.569,05) (103.353,76) -6,1%

Beheer en administratie 
Kosten beheer en administratie V (18.112,60)   (20.700,00)   (1.297,34)     1296,1%

Som der lasten (115.169,91)  (207.269,05) (104.651,10) 

Saldo van baten en lasten 5.430,09      (146.269,05) 23.708,06    

Bestemming saldo 2016

Toevoeging / ontrekking aan:
continuïteitsreserve
bestemmingsreserves
herwaarderingsreserve
overige reserves -             
bestemmingsfonds(en) 5.430,09     

5.430,09     

Handtekening

Dhr. Willem Michiel Van Der VeurDhr. Ivan F. Kuster
Voorzitter

Begroot 2016

Penningmeester
Dhr. Raymond C. Jansen

Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

Secretaris
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bestemming Beheer en 
administratie

Totaal 2016 Begroot 
2016

Afwijking 
Absoluut

Afwijking 
in %

Greenkidz Waarden 
educatie

Hoben On

Lasten 
Subsidies en bijdragen     (55.000,00)          (3.750,00)     (38.307,31)                  -      (97.057,31)  (151.569,50) 54.512,19     -36,0%
Publiciteit en communicatie                  -                    -         (5.283,04)      (5.283,04)      (5.300,00) 16,96              -0,3%
Development website       (5.355,22)      (5.355,22)      (5.400,00) 44,78              -0,8%
Advies- / Accountancykosten       (6.360,00)      (6.360,00)      (7.500,00) 1.140,00        -15,2%
Bestuurskosten                  -                    -            (584,12)        (584,12)      (1.500,00) 915,88           -61,1%
Huisvestingskosten                  -                    -                    -                  -                  -   -                  
Kantoor- en algemene kosten                  -                    -            (529,68)        (529,68)                -   (529,68)          
Totaal     (55.000,00)          (3.750,00)     (38.307,31)      (18.112,06)  (115.169,37)  (171.269,50) 56.100,13     -32,8%

Handtekening

Dhr. Ivan F. Kuster Dhr. Willem Michiel Van Der Veur
Penningmeester

Dhr. Raymond C. Jansen

Doelstelling

Voorzitter Secretaris
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Toelichting Balans Youth Vision 5000 Foundation 
 

Ref Balanspost Saldo Toelichting  
I Liquide Middelen MCB 

rekening 

Naf 31.871,92 Op 31 december 2016 bedrag het bank saldo 

van de stichting Youth Vision 5000  

Naf 31.871,92  

 

II Overige reserves Naf 31.871,92 De stichting heeft ter beschikking een bedrag 

van Naf 31.871,92  om haar doelstellingen te 

realiseren. 
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Verloopoverzicht Reserves en Fondsen 
 

1-jan-2016 Toevoeging Ontrekking 31-dec-2016
Reserves

continuïteitsreserve -           -                -              -               
bestemmingsreserves -           -                -              -               
herwaarderingsreserve -           -                -              -               
overige reserves 26.441,29 5.430,63        -              31.871,92     

Fondsen
bestemmingsfonds(en) -           23.722,90      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  

III Subsidie van overheden Naf 86.000 Over het boekjaar 2016 heeft de stichting een 
subsidiebedrag van Naf 86000 per bank 
ontvangen van de Criminaliteitsfonds.  
 

x Naf 25.000 had betrekking op het 
boekjaar 2015, voor de 2de tranche 
van de doelstelling waardeneducatie. 
 

x Naf 61.000 had betrekking op het 
boekjaar 2016.  
 
 

 Overige baten Naf 34.600 Het betreft sponsors gelden voor het project 
Hoben On: 
 

x Reda Sosial     Naf 25.000 
 

x CPA                 Naf  2.000 
 

x Curoil               Naf  5.000 
 

x KORPODEKO  Naf   600 
 

x EY                   Naf 2.000 
 

IV Besteed aan doelstellingen  Naf 97.057,31 x Greenkidz             Naf 55.000 
 

x Waardeneducatie  Naf   3.750 
 
 

x Hoben On             Naf 38.307,31  
 

V Beheer & Adminstratie Naf 18.112,06 x Publiciteit & Comm.    Naf 5.283,04 
 

x Development website Naf 5.355,22 
 

x Accountancykosten    Naf 6.360 
 

x Bestuurskosten          Naf 584,12 
 

x Algemene kosten       Naf 529,68 
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Sponsors  2016 overzicht 
 

Tabel 1: Sponsors 2016 overzicht 

 

 

 

 

Figuur 1: Grafiek Sponsors 2016 

 

 

 

 

Sponsors in geld Sponsors in Natura
Baten Reda Sosial 25.000,00           Panederia Isa 500 pan dushi 250,00          
Baten Curoil 5.000,00             Vreugdenhill waardebon 100,00          
Baten CPA 2.000,00             Coca Cola 750,00          
Baten KORPODEKO 600,00               Telecuracao 1.165,00       
Baten EY 2.000,00             
Share2Uplift Fund 30.210,00           

64.810,00           2.265,00       
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