YOUNG & FAIR JAARVERSLAG
2015

VOORWOORD
In 2015 heeft Young & Fair weer grote stappen gezet. Met meer dan 60 vrijwilligers is via
verschillende projecten en evenementen hard gewerkt om de bewustwording van jongeren over
eerlijke handel en duurzame ontwikkeling te realiseren.
2015 stond in het teken van uitbreiding. In 2015 is onder andere uitgebreid naar Groningen. Verder is
er naast deze fysieke uitbreiding ook hard gewerkt aan de uitbreiding van de naamsbekendheid van
Young & Fair.
Intern zijn er ook flinke stappen gezet. Er is hard gewerkt aan de verdere professionalisering en
structurering van de stichting. Een voorbeeld hiervan is de vernieuwde organisatiestructuur die eind
2015 is ontwikkeld.
Door het grote enthousiasme en doorzettingsvermogen van onze vrijwilligers is 2015 een succesvol
jaar geweest. We zijn daar enorm trots op en dankbaar voor. Wij kijken dan ook uit naar komend
jaar!
Hartelijke groet,
Vere König
Voorzitter stichting Young & Fair
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1.

VISIE EN MISSIE

1.1

VISIE

Stichting Young & Fair gelooft in een wereld waarin mensenrechten worden gerespecteerd en
werknemers een leefbaar loon krijgen. Hierbij moeten alle actoren in de keten, van producent van
grondstoffen tot aan de consument, een eerlijke kans krijgen om een duurzaam bestaan op te
bouwen. Eerlijke handel draagt direct bij aan het behalen van de Millenniumdoelstellingen en in het
bijzonder Millenniumdoelstelling acht.

1.2

MISSIE

Young & Fair is een platform voor jongeren en jongvolwassenen die geïnteresseerd en/of actief zijn
in de wereld van eerlijke handel. Onze organisatie streeft naar bewustwording over het belang van
eerlijke handel voor duurzame ontwikkeling. Hierbij richten wij ons voornamelijk (maar niet
uitsluitend) op de positie van producenten in ontwikkelingslanden. De bijdrage van Young & Fair aan
een meer eerlijke wereld is tweeledig:
1. Informeren
Wij informeren jongeren en jongvolwassenen over het belang van eerlijke handel voor
duurzame ontwikkeling door middel van onze website, social media, de maandelijkse
nieuwsbrief en onze blogs en proberen een gedragsverandering teweeg te brengen op zowel
consumenten als producenten niveau.
2. Activeren
Young & Fair organiseert uiteenlopende activiteiten met als doel het motiveren en
inspireren van jongeren en jongvolwassenen om zelf aan de slag te gaan met hun ideeën
over eerlijke handel. Vervolgens ondersteunen wij ons netwerk bij het uitwerken van deze
ideeën.
Wij beogen hiermee een sneeuwbaleffect te creëren waarbij steeds meer jongeren en
jongvolwassenen bewust worden van het belang van eerlijke handel en dit ook in daden omzetten.
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2.

INTERNE STRUCTUUR

Het bestuur van Young & Fair bestaat idealiter uit vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester
bestuurslid communicatie, en een vijfde algemeen bestuurslid projecten. De bestuursleden, evenals
alle andere vrijwilligers, ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Huidig bestuur
Vere König (Voorzitter)
Machteld Houben (Penningmeester)
Myrthe Nauta (Bestuurslid communicatie)
Franka Kerklaan (Algemeen bestuurslid projecten)
Jochem Broersen (Bijzonder Bestuurslid)
* Op dit moment is het bestuur nog op zoek naar een secretaris. Jochem Broersen vervult de taak
van bijzonder bestuurslid en houdt zich vooral bezig met professionalisering van de stichting en het
opzetten van structurele financiering.
Afgetreden bestuur 2015
Wilmine van den Bosch (Voorzitter tot september 2015)
Eke Kersten (Penningmeester tot september 2015)
Lorenz van der Ven (Secretaris tot september 2015)
Nelske Thalen (Bestuurslid Communicatie tot februari 2016)
Paula Vogel (Algemeen Bestuurslid tot februari 2016)
In de laatste maanden van 2015 is het bestuur bezig geweest om het organogram van de stichting
Young & Fair aan te passen. Door uitbreiding naar andere steden en daarbij komende onduidelijkheid
over taken en verantwoordelijkheden is het bestuur in samenwerking met het communicatieteam
tot deze beslissing gekomen. In 2016 wordt dit organogram verder doorgevoerd.
In het nieuwe organogram zullen de regiocoördinatoren een belangrijke functie vervullen. Zij zullen
een brug vormen tussen het bestuur en hun regio. De regio’s zijn weer opgedeeld in verschillende
teams die verschillende projecten organiseren, de zogenaamde projectteams. Daarnaast kent Young
& Fair ondersteunde teams zoals het bestuur, Raad van Advies, Communicatieteam en Human
Resource Management.
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2.2
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2.3

ORGANOGRAM 2015/2016
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3.

DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN

Om te fungeren als hét nationale platform voor jongeren en jongvolwassenen die geïnteresseerd en/
of actief zijn in de wereld van eerlijke handel en duurzame ontwikkeling, heeft het bestuur van Young
& Fair enkele kwalitatieve- en kwantitatieve doelstellingen opgesteld voor 2015.

3.1 KWALITATIEVE DOELEN 2015
Doel
Inhoudelijke kennis:
Voor 2015 is het doel om inhoudelijke kennis
binnen de organisatie te behouden. Daarbij is
het doel dat het bestuur meer inhoudelijke
kennis bezit over de thema’s fair trade en
duurzaamheid. Als platform moeten we onze
volgers inhoudelijke kennis kunnen aanbieden.

Uitbreiden:
Young & Fair is gevestigd in Utrecht. Weliswaar
vinden enkele evenementen, georganiseerd
vanuit Utrecht, plaats in andere steden. Voor
2015 is het doel dat er een werkgroep is opgezet
in een andere stad.
Reis:
In 2015 wil Young & Fair de eerste stappen
zetten om een Young & Fair reis te organiseren.
Het idee van deze reis is om een productieketen
te volgen.
Gastlessen:
In 2015 is het doel dat de lespakketten voor de
gastlessen wordt uitgebreid en verbeterd.

Resultaat
Inhoudelijke kennis:
In 2015 is meer gebruik gemaakt van sharepoint.
Dit digitale platform heeft ervoor gezorgd dat
inhoudelijke kennis binnen de organisatie blijft
en voor vrijwilligers toegankelijk is. Het bestuur
heeft 2015 niet meer inhoudelijke kennis
verworven. In het komende jaar gaat het
bestuur dit realiseren door verschillende
lezingen te organiseren over fair trade en
duurzaamheid.
Uitbreiden:
In 2015 is er een team opgericht in Groningen.
Dit team is in 2015 hard aan de slag gegaan om
begin 2016 een Fair Fashion Festival te
realiseren.
Reis:
In 2015 zijn er vacatures voor het reisteam
uitgezet en hebben verschillende sollicitaties
plaatsgevonden. Eind 2015 is het reisteam
gevormd.
Gastlessen:
Dit doel is behaald. In de zomer van 2015 heeft
Young & Fair in samenwerking met CNV
Jongeren en Schone Kleren Campagne een
tweede gastles ontwikkeld. Verder heeft eind
2015, wat betreft de gastlessen, in het teken
gestaan van het verbeteren van de eerste
gastlessen.

3.2 KWANTITATIEVE DOELEN 2015
De kwantitatieve doelen van 2015 zijn gericht op vier pijlers: sociale media, activiteiten, vrijwilligers
en grote evenementen.

3.2.1 Sociale media
Facebook:
 Het doel voor 2015 was 1600 likes op Facebook
 In 2015 hebben 1262 mensen de Facebookpagina geliked.
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Twitter:
 Het doel voor 2015 was 1250 volgers op Twitter
 In 2015 heeft Young & Fair 1114 volgers op Twitter.
Linked in:
 Het doel voor 2015 was 250 volgers op Linked-in
 In 2015 heeft Young & Fair 118 volgers op Linked-in
Website:
 Het doel voor 2015 was 2500 views gemiddeld per maand op de website
 In 2015 is website van Young & Fair gemiddeld 1600 keer per maand bekeken
Instagram:
 Het doel voor 2015 is 250 volgers op Instagram
 In 2015 heeft Young & Fair 167 volgers op Instagram
Nieuwsbrief:
 In 2015 heeft Young & Fair als doel een verdubbeling van inschrijvingen voor de nieuwsbrief
(800)
 In 2015 heeft Young & Fair 528 inschrijvingen voor de nieuwsbrief
Persberichten:
 In 2015 heeft Young & Fair nationale aandacht per groot event
 In 2015 zijn er vier artikelen/radio-interviews geweest
In 2015 heeft het communicatieteam in overleg met het bestuur de focus van aantallen naar
engagement verlegd wat betreft de sociale media. Dit is gedaan omdat aan de hand van engagement
beter kan worden bepaald of de doelstellingen van Young & Fair behaald worden.

3.2.2 Vrijwilligers
Het doel: In 2015 heeft Young & Fair minstens 50 vrijwilligers in 9 verschillende werkgroepen.
Het resultaat: In 2015 heeft Young & Fair 60 vrijwilligers in 10 verschillende werkgroepen.
Dat dit doel ruim behaald is, komt mede door de werkgroep die opgezet is in Groningen. Deze is
groter geworden dan vooraf gedacht.

3.2.3 Kleine evenementen/activiteiten
Eind 2015 is besloten om te stoppen met elke maand een klein evenement te organiseren. Dit heeft
verschillende redenen. Allereerst bleek dat op deze evenementen vooral dezelfde mensen
afkwamen. Het doel om op een laagdrempelige manier mensen kennis te laten maken met fair trade,
wordt hierdoor niet behaald. Daarnaast bleek het organisatorisch en logistiek ingewikkeld om elke
maand een evenement te organiseren waar genoeg mensen op afkomen. Ten slotte wil de
organisatie groeien en hebben we besloten dat we deze kleine evenementen, waarbij we een zeer
kleine groep mensen bereiken, los moeten laten.

3.2.4 Grote evenementen
Scholenproject:
 In 2015 wil Young & Fair 12 gastlessen hebben gegeven.
 In 2015 heeft Young & Fair precies 12 gastlessen gegeven.
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Social Start-up Day:
 In 2015 was het doel dat er 75 inschrijvingen waren voor de de Social Start-up Day
 In 2015 zijn er 26 inschrijvingen voor de Social Start-up Day
Masterclass:
 In 2015 was het doel om 80 inschrijvingen voor de Masterclass te hebben
 In 2015 zijn er 56 inschrijven voor de Masterclass
Fair Fashion Festival:
 Het doel voor het Fair Fashion Festival in 2015 was 2000 bezoekers
 Het Fair Fashion Festival had 2000 bezoekers
Max Havelaar Lecture:
 Het doel voor de Max Havelaar Lecture in 2015 was 200 deelnemers
 In 2015 had de Max Havelaar Lecture 150 deelnemers.

3.2.5 Structurele financiering
In 2015 is weer hard gewerkt aan de structurele financiering. Hiervoor zijn enkele doelen opgesteld.
Betalende Leden:
 In 2015 wil Young & Fair een verdubbeling van het aantal betalende leden hebben. In 2014
waren er 52 betalende leden.
 In 2015 zijn er 124 betalende leden.
Sponsor:
 In 2015 wil Young & Fair 1000 euro sponsoring van de bedrijven ontvangen.
 In 2015 is dat niet gelukt.
‘Geef gratis’ button:
 In 2015 wil Young & Fair een ‘Geef gratis’ button op de site aanmaken.
 Deze ‘geef gratis’ button is in 2015 gerealiseerd.
Noodzakelijke buffer:
 In 2015 wil Young & Fair een noodzakelijke buffer van 2000 euro hebben.
 In 2015 heeft Young & Fair een noodzakelijke buffer van 2000 euro gehad.
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3.3

ACTIVITEITENKALENDER

Maand
Januari

Februari

Maart

April
Mei
Juni

Juli
Augustus

September
Oktober

Activiteit
Voor alle vrijwilligers is in januari 2015 een
nieuwjaarsborrel georganiseerd in het
waar gezelligheid en netwerken centraal
stonden.
In Februari heeft Young & Fair op het
hoofdkantoor van Max Havelaar in Utrecht
een lezing over de verduurzaming van de
voedselketen georganiseerd.
In maart kwam Judith Sargentini (EP-lid
GroenLinks) een lezing houden over
'conflictmineralen' De delfstoffen tin,
tantaal, wolfraam en goud zijn
voorbeelden van deze conflictmineralen
die uiteindelijk terecht komen in
gebruiksvoorwerpen zoals computers en
mobiele telefoons. Judith Sargentini
vertelde over de wijze waarop de handel in
conflictmineralen bestreden moet worden.
Zij heeft in het Europees Parlement het
voortouw genomen om geen
conflictmineralen meer te importeren uit
conflictgebieden hierdoor krijgen degenen
die het conflict veroorzaakten geen
financiële toevoer meer.

In Juni heeft de Masterclass in het
Dominicanenklooster in Huissen plaats
gevonden. Hier kwamen ongeveer 60
jongeren op af die samen workshops en
lezingen, rondom de tracks kleding,
onderneming en voedsel, volgden. Het was
een zeer geslaagd weekend met alleen
duurzaam voedsel, veel gezelligheid en
interactie tussen deelnemers en sprekers.
In augustus is er een Fair Picknick in
Utrecht georganiseerd. De deelnemers
namen zelf duurzaam en verantwoord eten
en drinken mee en genoten hiervan in de
stralende zon.
Voorafgaand aan het Fair Fashion Festival
is, zoals elk jaar, een kledingruil
georganiseerd. Hierbij kunnen
geïnteresseerden kleding die zij niet meer
dragen ruilen tegen kleding van anderen
met als doel op een duurzame manier om
11

te gaan met kleding.
In oktober heeft het Fair Fashion Festival in
de Winkel van Sinkel, bibliotheek Utrecht
en verschillende werfkelders
plaatsgevonden. Tijdens deze dag stond
fair trade mode in het middelpunt.
Verschillende bedrijven, maatschappelijke
organisaties en ondernemers konden hun
producten verkopen op de fashion markt
of ideeën presenteren tijdens verschillende
lezingen en workshops. Daarnaast werden
er ook verschillende modeshows
gehouden. Het festival werd geopend door
Jolande Sap en afgesloten door Voorzitster
Manou Goudberg. Het festival was erg
succesvol.
Op woensdag 28 oktober 2015 vond de 8ste
Max Havelaar Lecture plaats, met als
thema: ‘The Dawn of a new Era. Are the
sustainable development goals going to
deliver?’ Young & Fair is medeorganisator
van dit evenement in samenwerking met
The Partnerships Resource Centre
(verbonden aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam) en ngo Max Havelaar. De
organisatoren kijken tevreden terug op een
geslaagde dag. Het aantal bezoekers lag
hoger dan het jaar ervoor en voor de
tweede keer op rij was het mogelijk voor
jonge sociale ondernemers om in circa
twee minuten hun idee, initiatief of
onderneming te pitchen, waarbij dit jaar
tevens een prijs te winnen viel voor het
beste idee van maar liefst 500 euro. De
feedback die is ontvangen op het
programma, sprekers en de organisatie
was zeer positief.
November
December
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3.4

GASTLESSEN

Door het hele jaar heen verzorgt Young & Fair, in samenwerking met CNV Jongeren en Schone Klere
Campagne, gastlessen aan de middelbare scholen. Tijdens deze gastlessen maken de leerlingen
kennis met (on)eerlijke handel. Aan het begin van elk schooljaar krijgen gastdocenten twee
trainingen zodat ze in staat zijn om deze gastlessen op de juiste manier te geven.
In de eerste gastles krijgen de leerlingen uitleg over wat (on)eerlijke handel precies is. Vervolgens
gaan deze leerlingen een simulatiespel spelen waarbij ze inzicht krijgen in de verschillende actoren
en belangen die komen kijken bij de productie van kleding.
In 2015 is een tweede gastles ontwikkeld. Deze tweede gastles laat de leerlingen zien dat ze zelf ook
iets kunnen ondernemen om (on)eerlijke handel tegen te gaan. De leerlingen gaan in deze tweede
gastles een eigen social media campagne opzetten en presenteren.

3.5

LIDMAATSCHAP

Ook in 2015 is het mogelijk om lid te worden van Young & Fair. Eind 2015 had Young & Fair 124
leden. Het lidmaatschap voor mensen jonger dan 30 jaar bedraagt 5 euro per jaar. Als je ouder bent
dan 30 jaar betaal je jaarlijks 10 euro.
Als lid:





Ontvang je elke maand de Young & Fair nieuwsbrief
Krijg je korting op Young & Fair activiteiten
Kan je jaarlijks de ledenborrel bijwonen
Kun je op een laagdrempelige wijze netwerken met duurzame bedrijven
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4.

PARTNERS EN SAMENWERKINGEN

4.1

ANBI

Young & Fair heeft sinds 1 januari 2014 een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Deze
toekenning is een erkenning dat Young & Fair zich met haar missie, visie en werkwijze voor meer dan
90% zich inzet voor het algemeen nut.

4.2

MICROSOFT OFFICE 365 SOFTWARE

Doordat Young & Fair een ANBI-status heeft ontvangen kan de stichting gratis gebruik maken van
Microsoft Office 365 software. Hierbij heeft Young & Fair toegang tot Sharepoint (intranet).
Sharepoint biedt vrijwilligers de kans om documenten te delen, te documenteren en te
communiceren met andere vrijwilligers. In 2015 is het gebruik van Sharepoint binnen de stichting
aanzienlijk toegenomen.

4.3

CNV JONGEREN

Sinds 2013 werkt Young & Fair samen met CNV Jongeren aan het
scholenproject. Deze samenwerking heeft zich voortgezet gedurende 2014
en 2015.

4.4

FAIRTRADE GEMEENTE UTRECHT

Sinds 2013 organiseert Young & Fair samen met Fairtrade gemeente
Utrecht het Fair Fashion Festival. In 2015 heeft deze samenwerking
wederom tot een succesvol festival geleid. Fairtrade gemeente Utrecht is
onderdeel van de Fairtrade Gemeente Campagne. Fairtrade Gemeente is
een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca,
bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samenwerken aan
meer eerlijke handel.

4.5

THE GREEN OFFICE

In 2014 is Young & Fair een samenwerking aangegaan met de The Green
Office. Young & Fair heeft ook in 2015 gebruik gemaakt van de
vergaderruimtes.

4.6

ONEWORLD

In 2015 heeft Young & Fair het lidmaatschap bij Oneworld beëindigt.
Voorgaande jaren gebruikte de stichting dit platform om vacatures en
evenementen te delen. Uit ervaring bleek dat dit Young & Fair weinig
vrijwilligers en naamsbekendheid opleverde. De kosten voor dit lidmaatschap
waren aanzienlijk. Met inachtneming van deze twee argumenten heeft het
bestuur besloten het lidmaatschap op te zeggen.
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4.7

MAX HAVELAAR

Max Havelaar organiseert samen met de Erasmus Universiteit – The
Partnerships Resource Centre, sinds 2007 de Max Havelaar Lecture.
Young & Fair neemt deel in de organisatie om zo meer jongeren bij deze
lezing te betrekken.
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5.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Sinds 2015 zijn wij overgestapt op een nieuw boekhoudsysteem. Doordat wij de gegevens nu op een
andere manier bijhouden is het lastig om de cijfers te vergelijken met 2014. Echter vanaf heden
kunnen wij de cijfers in de komende jaren wel gaan vergelijken om te zien hoe Young & Fair er
financieel bijstaat. De getallen in de jaarrekening zijn niet allemaal terug te vinden in onderstaande
tekst. Dit heeft te maken met de indeling van de kostenposten. Wij vinden het vooral belangrijk om
tekst en uitleg te geven van onze verschillende projecten en wat deze projecten hebben opgebracht
en gekost. Voor de precieze cijfers per kostenplaats verwijzen wij je naar de Winst-Verlies rekening
en de Balans van 2015 zoals is weergegeven hieronder. Onder ‘verrekening 2014’ bedoelen wij de
kosten die pas in 2015 zijn gemaakt of ontvangen maar die nog vielen onder de boekhouding van
2014.

5.1

BALANS
Stichting Young & Fair
BALANS

31-12-2015
EUR

Activa
Vlottende activa
Debiteuren
Vorderingen

742
1000

Liquide middelen
Kas
Bank

123
2404

TOTAAL

4.269

Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal
Resultaat boekjaar

3698
-1262

Kortlopende schulden
Crediteuren

1.833

TOTAAL

4.269
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5.2

WINST- EN VERLIESREKENING

Stichting Young & Fair
Winst en verliesrekening

2015
EUR

Opbrengsten
Projecten
Fondsen
Leden
Donaties
Totaal
Verrekening opbrengsten van 2014
TOTAAL

5.408
3.450
315
513
9.686
102
9.584

Bedrijfskosten
Projectkosten
Contributies en abonnementen
Kantoorkosten
Reiskosten
Relatiegeschenken
Representatiekosten
Totaal

8.815
325
203
960
163
312
10.778

Verrekening kosten van 2014

1.295

TOTAAL

9.483

Bedrijfsresultaat

101

Bankkosten
Resultaat

170
-69

Er is dus over het jaar 2015 een verlies geweest van €69.
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5.3

INKOMSTEN

Wij hebben in 2015 diverse inkomsten ontvangen. Voor bijna al onze projecten zijn fondsen en
sponsors aangevraagd. Daarnaast hebben wij voor diverse activiteiten entreegeld gevraagd. Voor
twee van onze projecten is een ‘vrienden van’ initiatief ingesteld. Hieronder bespreken wij de
inkomsten uit de verschillende projecten en het lidmaatschap.
Social Start-up Day
Dit jaar is voor de tweede keer de Social Start-up Day georganiseerd door Young & Fair. Hiervoor zijn
we met €200 gesponsord door the Lionsclub en €1000 door het kfHein fonds. Daarnaast is aan
deelnemers entreegeld gevraagd waarmee voor de dag. Hiermee is in totaal €625 opgehaald. Ze
kregen hiervoor een hele dag vol interessante workshops over duurzaam ondernemerschap en een
lekkere lunch. Omdat wij het fonds begin 2016 hebben ontvangen is deze niet meegenomen in de
jaarrekening. Dit alles maakte dat de inkomsten voor deze post in 2015 neerkomen op €825 euro.
Young & Fair Masterclass
De inkomsten voor de masterclass bestonden uit subsidies, fondsen en kaartverkoop. Wij ontvingen
€1000 euro van VNG International en €250 van De Kleine Baron. Voor deelname aan het hele
weekend betaalde men voor een slaapkamer €75 en voor een plek op de slaapzaal € 50. In totaal
hebben wij hiermee €3305 opgehaald met de verkoop van kaartjes.
Hiermee komen we op een totaalbedrag van €4555 uit.
Omdat wij begin 2015 nog een fonds van €1000 hebben ontvangen van VNG staat er in de
jaarrekening een bedrag van €5555.
Young & Fair Utrecht
In 2014 is een werkgroep opgezet voor activiteiten in Utrecht. Voor het jaar mei 2014 t/m mei 2015
ontvingen wij in 2014 een subsidie van €2000 euro van Team 2015 vanuit de gemeente Utrecht.
Verder is er €10 euro opgehaald tijdens de sociale ondernemersborrel. Dit zorgt ervoor dat de
inkomsten voor deze post in 2015 neerkomen op €10 euro.
Het Fair Fashion Festival Utrecht
Voor het Fair Fashion Festival werken wij elk jaar samen met Fairtrade gemeente Utrecht. Zij nemen
het grootste deel van de financiën waar. Wij ontvingen de inkomsten uit de kaartverkoop voor
diverse workshops tijdens het festival. Hiermee is €157,50 binnengekomen. Vanuit het ‘Vrienden van
het Fair Fashion Festival’, waarvoor mensen geld konden doneren, is er in totaal €445 euro
gedoneerd. De totale inkomsten voor het Fair Fashion Festival voor onze stichting komen hiermee
uit op €602,50.
Gastlessen
Young & Fair heeft in het schooljaar 2015-2016 weer gastlessen eerlijke kleding gegeven. Een deel
van de betalingen voor het schooljaar 2015 kwamen pas dit boekjaar (2016) binnen. De totale
inkomsten van de gastlessen in 2015 zijn: €1.178,57
Dit is inclusief de reiskosten van de gastdocenten. Voor de gastlessen ontvingen wij geen fondsen of
sponsorgeld.
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Max Havelaar Lecture
Voor de Max Havelaar Lecture hebben wij geen kosten gemaakt en geen opbrengsten ontvangen. De
Max Havelaar Lecture is georganiseerd in samenwerking met Fairtrade Max Havelaar en The
Partnership Resource Centre op de Erasmus Universiteit van Rotterdam.
Lidmaatschap
In 2015 heeft Young & Fair het 'lidmaatschap' geïncasseerd. Hiermee is het mogelijk voor
sympathisanten om Young & Fair te ondersteunen in haar activiteiten. Lidmaatschap is €5 per jaar en
wordt sinds 2015 door middel van een automatische incasso geïncasseerd. We hebben het bedrag bij
63 mensen kunnen incasseren, wat maakt dat deze post uitkomt op €315.

Teams
Voor het uitje van het Communicatieteam hebben wij €100 euro gekregen van een anonieme
sponsor.
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5.4

LASTEN

De lasten zijn onderverdeel in kosten voor de projecten en overige kosten.

5.4.1 Projecten
De totale lasten van alle projecten zoals hieronder beschreven zijn iets hoger dan wat in de
jaarrekening staat bij Projectkosten. Dit komt omdat wij bij het beschrijven van de lasten per project
geen onderscheid hebben gemaakt tussen projectkosten en bijvoorbeeld reiskosten of
relatiegeschenken zoals dat wel in de jaarrekening is gedaan. Deze bedragen zijn wel terug te vinden
in de jaarrekening. Het totale bedrag voor projectkosten komt op €8815.
Social Start-up Day
De lasten van de Social Start-up Day waren €1.472,85. De grootste kostenpost hierbij was de locatie.
Hiervoor hebben wij €1.376,25 betaald. Dit bedrag is inclusief de lunch en borrel. Onder de verdere
kosten vallen o.a. materiaalkosten en promotiekosten. Omdat de factuur van de locatie in 2016 is
betaald, is dit bedrag niet opgenomen in de jaarrekening van 2015. Doordat het fonds van €1000
euro ook pas in 2016 is betaald, staat er voor de SSD een negatief saldo van -175 euro in de
jaarrekening (opgenomen in de projectkosten). Op het moment dat dit verslag werd geschreven zijn
deze bedragen al verrekend.
Young & Fair Masterclass
De lasten van de Masterclass waren €4759,33 in totaal. Ook hier was de grootste kostenpost de
locatie. Omdat wij niet genoeg geld hebben opgehaald om de locatie volledig te kunnen betalen is er
afgesproken om al het geld dat wij hebben opgehaald aan de locatie over te maken. Het verschil in
de inkomsten en uitgaven betekent dat wij ongeveer €200 aan eigen geld hebben geïnvesteerd.
Young & Fair Utrecht
De lasten van Young & Fair Utrecht waren €1214,95 euro. Hierbij zitten ook kosten uit 2014 die pas
in 2015 zijn gedeclareerd omdat deze niet meer in de administratie van 2014 konden worden
meegenomen. Wanneer deze kosten eraf getrokken worden komen wij uit op een totaalbedrag van €
1.069,86.
Het Fair Fashion Festival Utrecht
De lasten van het Fair Fashion Festival van 2015 zijn grotendeels betaald door onze partner Fairtrade
gemeente Utrecht. Omdat wij in 2014 en 2015 veel inkomsten hebben ontvangen van het Festival is
het totaalbedrag van €1.552,50 aan hen betaald in 2015. Hiervan is €950 het restant bedrag van 2014
en €602,50 het bedrag dat wij hebben ontvangen en overgemaakt naar Fairtrade gemeente Utrecht
voor het FFF 2015.
Het Fair Fashion Festival Groningen
Hoewel dit project pas in 2016 is georganiseerd zijn er in 2015 al wat kosten gemaakt voor drukwerk
en promotiemateriaal. In totaal was dit €601,62.
Young & Fair Reis
Ook dit project vindt pas plaats in de herfst van 2016. Echter is het team al begonnen eind 2015 en
zijn er reiskosten gemaakt van €17.
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Gastlessen
De lasten van de Gastlessen van 2015 waren €169,30. Dit zijn de reiskosten die wij hebben
voorgeschoten voor de Gastdocenten. De reiskosten zijn uiteindelijk betaald door de scholen zelf.
Max Havelaar Lecture
Zoals al is vermeld bij de inkomsten hebben wij geen lasten voor de Max Havelaar Lecture.

5.4.2 Overige kosten
Communicatieteam
De totale lasten van het communicatieteam komen uit op €279,71. De grootste lastenpost zijn
reiskosten van de teamleden. Overige kosten zijn representatie en verteer kosten.
HR-team
De totale lasten van het HR-team komen uit op €74,80. Dit zijn alleen representatie en verteer
kosten. Deze kosten zijn gemaakt tijdens verschillende sollicitatiegesprekken.
Contributie en abonnementen
Dit bedrag bestaat grotendeels uit de contributie die wij betaalde voor het lidmaatschap bij NCDO.
Daarnaast betalen wij geld voor het beheer van onze diverse websites. Een deel van deze kosten
bestaat ook uit de terugboekingen van het lidmaatschap. In totaal is er voor €25 aan
lidmaatschapsgeld teruggeboekt. Deze kostenpost komt uit op €947,12. Hier zitten ook de
bankkosten bij in.
Kantoorkosten
Omdat wij niet over een eigen pand beschikken is hier geen sprake van kosten voor meubilair en
dergelijke. De kosten die wij maken bestaan voornamelijk uit drukkosten van bijvoorbeeld
visitekaartjes en promotiemateriaal. Zo is het grootste gedeelte van dit bedrag uitgegeven aan het
bedrukken van Young & Fair T-shirts. Het totaalbedrag hiervoor was €203.
Reiskosten
De meeste van onze projecten in 2015 vonden plaats in Utrecht. Omdat wij jongeren over heel
Nederland aanspreken krijgen wij ook vaak vrijwilligers uit andere delen van het land. In onderling
overleg wordt er dan een reiskostenvergoeding afgesproken. Hier vallen zowel de reiskosten van de
diverse projectleden als wel de reiskosten van ons eigen bestuur onder. De meeste reiskosten van
onze projectleden vallen onder de projectbegroting.
Relatiegeschenken
Het merendeel van de kosten voor relatiegeschenken vallen onder de projectbegrotingen. Echter is
dit niet altijd mogelijk en geven wij als stichting ook aan onze vrijwilligers na afloop van een project
een klein bedankje. De projectvrijwilligers besteden veel van hun vrije tijd en energie in onze
projecten en wij vinden het belangrijk om te laten zien dat wij dit als stichting erg waarderen. Ook
voor sprekers en bedrijven die vrijwillig meewerken aan onze projecten regelen wij altijd een klein
presentje. Hierbij proberen wij de kosten zoveel mogelijk te beperken.
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Representatiekosten
Een groot deel van de representatiekosten ligt bij het HR-team. Omdat wij niet over een eigen locatie
beschikken vinden veel van de sollicitatiegesprekken en introducties plaats in openbare
gelegenheden. Wij proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van gratis gelegenheden zoals de
Universiteitsbieb. Dit is echter niet altijd mogelijk.
Om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor al hun inzet, organiseren wij als
stichting ook elk jaar een nieuwjaarsborrel. Tijdens deze borrel wordt er ook een korte presentatie
gegeven van alle activiteiten van het afgelopen jaar.
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