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Facts & Figures
Young & Fair
Young & Fair gelooft dat we door kennis te delen
over eerlijke consumptie, jongeren in staat stellen
bewuster te consumeren. Dit doen wij via
verschillende evenementen, social media en onze
website, waarbij een positieve benadering voorop
staat. Deze missie wordt uitgedragen en
uitgevoerd door een enthousiaste groep
vrijwilligers bestaande uit studenten en young
professionals.

Projecten
Om onze doelstellingen te realiseren organiseren
we een aantal activiteiten en evenementen
gedurende het jaar. In 2016 waren dit:
1.

Fair Fashion Festivals
De Fair Fashion Festivals (FFF) zijn de grote
publiekstrekkers. Tijdens een halve dag zetten
we eerlijke mode in het zonnetje door middel
van een markt, modeshow en workshops/
lezingen. In Utrecht zijn er dit jaar rond de
2.500 bezoekers geweest, en in Groningen
rond de 750.
In 2016 is daarnaast begonnen met het
organiseren van een FFF in Rotterdam.
De meeste vrijwilligers van Young & Fair
houden zich bezig met een FFF. Dit jaar waren
dat 59 vrijwilligers.

Organisatie
De organisatie wordt volledig gerund door
vrijwilligers, inclusief het bestuur. Young & Fair
bestaat uit ongeveer 80 actieve vrijwilligers. Deze
vrijwilligers zijn verdeeld over tien teams en zes
activiteiten. Dit jaar zijn er 93 nieuwe vrijwilligers
bijgekomen, waarvan 96% vrouwen en 4%
mannen. We gebruiken publieke locaties voor
vergaderingen en hebben geen eigen kantoor.

2.

Social Start-up Day
De Social Start-up Day (SSD) is een dag waarin
jonge ondernemers die een sociale
onderneming willen opzetten, de mogelijkheid
krijgen om, door middel van workshops en
lezingen, meer te leren over sociaal
ondernemen. Gemiddeld komen hier 30
jongeren op af in de leeftijdscategorie 20-30.
Dit jaar vond de SSD plaats in Rotterdam.

Naast de projecten en activiteiten zijn dit jaar tien
vrijwilligers actief geweest in het communicatieen HR-team. De organisatie werd in 2016
aangestuurd door een 5-koppig bestuur en
bijgestaan door een Raad van Advies (RvA) van 5
oud-bestuurders en oprichters van Young & Fair.

3.

Young & Fair Masterclass
Door uiteenlopende redenen is de Young &
Fair Masterclass dit jaar niet doorgegaan. Het
programma is doorgeschoven naar 2017.

4.

Young & Fair Weg
Dit jaar is de eerste Young & Fair Weg reis
georganiseerd. Met een omzet van € 16.473 is
dit het meest kostbare project van Young &
Fair in 2016 . In 2016 hebben zich 14
deelnemers aangemeld voor de reis. De reis
heeft plaats voor 15 deelnemers. De reis zelf
vindt plaats in 2017.

5.

Max Havelaar Lecture
In samenwerking met de Erasmus Universiteit
en Max Havelaar, heeft Young & Fair voor de
vierde keer de Max Havelaar Lecture (MHL)
georganiseerd. De MHL is een evenement met
verschillende sprekers en workshops rond een
centraal thema. Het thema van 2016 was
“Business and Inclusive Development”. Dit
jaar trok het evenement rond de 300
bezoekers.

Doelstelling
De evenementen van Young & Fair zijn bedoeld
om vragen op te roepen en bewustzijn te creëren,
niet om met een vinger te wijzen en te corrigeren.
Wij gaan niet op de barricade staan, maar zoeken
toenadering in een dialoog en het bouwen van
relaties.

Focusgebieden
In 2016 hebben we, in het kader van
professionalisering, onze focus verscherpt en drie
focusgebieden gedefinieerd: food, fashion en
finance. Dit zijn de onderwerpen waar Young &
Fair zich in 2016 tijdens haar evenementen en
projecten op heeft gefocust. Het focusgebied food
kwam in de reis die Young & Fair in 2016 heeft
opgezet, duidelijk naar voren.
Fashion is het afgelopen jaar sterk
vertegenwoordigd met twee Fair Fashion Festivals,
de gastlessen en tevens in de Young & Fair reis. Op
het gebied van finance heeft 2016 vooral in het
teken gestaan van nadenken over hoe we dit
focusgebied het best kunnen inzetten.

georganiseerd voor vrijwilligers en andere
geïnteresseerden. Maandelijks kwamen hier
ongeveer tien vrijwilligers op af.

Activiteiten
In 2016 organiseerde Young & Fair naast projecten
ook activiteiten:
1.

Gastlessen
Young & fair geeft gastlessen op middelbare
scholen. De gastlessen zijn ingericht rond het
thema fair fashion. Dit jaar is gewerkt aan
verdere professionalisering van het
programma en het opleiden van
gastdocenten. Het team bestond dit jaar uit
tien gastdocenten die zeven gastlessen
hebben verzorgd op middelbare scholen.

2.

Nieuwjaarsborrel
Op 15 januari 2016 heeft Young & Fair een
nieuwjaarsborrel in Paviljoen Pop in Utrecht
georganiseerd voor vrijwilligers, leden en
andere geïnteresseerden. Hier zijn ongeveer
20 mensen op af gekomen.

3.

Maandborrel
In 2016 is Young & Fair begonnen met het
organiseren van maandborrels. Deze borrels
vonden elke laatste vrijdag van de maand
plaats in het Gegeven Paard in Utrecht en zijn

4.

Promotionele evenementen
Voor de FFF’s zijn in 2016 verschillende
promotionele evenementen georganiseerd
zoals kledingruilevenementen, fair fashion
routes of avonden waar stijladvies werd
gegeven.

Financiën en samenwerkingen
De financiering van onze activiteiten komt vanuit
fondsen, subsidies, sponsoren, inkomsten uit
activiteiten, deelnemers en “donateurs” (vrienden
van). Dit jaar hebben twee fondsen en één
subsidie voor 34% bijgedragen aan onze
inkomsten. 55% werd gefinancierd uit
deelnemersbijdragen, wat voornamelijk de Young
& Fair Weg reis betrof.
Voor het Fair Fashion Festival Utrecht, werken we
samen met de Fairtrade Gemeente Campagne. De
financiële zaken van dit evenement worden
afgehandeld door deze partner.

Voorwoord
In 2016 is, in het kader van professionalisering, de missie van de stichting aangepast. De missie luidt als volgt:
Young & Fair gelooft dat we door kennis te delen over eerlijke consumptie, jongeren in staat stellen bewuster
te consumeren. Aan de hand van verschillende evenementen en projecten heeft een groot aantal vrijwilligers
geprobeerd om deze missie uit te dragen. Het woord ‘eerlijk’ in de missie, kan gezien worden als vaag en
veelomvattend. In zekere zin is daar bewust voor gekozen. Voor ons betekent het woord ‘eerlijk’, eerlijk op elk
gebied zowel voor mens als milieu. Door ons te focussen op beide aspecten onderscheid Young & Fair zich van
andere stichtingen. Young & Fair hecht er dan ook veel waarde aan om beide aspecten van de missie tijdens
evenementen en projecten uit te dragen.
Naast het professionaliseren van de stichting heeft Young & Fair zich in 2016 weer verder uitgebreid. Naast
Utrecht en Groningen is in 2016 begonnen met de organisatie van een Fair Fashion Festival in Rotterdam. De
stichting is daarnaast niet alleen gegroeid in aantal steden, maar ook in aantal actieve vrijwilligers.
In dit jaarverslag worden allereerst enkele high lights van Young & Fair in 2016 genoemd. Vervolgens wordt
ingegaan op de organisatie van de stichting. In dit hoofdstuk wordt ook de professionalisering van de stichting
besproken. Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van alle evenementen, activiteiten en projecten die Young & Fair
heeft georganiseerd in 2016. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het bestuur van Young & Fair. In
hoofdstuk 4 wordt tenslotte ingegaan op het financiële aspect van de stichting.
Tot slot wil het bestuur van Young & Fair alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun harde werk en
enthousiasme dit jaar. Door deze vrijwilligers heeft Young & Fair ook in 2016 weer flink kunnen groeien en een
hoop mensen bewust gemaakt!

Vere König
Voorzitter

High lights 2016
Professionalisering financiële processen
Met de groei van de organisatie en grootte van de
projecten is de behoefte ontstaan naar beter
inzicht in de financiën. Dit jaar zijn we overgegaan
naar professionele boekhoudsoftware.

Utrecht en trok ongeveer 800 mensen. Anno 2016
organiseren we het festival in drie grote steden,
Utrecht, Groningen en Rotterdam, en laten de
festivals bij elkaar duizenden mensen kennis
maken met eerlijke mode.

Young & fair Weg naar Nepal
Eind 2015 is een team gestart met de organisatie
van een Young & Fair reis. Uiteindelijk zijn zij gaan
werken onder de naam Young & Fair Weg, en is de
bestemming vastgesteld op Nepal. In 2016 is de
reis georganiseerd. Het team heeft veel
wisselingen doorgemaakt waardoor het lang niet
zeker was of en wanneer de reis door zou gaan. De
reis is uiteindelijk gepland in februari 2017. Een
uitgebreidere evaluatie zal dan ook volgen in het
jaarverslag van 2017.

Tijdens de eerste editie van Groningen dit jaar
(2016) maakten ongeveer 700 bezoekers kennis
met de duurzame mode-initiatieven in het hoge
noorden. De komende editie in Utrecht (2017) zal
naar verwachting meer dan 3.000 bezoekers gaan
trekken en is verspreid over drie locaties in het
centrum van de stad.

Interim bestuursvoorzitter
Vanaf december 2016 is Vere König, in verband
met een reis naar het buitenland, vier maanden
vervangen door Sophie Gunnink.
Sophie Gunnink is een van de oprichters van
Young & Fair en is zich na de oprichting altijd
blijven inzetten voor de stichting.
Groei Fair Fashion Festival
Het Fair Fashion Festival is sinds de eerste editie in
2013 het grootste project van Young & Fair. In de
afgelopen jaren is het festival zowel qua aantal
bezoekers als aantal locaties gegroeid. Het eerste
festival vond plaats in de Winkel van Sinkel te

Wat we waarnemen is dat de festivals een plek
hebben veroverd in de wereld van de eerlijke
mode. Ondernemers ontmoeten elkaar op de
festivals en zijn enthousiast over de toestroom van
mensen. De bezoekers maken op een
laagdrempelige manier kennis met de misstanden
in de mode-industrie en hebben tevens een leuk
dagje uit met de mogelijkheid om eerlijke mode te
kopen.
Ook vanuit de gemeenten en de Fairtrade
Gemeente Campagne is er interesse in de festivals.
Daarnaast is Young & Fair door diverse gemeenten
gevraagd of het festival ook bij hen georganiseerd
kan worden. De mogelijkheden hiervoor worden
momenteel onderzocht.
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2016: Het jaar van professionalisering
In 2016 heeft de organisatie een flinke professionaliseringsslag doorgemaakt. Op verschillende aspecten zijn
eerste stappen naar professionalisering doorgevoerd. Zo is Young & Fair bezig geweest met de stabilisatie van
het bestuur, inrichting organogram, vormgeving Raad van Advies/Denktank, positionering en focus gebieden,
vrijwilligersbeleid, financiële professionalisering en communicatie/HR. Deze aspecten worden hieronder
toegelicht.
Stabilisatie bestuur
Om deze professionaliseringsslag te kunnen
maken is continuïteit vanuit het bestuur nodig. In
2016 is daarom besloten om de jaarlijkse wissel
van het bestuur los te laten en bestuursleden voor
onbepaalde tijd aan te nemen. Op deze manier
blijft kennis over de organisatie van de stichting, in
tijden van vele veranderingen, binnen de stichting.
Organisatiemodel
In 2016 is het organogram van Young & Fair
aangepast (zie pagina 11). Young & Fair heeft in
2016 een Raad van Advies, bestaande uit oudbestuursleden, die gevraagd en ongevraagd advies
kunnen geven aan het bestuur. Daaronder staat
het bestuur. Het bestuur houdt zich bezig met het
dagelijkse bestuur van de stichting en de strategie
van de stichting.
De lijnorganisatie van Young & Fair bestaat uit een
communicatie/HR-team. In 2015 waren
communicatie en HR aparte teams, in 2016 zijn
deze teams samengevoegd door een tekort aan
vrijwilligers. Dit samengevoegde team houdt zich
bezig met de interne en externe communicatie van
Young & Fair. Daarnaast richt dit team zich op het
vrijwilligersbeleid van de stichting.
Verder is in 2016 de verandering van projecten en
evenementen naar regio’s doorgevoerd.
De stichting is in 2016 opgebouwd in drie regio’s:
Utrecht, Groningen en Rotterdam.
In 2016 is het nog niet gelukt om alle drie de
regio’s te voorzien van een regiocoördinator. De
hoofdtaak van regiocoördinator bestaat uit het
coördineren van de gehele regio. In 2016 is het
bestuur van Young & Fair verantwoordelijk
geweest voor deze taak. In alle drie de regio’s zijn
in 2016 projecten en evenementen georganiseerd.
De gastlessen staan in het organogram naast de
regio’s, omdat de gastlessen regio overstijgend
worden georganiseerd. Er is een team dat
gastlessen geeft door het hele land.
Ieder project of evenement wordt geleid door een
projectleider. Deze projectleider is de

contactpersoon tussen het projectteam en het
bestuur.
Raad van Advies en Denktank
Zoals benoemd heeft Young & Fair een Raad van
Advies, die gevraagd en ongevraagd advies mag
geven. In 2016 is het bestuur van Young & Fair
gaan nadenken over de manier waarop dit orgaan
beter kan worden ingezet. In 2017 zullen hier
verdere stappen in gezet worden. De Denktank is
een idee die ervoor moet zorgen oud-vrijwilligers
toch nog in een adviserende rol betrokken te
houden bij de stichting. In 2016 is het nog niet
gelukt hier concrete invulling aan te geven.
Positionering en focus
Naast organisatorische professionalisering van de
stichting heeft Young & Fair in 2016 ook een
professionaliseringsslag gemaakt in de inhoud. Het
aanpassen van de missie was de eerste stap die
het bestuur van Young & Fair hierin heeft gezet.
Daarna is nagedacht over de onderwerpen die
Young & Fair wil behandelen. Uit deze
brainstormsessie zijn de focusgebieden: Food,
Finance en Fashion uitgekomen. In 2016 is een
start gemaakt met het toetsen van evenementen
en projecten aan deze focusgebieden. Doordat
sommige evenementen/projecten al ver in de
organisatie waren slaagde dit niet altijd. In 2017
wordt deze lijn nog strakker gehandhaafd.
Focus op vrijwilligersbinding
Een van de aandachtspunten in 2016 was de
binden van vrijwilligers aan Young & Fair. Het
bestuur van Young & Fair heeft de afgelopen jaren
geconstateerd dat vrijwilligers zich meer
associëren met hun evenement of project dan met
Young & Fair als overkoepelde stichting. In 2016
zijn, om die reden, voor de nieuwe vrijwilligers
vrijwilligersintroductiebijeenkomsten
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen
nieuwe vrijwilligers inzicht in de gehele stichting.
Hier wordt de organisatie van de stichting,
evenementen van de stichting, werkwijze van de

stichting, financiën van de stichting en andere
relevante onderwerpen voor nieuwe vrijwilligers
besproken. Naast deze inhoudelijke presentatie
over Young & Fair, krijgen nieuwe vrijwilligers ook
de kans om tijdens een aansluitende borrel
vrijwilligers van andere evenementen of projecten
te ontmoeten.
Naast deze vrijwilligersbijeenkomsten heeft het
bestuur van Young & Fair de werkvrijdagen
ingevoerd. In 2016 waren elke vrijdag één of meer
bestuursleden aanwezig om te werken aan Young
& Fair of aan andere werkzaamheden. Andere
vrijwilligers waren hier ook welkom. Deze
vrijdagen boden een laagdrempelige manier om
het bestuur en andere vrijwilligers te leren
kennen.
Daarnaast heeft het bestuur van Young & Fair
geprobeerd de lijntjes met vrijwilligers korter te
maken door met een grote vertegenwoordiging
aanwezig te zijn bij evenementen en ervoor te
zorgen dat elke vrijwilliger weet wie in het bestuur
van Young & Fair zitten.
Tot slot, heeft Young & Fair in 2016, in het kader
van vrijwilligersbinding, een maandborrel
ingevoerd. Elke laatste vrijdag van de maand
organiseert Young & Fair een borrel voor
vrijwilligers, leden en andere geïnteresseerden.
Financiële professionalisering
Met de groei van de organisatie en grootte van de
projecten is de behoefte ontstaan naar beter
inzicht in de financiën. Dit jaar zijn we overgegaan
naar professionele boekhoudsoftware. Binnen
deze software kunnen we zowel de
leden/donateurs, als facturen administreren. Het
pakket is ingericht met kostenplaatsen, zodat ten
alle tijden per project inzichtelijk is wat
binnenkomt en betaald is.
Naast het professionaliseren van de boekhouding
is ook het facturatieproces verder
geoptimaliseerd. Binnen SharePoint, onze digitale
samenwerkingsomgeving, is functionaliteit
gemaakt om een verzoek in te dienen voor het
versturen van facturen. De penningmeester heeft
daardoor direct inzicht in wat er nog binnen moet
komen, het facturatieproces is uniform en de
projectteams hoeven hier niet meer mee bezig te
zijn.

De boekhoudsoftware geeft ons tevens per project
inzicht in welke kosten gemaakt worden en welke
inkomsten nog te verwachten zijn. Doordat we dit
nu eenvoudig op grootboekrekening kunnen
inzien, is het ook voor de projectteams inzichtelijk
hoe ze er budgettair voor staan.
Communicatie & HR
In het jaar 2016 is er een nieuw Bestuurslid
Communicatie aangesteld: Myrthe Nauta. Op dat
moment was het team groot en waren alle rollen
vervuld. HR en Communicatie zijn samengevoegd
en zitten bij elkaar in vergaderingen. In redelijk
korte tijd zijn de coördinator, eindredacteur,
community manager en HR-medewerker gestopt
als vrijwilliger. Hierdoor was het de voornaamste
taak van Myrthe als bestuurslid Communicatie om
het communicatieteam weer op te bouwen.
Uiteindelijk is het gelukt bovenstaande functies
weer in te vullen.
Er is opnieuw gekeken naar de invulling van HR.
Idealiter zijn hier twee vrijwilligers voor en valt het
uiteen in twee gebieden, namelijk
vrijwilligerscoördinatie en recruiting. In 2016 is er
één vrijwilliger hiervoor gevonden. Mede hierdoor
heeft Myrthe als bestuurslid nog veel praktische
taken uitgevoerd binnen het communicatieteam.
In 2016 is het plan opgesteld om de huisstijl van
Young & Fair aan te passen, en hierbij ook een
nieuw communicatieplan te schrijven. Een subteam is hiermee aan de slag gegaan en heeft onder
andere een onderzoek gedaan onder de
vrijwilligers om de identiteit en kern van Young &
Fair te achterhalen. Hier is in het kort het volgende
uitgekomen:
Waar staat Young & Fair voor:
• Verbinding
• Openheid
• Positief
• Eerlijkheid
Persoonlijke kenmerken van Young & Fair:
• Energiek
• Enthousiast
• Toegankelijk
• Inspirerend
2017 zal in het teken staan van het ontwerpen van
een passende nieuwe huisstijl, een daarbij horend
communicatieplan, en het implementeren hiervan.
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Evenementen
In 2016 heeft Young & Fair verschillende evenementen georganiseerd. Met behulp van deze evenementen is
de missie van Young & Fair nagestreefd. Deze evenementen gaan in op één of meerdere focusgebieden (Food,
Finance of Fashion) van Young & Fair.
Young & Fair Masterclass (17-06-2016:
geannuleerd)
Young & Fair organiseert jaarlijks het Masterclass
weekend bij het Dominicanenklooster in Huissen.
Voor de Masterclass 2016 is in januari een
enthousiast team begonnen met de organisatie.
Toen in mei bleek dat er te weinig bereikt was in
de organisatie, is besloten de Masterclass voor dit
jaar te annuleren. Dit proces is wel uitgebreid
geëvalueerd zodat we in 2017 weer kunnen zorgen
voor een geslaagde versie.
Fair Fashion Festival Groningen (14-05-2016)
In 2016 is voor het eerst een Fair Fashion Festival
in Groningen georganiseerd. Op 14 mei 2016 vond
dit festival plaats in Het Paleis in Groningen. Deze
eerste editie van het Fair Fashion Festival kende
dezelfde opzet als de Fair Fashion Festivals in
Utrecht. Aan de hand van modeshows, markt en
workshops/lezingen is eerlijke mode een podium
geboden. Op deze eerste editie van het festival
kwamen ongeveer 700 mensen af.
Fair Fashion Festival Utrecht (16-10-2016)
Dit jaar is gekozen voor meer centralisatie en om
deze rede zijn, in tegenstelling tot andere jaren,
geen werfkelders gebruikt. De Winkel van Sinkel
deed wederom dienst als hoofdlocatie. Hier waren
de markt, lezingen en workshops te vinden. De
bibliotheek deed voor het tweede jaar ook mee
aan het festival. Hier werden lezingen en
workshops gegeven. Voor de modeshow was dit
keer gekozen voor het Stadhuis.
Om meer bereik te krijgen is een samenwerking
aangegaan met de Dutch Sustainable Fashion
Week (DSFW). Deze samenwerking kreeg invulling
door wederzijdse promotie en de keuze het
festival op de afsluitdatum van de DSFW te laten
vallen. Qua bezoekersaantallen is wederom een
stijging gerealiseerd naar 2.500 bezoekers, waarbij

opviel dat het percentage mannen een stuk hoger
lag dan in voorgaande jaren. De financiering van
het festival is gerealiseerd met zowel fondsen als
commerciële sponsoren met daarbij een premium
sponsor: het Turks-Nederlandse Orimpex. We zijn
erg blij met deze steun en willen ook in het
komende jaar kijken naar een gezonde verdeling
tussen fondsen en sponsoren.
Max Havelaar Lecture (02-11-2016)
De Max Havelaar Lecture is een
samenwerkingsproject tussen de Erasmus
Universiteit, Max Havelaar en Young & Fair. De
voornaamste organisatie wordt gedaan door de
Erasmus Universiteit en zowel Max Havelaar als
Young & Fair dragen bij met promotie, denken
mee in het programma en zetten hun netwerk in.
Dit jaar waren in de ochtend workshops aanwezig
rondom het thema business & inclusive
development. De middag bestond uit lezingen van
sprekers als Joseph Ogutu, directeur van
Safaricom, de grootste telecomprovider van Oost
en centraal Afrika.
De lezing trok een krappe 300 bezoekers,
waaronder een groep uitwisselingstudenten.
Vanuit KPN werd een geldbedrag geboden voor de
beste pitch rondom het thema. Hierbij werd een
geldbedrag van €1.500 toegekend aan een jonge
onderneming met de beste pitch.
Social Start-up Day (21-01-2017)
De Social Start-up Day is een evenement waarbij
jonge duurzame ondernemers praktische
handvaten of inspiratie krijgen voor het opzetten
van hun eigen sociale onderneming.
Het team voor de Social Start-up Day is in februari
2016 van start gegaan met dezelfde teamleden als
bij de vorige editie. Tegenvallende aanmeldingen
deden het team besluiten om de dag te
verplaatsen naar januari 2017.

Activiteiten
Naast de organisatie van evenementen organiseert Young & Fair ook activiteiten. Deze activiteiten, met
uitzondering van de gastlessen, zijn bedoeld om onze evenementen te promoten.
Gastlessen
In samenwerking met CNV Jongeren en Schone
Kleren Campagne heeft Young & Fair twee
gastlessen voor leerlingen van het voortgezet
onderwijs ontwikkeld. Young & Fair is
verantwoordelijk voor de organisatie van de
gastlessen. Het doel van beide gastlessen is om
leerlingen kennis te laten maken met eerlijke
handel en bewust te maken over (on)eerlijke
handel in de kledingproductie. Tijdens deze
gastlessen komen leerlingen op een interactieve
wijze in aanraking met dit onderwerp.
Elke gastles wordt gegeven door twee gedreven en
getrainde gastdocenten.
In 2016 heeft Young & Fair op aanraden van
scholen de prijs voor de gastlessen verhoogd naar
€150 per gastles. Als een middelbare school op
dezelfde dag twee gastlessen wil afnemen,
bedragen de kosten €280 voor twee gastlessen.

Route gelanceerd met twee tours langs een aantal
winkels.

Fair Fashion Route (07-01-2016)
Ter promotie van het Fair Fashion Festival in
Utrecht (16-10-16) is een Fair Fashion Route
georganiseerd. Het projectteam van het Fair
Fashion Festival Utrecht heeft een plattegrond
ontwikkeld waarop winkels met eerlijke kleding te
vinden zijn. Op 7 januari 2016 is deze Fair Fashion

Kledingruil Rotterdam (16-12-2016)
De organisatie van het Fair Fashion in Rotterdam is
in 2016 gestart. Het festival zelf zal plaats vinden
in 2017. Ter promotie van dit festival is op 16
december 2016 een kledingruil in Restaurant
Stroop georganiseerd. Voor €3.50 kon iedere
deelnemer genieten van een vegetarische
maaltijd.

Mega kledingruil Noorden (22-04-2016)
Het projectteam van het Fair Fashion Festival in
Groningen heeft, ter promotie van het Fair Fashion
Festival in Groningen, op 22 april 2016 een
kledingruil georganiseerd. Deze kledingruil is
georganiseerd in samenwerking met
Hanzehogeschool en de Green Office van de Rijks
Universiteit Groningen. Deze kledingruil vond
plaats op het Zernike terrein.
Scholen in Groningen, Friesland en Drenthe
hebben zich aan dit evenement aangesloten door
op dezelfde dag ook een kledingruil op hun eigen
school te organiseren. Deelnemende scholen
waren: Hanze Hogeschool (Groningen), Van Hall
Larenstein (Leeuwarden), Maartenscollege
(Haren), Terra (Eelde) en Jimmy’s (Groningen).

Hoofdstuk 3: Bestuurs-verslag
Zoals eerder benoemd bestaat het bestuur van Young & Fair in 2016 uit vijf vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers
met verschillende achtergronden en vakgebieden. Het bestuur van Young & Fair is verantwoordelijk voor het
dagelijks bestuur van de stichting. Daarnaast bepaalt het bestuur van Young & Fair de koers van de stichting.
Elk bestuurslid is naast zijn of haar bestuurstaken verantwoordelijk voor verschillende evenementen, projecten
en activiteiten.
Vergaderstructuur
Het bestuur van Young & Fair komt elke twee
weken op dinsdagavond bij elkaar.
Tijdens deze bestuursvergaderingen wordt een
update gegeven van de evenementen, projecten
en activiteiten. Daarnaast wordt tijdens deze
bestuursvergadering ingegaan op werkzaamheden
van de lijnorganisatie van de stichting. Verder
worden er verschillende aspecten van de toekomst
van Young & Fair besproken. In 2016 is
geconstateerd dat de agenda van deze
vergaderingen te veel onderwerpen bevat. In 2016
zijn verschillende ideeën geopperd hoe we dit
probleem kunnen aanpakken. Zo zou de
frequentie van het aantal vergaderingen omhoog
kunnen maar is ook gekeken naar de vorm van de
vergadering. In 2017 wordt hier een definitief
besluit over genomen.
Bestuur en de organisatie
In begin 2016 is het bestuur serieus gaan kijken
naar haar eigen rol, taken en
verantwoordelijkheden binnen Young & Fair. Dit
bleek een belangrijke stap in de
professionalisering van de stichting. Uit deze
brainstormsessie zijn de volgende conclusies
getrokken:
•

Meer besturen, minder uitvoeren:
Waar voorgaande jaren het bestuur toch vaak
in de uitvoering schoot, heeft het bestuur wat
dat betreft in 2016 een stap teruggezet.
Doordat het bestuur minder uitvoeringstaken
kreeg, kon het bestuur zich beter en meer
bezighouden met de strategie en toekomst
van de stichting. Dit heeft in belangrijke mate
bijgedragen aan de professionalisering van de
stichting.

•

•

Taken bestuur, taken projectleiders:
Daarnaast heeft het bestuur van Young & Fair
in 2016 helderheid geschept in haar eigen
taken en rol, en de taken en rol van de
projectleiders van projecten. Voorgaande
jaren bleek dat deze verwachtingen over de
uitvoering van taken en rollen door elkaar
liep. Dit bleek niet wenselijk voor de
professionalisering van de organisatie van de
stichting.
De rol van het bestuurslid in deze
evenementen, projecten en activiteiten is om
overzicht te bewaren, structuur te bieden en
te toetsen of het project in lijn is met de
missie en focusgebieden van Young & Fair. De
projectleiders zijn verantwoordelijk voor het
leiden van een project en houden zich bezig
met het aansturen van de vrijwilligers. In het
kader hiervan is de terminologie veranderd
van coördinator (2015) naar projectleider
(2016).
Professionele houding bestuur ten opzichte
van partners:
Verder heeft het bestuur van Young & Fair in
2016 een professionelere houding
aangenomen ten opzichte van partners. Deze
professionele houding komt tot uitdrukking in
het feit dat Young & Fair in 2016 minder
financieel afhankelijk was van
samenwerkingspartners. Door dit gegeven
kon het bestuur van Young & Fair zich
profileren als een gelijke ten opzichte van
partners.

Cijfers
In het afgelopen jaar hebben we op diverse
vlakken een grote groei doorgemaakt. Niet alleen
zijn we financieel zelfstandiger geworden, ook zijn
we qua evenementen gegroeid. Vooral de groei
van het Fair Fashion Festival heeft gezorgd voor
een sterke groei in het aantal vrijwilligers. Tot slot
is het bereik van onze social mediakanalen sterk
gestegen.
Twee evenementen zijn niet doorgegaan. De
masterclass is geannuleerd en de Social Start-up
Day is verschoven naar januari 2017. Deze zijn dan
ook niet opgenomen in de cijfers. Daarnaast zijn
de lokale kleine evenementen en activiteiten
welke georganiseerd werden onder de naam
Young & Fair Utrecht, gestaakt.
Algemene cijfers
Aantal (nieuwe) vrijwilligers
Aantal leden/donateurs
Aantal evenementen
Aantal bezoekers evenementen
Facebook likes (FFF + Y&F)
Twitter volgers
Instagram volgers

2015
64
124
3
2.224
3.420
1.719
582

2016
92
92
3
3.494
4.846
2.143
1.149

De afname van het aantal donateurs is
voornamelijk toe te wijten aan het opschonen van

het bestand. Er waren diverse donateurs waarvan
de incasso niet goed ging of waar geen incassoovereenkomst van in de administratie aanwezig
was. In voorgaande jaren werden deze
meegenomen.
Fair Fashion Festival
Aantal bezoekers evenementen
Aantal evenementen
Facebook likes
Twitter volgers
Instagram volgers

2015
2.000
1
2.174
605
415

2016
3.200
2
3.225
911
765

In 2016 hebben we een tweede Fair Fashion
Festival georganiseerd, in Groningen. Dit heeft ook
een flinke boost gegeven aan de social
mediakanalen.
Max Havelaar Lecture
Aantal evenementen
Aantal bezoekers evenementen

2015
1
150

2016
1
250

De Max Havelaar Lecture bestond dit jaar uit zowel
een ochtend- als een middagprogramma. Tevens
was er een grote groep buitenlandse studenten
aanwezig. Deze combinatie heeft gezorgd voor een
stijging in het aantal deelnemers.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden met
ieder hun eigen evenementen, activiteiten en
projecten. Eind 2016 werden de bestuursfuncties
als volgt ingevuld:
•
•
•
•
•

Vere König (v) - voorzitter
Franka Kerklaan, MCs (v) - secretaris
Drs. Marije Willems (v) - penningmeester
Myrthe Nauta (v) - communicatie
Jochem Broersen (m) - algemeen bestuurslid

In 2016 zijn twee bestuursleden, op eigen
initiatief, vertrokken. Op 1 februari 2016 is Nelske
Thalen, bc. (communicatie) vertrokken en op 1 juli
2016 drs. Machteld Houben (penningmeester).
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen
geen loon of andere vergoedingen anders dan
onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld reizen op
basis van 2e klas OV.

Hoofdstuk 4: Financiën

Samenvatting financiële resultaten
Samenvatting
In dit boekjaar is een ruime verdubbeling
gerealiseerd aan de inkomstenkant. Deze is
voornamelijk toe te schrijven aan de Young & Fair
Weg reis en wat opvalt is dat de inkomsten zelf
gegenereerd zijn en niet afkomstig uit fondsen. Dit
is een trend die we graag willen voortzetten,
aangezien dit ons minder afhankelijk maakt en
meer grip geeft op onze inkomsten.
Om meer inzicht te krijgen in onze geldstromen,
zijn een aantal grootboekrekeningen hernoemd of
verder uitgesplitst. Bijzonderheden hierbij zijn het
hernoemen van Leden naar Donateurs en het
uitsplitsen van Projectopbrengsten naar Algemene
opbrengsten, Sponsoren en Deelnemers.
Het resultaat van het boekjaar is een krappe
€3.500 positief. Dit bedrag komt geheel ten goede
aan de algemene reserves. Dit boekjaar is het
eerste welke afgesloten is met een positief
eindresultaat.
Een bijzondere vermelding is voor het Fair Fashion
Festival Utrecht, waarbij de financiën door
Fairtrade Gemeente Utrecht afgehandeld wordt.
De totale omzet hiervan bedroeg een ruime
€10.000. Er is een positief resultaat van €2.400
geboekt, welke volledig ten goede zal komen aan
de eerste lustrumeditie in 2017.
Ontwikkeling in de baten
De totale baten in dit boekjaar bedroegen een
€20.500. Dat is een ruime verdubbeling ten
opzichte van het vorige boekjaar. In 2016 zijn we
gestart met het beter inzichtelijk maken van de
diverse vormen van inkomsten en uitgaven. Eén
van de gevolgen daarvan is dat we aan de kant van
de inkomsten twee extra grootboekrekeningen
hebben toegevoegd, één voor sponsoring en één
voor deelnemers. Hierdoor krijgen we inzicht in de
opbrengsten die voortvloeien uit ondernemers
zoals marktkraampjes, modeshow, etc., en
sponsoring van bedrijven en gemeenten.
Door eerdergenoemde herindeling van de
inkomsten, is een verschuiving te zien die een
vertekend beeld geeft. Zo valt de post
opbrengsten projecten (grootboekrekening 8000)
van € 4.500 uit 2015, uiteen in grootboekrekening
8000, 8003 en 8015 in 2016, met een totaal van

een ruime €17.000. Deze stijging is voornamelijk
toe te kennen aan inkomsten uit de Young & Fair
Weg reis naar Nepal (92,5%). De tweede
noemenswaardige toename in de inkomsten, is de
sponsoring vanuit de gemeente Groningen voor de
eerste editie van het Fair Fashion Festival aldaar.
De totale inkomsten uit sponsoring bedroeg
€5.000.
Tot slot is een stijging gerealiseerd van bijna 40%
in de inkomsten vanuit donateurs. Deze
grootboekrekening heeft in 2016 een nieuwe
naam gekregen, aangezien ‘Leden’ niet aansluit bij
de invulling hiervan. Als stichting hebben we geen
leden. De toename in inkomsten vanuit donateurs
is voornamelijk toe te wijten aan het herzien en
bijwerken van de ledenadministratie met behulp
van de nieuwe boekhoudsoftware.
Ontwikkeling in de lasten
De totale lasten in dit boekjaar bedroegen
€17.000. Ook aan de lastenzijde heeft de Young &
Fair Weg reis haar impact gehad. In totaal bestaat
de grootboekrekening projectkosten voor 72% uit
de kosten voor de Nepal reis en in het bijzonder de
vliegtickets.
Verdere valt de stijging in de grootboekrekening
Representatie en Verteer op. Gedeeltelijk komt
deze voort uit dat ze duidelijker benoemd worden
en niet meer onder projectkosten geboekt
worden. Maar ook is er meer geïnvesteerd in
vrijwilligersbinding door bijvoorbeeld een
maandelijkse vrijwilligersborrel en andere
activiteiten voor vrijwilligers.
Fair Fashion Festival Utrecht
De boekhouding en het beheer van het geld voor
het Fair Fashion Festival Utrecht wordt momenteel
verzorgt door de Fairtrade Gemeente Utrecht.
Deze komt dan ook niet voor op onze balans en
verlies & winst rekening. Aangezien dit echter wel
een Young & Fair project is, zijn de ontwikkelingen
het vermelden waard. Ook hier zien we een
toename in financiering vanuit eigen bronnen. De
opbrengsten uit de markt en modeshow bedroeg
iets minder dan €3.000 en vanuit sponsoren kwam
een krappe € 3.800. De overige kosten zijn
gefinancierd met een bijdrage van Team2015 en
de Fairtrade Gemeente Utrecht.

Reserves
Alle gelden binnen de stichting zijn bedoeld om
onze doelstellingen te realiseren. Mede door de
groei in zowel projecten als organisatie, is het
nodig reserves te houden om de continuïteit te
waarborgen. Waar in voorgaande jaren kosten per
project werden bekeken, streven we nu naar
financiering vanuit de organisatie. Om hier vorm
aan te geven hebben we een spaarrekening
geopend waarop we overschoten storten.
Momenteel komt het resultaat ten goede aan de
algemene reserves. We streven ernaar dit komend
jaar te scheiden in bestemmingsreserves en
continuïteitsreserves.
Bestemmingsreserves
Niet alle projecten van Young & Fair kunnen op
projectbasis gefinancierd worden. We vinden het
in sommige gevallen echter wel relevant deze
projecten te blijven organiseren. In sommige
gevallen kan dit bekostigd worden door een
deelnemersbijdrage, maar vaak is dit niet
kostendekkend. De bestemmingsreserves zijn
bedoeld om een minimale begroting te kunnen
financieren vanuit de stichting. Het is de bedoeling

deze reserves per focusgebied op te bouwen. In
2017 zal dit verder vormgegeven worden.
Continuïteitsreserves
De continuïteitsreserves zijn bedoeld om het
voortbestaan van de stichting te borgen. Hierbij
valt te denken aan algemene organisatiekosten
maar ook onverwachte kostenposten op het
gebied van advisering. In 2017 zal dit verder
vormgegeven worden.
Controle en evaluatie
Bij de inrichting van administratie in de
boekhoudsoftware en de inrichting van de
grootboekrekeningen is ondersteuning geweest
van een boekhoudkantoor. De uitwerking is echter
door de penningmeesters van Young & Fair
uitgevoerd. Dit waren er twee binnen dit boekjaar,
Machteld Houben en Marije Willems. Bij de
inrichting heeft bestuurslid Jochem Broersen
geholpen.
De boekhouding van Young & Fair wordt
momenteel nog niet gecontroleerd door een
externe organisatie.

Begroting 2017
Inkomsten
Lidmaatschap
Gastlessen (150 euro per les )
Lunchsessies (750 euro per sessie)
Donaties
Fair Fashion Festival Utrecht*
Fair Fashion Festival Groningen
Fair Fashion Festival Rotterdam
Social Start-up Day (SSD)
Young & Fair Masterclass
Young & Fair Weg

Reserves (uit eerdere inkomsten)
Totaal Inkomsten

Bedrag inclusief
BTW
€ 600,00
€ 1.500,00
€ 1.875,00
€ 250,00
€€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00

€ 12.966,43
€ 33.191,43

Uitgaven
Gastlessen (materiaal- en reiskosten)
Lunchsessies (lunch-, reis- en materiaalkosten)
Bestuursuitgaven
HRM (bedankjes, ed.)
Communicatie
Promotionele activiteiten en events (borrels, ed)
Vaste Lasten (abonnementen, bankkosten, ed.)
Fair Fashion Festival Utrecht*
Fair Fashion Festival Groningen
Fair Fashion Festival Rotterdam
Social Start-up Day (SSD)
Young & Fair Masterclass
Young & Fair Weg
Young & Fair Verjaardag
Reservering
Onvoorzien
Totaal Uitgaven
Balans

Project subsidies/financieringen +/- 60%
Begroting exclusief projectsubsidies

€ 9.600,00
€ 23.591,43

* De kosten en baten van het Fair Fashion Festival Utrecht worden beheerd door Fairtrade Utrecht.

Bedrag inclusief
BTW
€ 375,00
€ 1.250,00
€ 750,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 800,00
€ 1.000,00
€€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 266,43
€ 1.000,00
€ 32.191,43
€ 1.000,00

Jaarrekening
Balans 2015-2016

2015
Code
1000
1010
1020
1300
1400
1420
1500
1700
1700

Omschrijving
Kas
Bank
Spaarrekening
Debiteuren
Beginkapitaal
Algemene reserves
Vorderingen (kortlopend)
Crediteuren
Crediteuren
Saldo

Activa
122,95
3.286,49
539,70

Passiva

-

2016
Activa
2.530,45
4.000,00
119,15

3.698,17
287,38
1.000,00
1.538,35

5.236,52

0,00
5.236,52

15,00
6.664,60

Passiva
-

3.698,17
2.966,43
0,00
6.664,60

Verlies & Winst rekening 2015-2016

2015
Code
4500
4510
4520
4530
4540
4550
4650
4700
4740
4790
4900
7000
8000
8001
8003
8005
8010
8015
8020
9998

Omschrijving
Contributies en abonnementen
Reclame en advertenties
Representatie en verteer
Reis- en verblijfkosten
Relatiegeschenken
Bankkosten
Verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk, porti en vrachten
Overige kantoorkosten
Betalingsverschillen
Projectkosten
Opbrengsten project
Opbrengsten activiteiten
Sponsoring
Donaties
Fondsen
Deelnemers
Donateurs
Eindresultaat
Saldo

Verlies
310,13
176,30
885,45
162,29
170,33
162,10
27,39
7.961,80

Winst
-

-

-

2016
Verlies
310,51
493,75
1.326,04
691,29
147,48
361,49
268,92
483,69
25,05
13.063,61

4.566,10
639,57

-

9.855,79

Winst

-

-

1.020,00
683,45
5.243,47
174,72
2.000,00
10.889,00
415,00

612,74
3.450,00
300,00
287,38

3.253,81

9.855,79

20.425,64

20.425,64
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