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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. De missie wordt uitgedragen en uitgevoerd 
door een enthousiaste groep vrijwilligers 
bestaande uit scholieren, studenten en young 
professionals. 
 

Doelstelling 
De evenementen van Young & Fair zijn bedoeld 
om vragen bij jongeren 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.  
 

Organisatie 
De organisatie wordt volledig gerund door 
vrijwilligers, inclusief het bestuur. Young & Fair 
bestaat in 2017 uit een 100 actieve vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers zijn verdeeld over drie regio’s, 
tien teams en acht evenementen en activiteiten. 
We gebruiken publieke locaties voor 
vergaderingen en hebben geen eigen kantoor. Wel 
hebben we einde van het jaar een vaste 
opslaglocatie gehuurd bij Shurgard. 
 
Naast de projecten en activiteiten zijn dit jaar tien 
vrijwilligers actief geweest in het communicatie- 
en HR-team. De organisatie werd in 2017 
aangestuurd door een 4-koppig bestuur. Het doel 
voor 2018 is om een klankbordgroep op te richten 
bestaande uit oud-bestuursleden. Deze groep zal 
(kritische) reflectie leveren op het beleid. 
 

Focusgebieden 
In 2017 hebben we de focusgebieden verder 
geïmplementeerd binnen de organisatie. Dit heeft 
onder andere geleid tot de beslissing om de Social 
Start-up Day voor nu te annuleren, aangezien deze 
onvoldoende aansluit bij de focusgebieden. We 
hebben tevens besloten de focusgebieden per stuk 
te prioriteren. Zo is Fashion inmiddels een sterk 
onderdeel in de organisatie. In 2018 zal gestart 
worden met de ontwikkeling van een sterke 
vertegenwoordiging voor food of finance.  

 

Projecten 
Om onze doelstellingen te realiseren organiseren 
we diverse evenementen en activiteiten.  
In 2017 waren dit: 
 
1. Fair Fashion Festivals 

De Fair Fashion Festivals (FFF) zijn de grote 
publiekstrekkers. Gedurende de festival dag 
wordt eerlijke mode in het zonnetje gezet 
door middel van een markt, modeshow en 
workshops/ lezingen. In Utrecht zijn dit jaar 
ongeveer 3.000 bezoekers geweest, in 
Groningen rond de 500 en op het eerste Fair 
Fashion Festival Rotterdam kwamen ongeveer 
750 mensen af.  
 

2. Social Start-up Day 
De Social Start-up Day (SSD) is een dag waarin 
jonge ondernemers 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. 
 

3. Young & Fair Masterclass 
In 2017 is de Young & Fair Masterclass weer 
georganiseerd in het Dominicanenklooster in 
Huissen. In 2017 telden de masterclass 32 
deelnemers. Voor de tweede dag werd Bas 
Haring aangetrokken als publiekstrekker.  
 

4. Young & Fair Weg 
In 2017 heeft de eerste reis van Young & Fair 
Weg plaatsgevonden. In februari zijn 14 
enthousiaste deelnemers afgereisd naar Nepal 
om daar verschillende duurzame organisaties 
te bezoeken. Tijdens deze reis hebben de 
reizigers een documentaire gemaakt die in 
september in Kinepolis Jaarbeurs (Utrecht) in 
première is gegaan.  
 

5. Max Havelaar Lecture 
In samenwerking met de Erasmus Universiteit 
en Max Havelaar, heeft Young & Fair voor de 
vijfde keer de Max Havelaar Lecture (MHL) 
georganiseerd. De MHL is een evenement met 
verschillende sprekers en workshops rond een 
centraal thema. Het thema van 2017 was 
“How to reach the base of the pyramid?”. Dit 
jaar trok de lecture ongeveer 300 bezoekers. 
Ook is de Young & Fair Weg film gedraaid voor 
een gezelschap van ongeveer 60 mensen.  



Activiteiten 
In 2017 organiseerde Young & Fair naast projecten 
ook verschillende activiteiten:  
 
1. Young & Fair Weg Première 

Zoals hierboven is te lezen, heeft Young & Fair 
in 2017 een reis gemaakt naar Nepal. Tijdens 
deze reis is er opzoek gegaan naar bijzondere 
verhalen van arbeiders, welke zijn vastgelegd 
op camera. Naderhand is er een documentaire 
gemaakt van het verzamelde filmmateriaal. 
De documentaire ging op 10 september in 
première en trok 145 bezoekers. Om de 
première te kunnen bekostigen werd er een 
kleine vergoeding gevraagd. 5 euro voor 
donateurs en 7,50 euro voor niet donateurs.  
 

2. Gastlessen 
Young & fair geeft gastlessen op middelbare 
scholen. De gastlessen zijn ingericht rond het 
thema eerlijke mode en vallen dus onder het 
focusgebied 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 gastlessen hebben 
verzorgd op middelbare scholen.  

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

4. Promotionele evenementen 
Voor de FFF’s zijn in 2017 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. Dit jaar 
hebben vier fondsen en één subsidie voor 30% 
bijgedragen aan onze inkomsten. 22% werd 
gefinancierd uit deelnemersbijdragen, wat 
voornamelijk de Young & Fair Weg reis en de 
première betrof. Verder kwam 20% van de 
inkomsten uit sponsoring en 21% uit project- en 
activiteitinkomsten. De overige inkomsten (7%) 
komen uit donaties. 
 
Voor het Fair Fashion Festival Utrecht, werken we 
samen met Utrecht4GlobalGoals, voorheen 
Fairtrade Gemeente Campagne. De financiële 
zaken van dit evenement worden afgehandeld 
door deze partner. 

  



Voorwoord 
 

 
Voor u ligt het jaarverslag van 2017 van Young & Fair.  
In 2017 neemt de aandacht voor eerlijke consumptie, net als in voorgaande jaren, steeds meer toe. Grote 
modemerken als H&M lijken steeds verantwoorder hun kleding te willen produceren en Tony Chocolonely is 
populairder dan ooit. Deze trend is in gang gezet door de kritische consument. Consumenten accepteren het 
niet meer dat zowel de mens als het milieu enorme schade ondervinden aan onze consumptie. Dit heeft grote 
bedrijven doen bewegen om kleine stapjes de goede richting in te zetten. Young & Fair gelooft dat we door 
kennis te delen over eerlijke consumptie, jongeren in staat stellen bewuster te consumeren. We zijn op de 
goede koers en gaan daar graag met net zoveel enthousiasme mee door. Op deze manier probeert Young & 
Fair impact te hebben in de wereld van morgen.  
 
Voor Young & Fair is 2017 om verschillende redenen een bijzonder jaar geweest. Zo is er weer een 
recordaantal vrijwilligers actief geweest en zijn er mooie evenementen georganiseerd, met als hoogte punt de 
Young & Fair Weg reis. In februari zijn 14 deelnemers afgereisd naar Nepal en hebben daar in twee weken tijd 
verschillende eerlijke organisaties bezocht. Het product van deze reis is de documentaire die in september in 
de megaplex Kinepolis Jaarbeurs in première is gegaan. Deze documentaire is voor Young & Fair een mooi 
product om tijdens haar andere evenementen in te kunnen zetten.  
In 2017 is daarnaast, na het cancelen van het jaar ervoor, de masterclass weer doorgegaan. Tijdens de 
masterclass bezochten 32 gelijkgestemden inspirerende workshops en lezingen.  
 
Verder blijft Young & fair kritisch. Doen we het goede? En doen we wat we doen goed? Achteroverleunen en 
denken dat we er al zijn past niet in het karakter van de Young & Fair vrijwilliger. Daarnaast blijft Young & Fair 
de dialoog op zoeken met haar omgeving.  
 
Tot slot is 2017 ook het jaar waarin ik afscheid heb genomen van de stichting. Ik wil, ook namens de rest van 
het bestuur, alle vrijwilligers uit de grond van mijn hart danken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Samen 
hebben we de wereld weer een heel klein beetje mooier gemaakt. Dank! 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vere König 
Voorzitter 
 
 
 
 
  



Highlights 2017 
 

Young & Fair Weg naar Nepal 
2017 was het eindelijk zover; de langverwachte 
reis naar Nepal! Eind 2015 is een team gestart met 
de organisatie van een Young & Fair reis. De reis 
heeft in februari 2017 plaats gevonden. Er zijn 13 
vrijwilligers afgereisd naar Nepal, wat daar precies 
gedaan is te lezen op pagina 13 in het hoofdstuk 
evenementen en activiteiten.   

 

Documentaire  
De documentaire, die na de reis is gemonteerd en 
vertoond in de Kinepolis Jaarbeurs bioscoop, heeft 
veel bezoekers getrokken. In 2017 is de 
documentaire onder andere vertoond tijdens de 
Max Havelaar Lecture te Rotterdam. We willen 
graag komende jaren de documentaire op nog 
meer verschillende evenementen in gaan zetten. 
Zodat we ook op deze manier onze boodschap 
door kunnen geven.   
 

Aanpassing huisstijl 
In 2016 is begonnen met nadenken over de 
nieuwe huisstijl. Er zijn met verschillende mensen 
gesprekken gevoerd over waar ze aan denken bij 
Young & Fair. Een gedeelte van het 
communicatieteam is bezig geweest om de nieuwe 
huisstijl te ontwerpen in samenwerken met een 
externe ontwerper. Het resultaat is een nieuw 
logo, een nieuw kleurenpalet en een uniforme stijl 
voor de projecten. In 2017 is een begin gemaakt 
met de invoering van de nieuwe huisstijl in de 
verschillende organisatieprocessen en 
documenten.  

 

Professionalisering financiële processen 
Met de groei van de organisatie en grootte van de 
projecten is de behoefte ontstaan naar beter 
inzicht in de financiën. In 2016 zijn we overgegaan 
naar professionele boekhoudsoftware. In 2017 
hebben we deze trend doorgezet en hebben we 
een financiële partner aangetrokken.  
 
Daarnaast heeft het bestuur van Young & Fair een 
project overstijgende samenwerking tussen de 
verschillende coördinatoren financiën 
gefaciliteerd. Het doel hierbij is van elkaar te leren.  
Om Young & Fair financieel onafhankelijker te 
maken is in 2017 gestart met het opzetten van 
lezingen voor bedrijven. Deze lezingen kunnen 
bedrijven tegen betaling van Young & Fair 
afnemen. Deze sessie gaat over eerlijke handel en 
duurzaamheid en worden gegeven aan 
verschillende soorten bedrijven. In 2018 worden 
deze sessies verder doorgevoerd. 
 

State of Fashion 
Eind 2017 is Young & Fair een samenwerking met 
State of Fashion aangegaan. State of fashion is een 
zeven weken durende tentoonstelling. Daarnaast 
zijn er verschillende evenementen en projecten in 
de stad Arnhem. Het thema van het State of 
Fashion is 'the new luxury' en sluit goed aan bij de 
missie van Young & Fair. In 2018 komt deze 
samenwerking echt tot uitvoering en gaat Young & 
Fair diverse gastlessen geven op scholen op het 
terrein van State of Fashion in Arnhem. De 
leerlingen krijgen na de gastles een rondleiding in 
de tentoonstelling van State of Fashion in de 
Melkfabriek in Arnhem.  
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2017: Het jaar van stabilisering 
 
In 2017 heeft de interne focus gelegen bij het verder professionaliseren van de organisatie. Waar in 2016 grote 
stappen zijn gemaakt in de stabilisatie van het bestuur, inrichting organogram, vormgeving Raad van 
Advies/Denktank, positionering en focus gebieden, vrijwilligersbeleid, financiële professionalisering en 
communicatie/HR zijn deze stappen voortgezet in 2017 en verder verankerd in de organisatie.  
 

Stabilisatie bestuur 
Om een 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. 
Deze stabilisatie leidt tot meer continuïteit. In 
2017 heeft deze bestuurlijke continuïteit duidelijk 
zijn vruchten afgeworpen. Het bestuur kreeg een 
gezicht en vrijwilligers wisten waar ze terecht 
konden met specifieke vragen. In 2017 heeft het 
bestuur verschillende bedrijfsprocessen kunnen 
verwerken in standaarden en protocollen. Dit is 
terug te zien in de stabiliteit van de projecten. 
Doordat een groot deel van de stichting stevig 
staat is dit het moment om fris bloed binnen de 
stichting te realiseren. Dit is dan ook het moment 
om het stokje voor sommige bestuursleden over te 
dragen. Deze overdracht vindt plaats in 2018. 
 

Organisatiemodel 
In 2017 is het organisatiemodel in grote lijnen 
gelijk gebleven. Wel blijven we kritisch kijken naar 
de indeling van de organisatie. Een relatief grote 
verandering is de opheffing van de Raad van 
Advies (RvA). In haar huidige format bood de raad 
onvoldoende toegevoegde waarde. In 2017 zijn de 
eerste stappen voor het opzetten van een 
klankbordgroep. Deze zal de RvA gaan vervangen.  

 
Klankbordgroep 
De klankbordgroep moet twee keer per jaar bij 
elkaar komen om kritisch naar het beleid van het 
bestuur van Young & Fair kijken. Daarnaast kan de 
klankbordgroep ook als klankbord voor het 
bestuur fungeren. De klankbordgroep zal in 2018 
worden samengesteld en zal bestaan uit oud-
bestuursleden, oud-vrijwilligers en mensen van 
buitenaf. Deze samenstelling leidt tot een diverse 
en frisse blik op het beleid van Young & Fair.  
 

Positionering en focus 
Naast de missie is in 2016 nagedacht over de 
inhoudelijk focus van Young & Fair. Dit heeft 
geresulteerd in de focusgebieden Food, Finance en 
Fashion. Het focusgebied 'fashion' is in de stichting 

zeer goed vertegenwoordigd op de andere 
focusgebieden kent Young & fair nog geen tot 
weinig evenementen. In 2017 is op verschillende 
momenten 'gebrainstormd' over het opzetten van 
een gezichtstrekker op de andere focusgebieden. 
Hieruit is het plan ontstaan om voor elke 
focusgebied een grote publiekstrekker te 
organiseren. In 2018 worden deze ideeën 
uitgewerkt en zal vormgegeven worden aan een 
nieuw evenement voor een van de focusgebieden.   

 
Vrijwilligersbeleid  
Een van de aandachtspunten in 2017 is het binden 
van vrijwilligers. 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 2017 zijn, om die reden, 
voor de nieuwe vrijwilligers 
vrijwilligersintroductiebijeenkomsten 
georganiseerd. In 2017 zijn deze 
vrijwilligersintroductiebijeenkomsten verder 
verbeterd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen 
nieuwe vrijwilligers inzicht in de gehele stichting. 
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.  
 
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. In 
2017 zijn deze borrels doorgezet. 
 
We hebben waargenomen dat deze zaken 
bijgedragen hebben aan een beter Young & Fair 
gevoel. Nieuwe vrijwilligers hadden duidelijk meer 
affiniteit met de gehele organisatie en er was meer 
samenwerking tussen de diverse projecten. 
 



Project overstijgende samenwerking 
In 2017 is Young & fair gestart met de facilitering 
van project overstijgende samenwerking. Door 
bijvoorbeeld coördinatoren van projecten of 
coördinatoren financiën bij elkaar te brengen van 
elkaar geleerd kan worden en voorkomen kan 
worden dat elk project zelf het wiel moet 
uitvinden. Uit de feedback van de vrijwilligers 
wordt deze project overstijgende samenwerking 
als zeer prettig ervaren.  
Deze project overstijgende samenwerking heeft als 
neveneffect dat vrijwilligers elkaar sneller leren 
kennen en daardoor weer meer binding met de 
stichting voelen.  
  

Financiële professionalisering 
In 2017 is de professionalisering van de financiële 
processen verder doorgezet. Zo hebben we 
grootboekgroepen ingevoerd om de inkomsten en 
uitgaven beter inzichtelijke maken. Door minder 
posten te gebruiken, kunnen we, bijvoorbeeld, 
beter vergelijken met voorgaande perioden en 
hebben we sneller inzicht in verschuivingen. 
 
De invoer van een gecentraliseerd facturatieproces 
via SharePoint heeft gezorgd voor een beter en 
sneller inzicht in onze inkomsten maar ook in 
wanbetalers. Tevens haalt het de administratieve 
druk weg bij de projectteams. Deze druk verschuift 
echter wel naar de penningmeester. Om deze rede 
is besloten volgend jaar te kijken naar versterking 
voor de penningmeester.  
 

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 in 2017 gelukt om 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 2017 is er 
één vrijwilliger hiervoor gevonden. Mede hierdoor 
heeft Myrthe als bestuurslid nog veel praktische 
taken uitgevoerd binnen het communicatieteam. 
Eind 2017 heeft Fleur van Boven de functie van 
Myrthe langzaam overgenomen, een belangrijke 
taak voor haar in 2018 voor HR ligt dus 
voornamelijk bij het vinden van een tweede 
vrijwilliger die de vrijwilligerscoördinatie opzich 
wilt gaan nemen.   
 
In 2016 is het plan opgesteld om de huisstijl van 
Young & Fair aan te passen, en hierbij ook een 
nieuw communicatieplan te schrijven. Een sub-
team 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. Zowel de nieuwe huisstijl en 
het daarbij horende communicatieplan is in 2017 
ontworpen en rond de herfst van 2017 
geïmplementeerd.  
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Evenementen 
 
In 2017 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 (23-06 t/m 25-06 2017) 
Young & Fair organiseert jaarlijks het Masterclass 
weekend bij het Dominicanenklooster in Huissen.  
Dit jaar is het evenement, na de afzegging van 
afgelopen jaar weer doorgegaan. Onder andere 
spraken volksfilosoof Bas Haring en luitenant-
kolonel Björn de Heer tijdens het masterclass 
weekend. Er kwamen drie thema’s aan de orde: 
bewust bouwen, fair financieren en handelen met 
je hart. Het weekend startte op vrijdag met een 
lezing over klimaatverandering en wereldvrede 
met daarop aansluitend een rondleiding door het 
klooster. De rest van het weekend stond in teken 
van lezingen, workshops, maar ook ontspannende 
activiteiten zoals een yoga sessie, een wandeling 
door de natuur en natuurlijk spelletjes! Een erg 
inspirerend en geslaagd weekend.  
 

Fair Fashion Festival Groningen (13-05-2017) 
Ook in 2017 werd het Fair Fashion Festival in 
Groningen georganiseerd. Na een succesvolle 
eerste editie lag de lat hoog. Ook dit jaar konden 
we weer rekenen op de steun van de Gemeente 
Groningen. De organisatie zelf werd gedaan door 
een volledig nieuw team, in een nieuwe 
samenstelling. Het festival vond wederom plaats in 
het Paleis, aan de rand van de binnenstad van 
Groningen. De formatie van het team kwam 
moeizaam op gang en het team had te kampen 
met diverse uitval. Dit heet geleid tot late en 
incomplete communicatie. Helaas is het resultaat 
daarvan dat er minder bezoekers waren dan we op 
ingezet hadden.   
 

Fair Fashion Festival Utrecht (22-10-2017) 
Het Fair Fashion Festival Utrecht is een 
samenwerking met Fairtrade Gemeente Utrecht 
(FGU). In 2017 is FGU opgegaan in 
Utrecht4GlobalGoals. Het festival vond dit jaar 
plaats op drie, bij elkaar gelegen locaties. De markt 
is voor het eerst naar buiten verplaatst en vond 
plaats op het stadhuisplein, voor het stadhuis. Het 
stadhuis was, net als in 2016, de locatie voor de 
modeshows. Door de deuren aan beide zijde van 
het gebouw te openen, was er een goede 
doorloop vanuit de Winkel van Sinkel, waar 

workshops, lezingen en muziek was, naar de markt 
achter voor stadhuis.  
 

Max Havelaar Lecture (25-10-2017) 
Tijdens de Max Havelaar Lecture sprak Professor 
Ted London als keynote speaker. De dag werd 
afgetrapt met de Nepal documentaire van Young 
& Fair Weg. Zo’n 60 deelnemers hebben de 
documentaire gezien en nabesproken met een van 
onze vrijwilligers. De lecture trok uiteindelijk 300 
deelnemers, verdeelt over twee zalen. De dag 
werd afgesloten met een SDG challenge. De 
kandidaten mochten een korte pitch houden voor 
hun sociale onderneming. De winnaar kreeg een 
startkapitaal van 1.500 euro voor zijn of haar idee. 
De challenge werd gewonnen door The Modern 
Tea Brand, een onderneming die is gestart vanuit 
twee van deelnemers aan de Young & Fair Weg 
reis, Caspar Smits en Eefje Gelder. Onder andere 
door hun ervaring tijdens de Nepal reis, werden zij 
geïnspireerd om een duurzame onderneming te 
starten in thee.   
 

Social Start-up Day (21-01-2017) 
De Social Start-up Day is een evenement waarbij 
jonge duurzame ondernemers praktische 
handvatten 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. Uiteindelijk is er 
een samenwerking aangegaan met Coby Banani 
die zich inzet voor sociale ondernemingen met de 
organisaties Sapient en MakeSense. Hij wilde 
graag bijdragen aan het programma en de 
promotie van het evenement. Uiteindelijk heeft dit 
geresulteerd in een geslaagde dag voor een groep 
van 30 jongeren.  Echter, omdat Young & Fair zich 
gaat richten op drie focusgebieden (Food, Fashion, 
Finance), heeft het bestuur besloten om dit 
evenement te schrappen. 
 
  



Young & Fair Weg (19-02-2017 t/m 04-03-2017) 
In het jaar 2017 is de eerste Young & Fair Weg reis 
georganiseerd. Er is uiteindelijk een groep van 13 
reizigers naar Nepal vertrokken, waarvan vijf in de 
organisatie zaten. In Nepal is Mahesh Shrestha 
daarbij gekomen, die de hele reis als gids en tolk 
mee is geweest.  
 
Tien dagen lang heeft deze groep verschillende 
organisaties bezocht, met en zonder keurmerk, om 
de werking van fair trade te onderzoeken en met 
arbeiders te spreken.  
 
Gedurende de reis is hier verslag van gedaan en 
alles is vastgelegd op film, waarvan naderhand een 
documentaire is gemaakt. Deze documentaire is in 
september 2017 in première gegaan. De reis heeft 
veel positieve feedback gekregen van zowel de 
reizigers als volgers in Nederland. De reis heeft 
zeker de missie van Young & Fair ondersteund in 

het vergroten van bewustzijn onder jongeren 
rondom eerlijke handel 

 

Young & Fair Weg Première (10-09-2017) 
Op 10 september ging de documentaire van de 
Young & Fair Weg reis in première. Hiervoor was 
een bioscoopzaal in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht 
afgehuurd. Tijdens het evenement werd de Nepal 
documentaire vertoond, maar werd er ook met 
een inhoudelijk programma dieper ingegaan op 
het onderwerp eerlijke handel en hoe keurmerken 
daar wel of niet aan bij kunnen dragen. 
 
Er waren verschillende gastsprekers uitgenodigd 
en ook de het reisgezelschap werd aan het woord 
gelaten. Uiteindelijk hebben 145 personen de 
première bijgewoond. Het was een erg geslaagd 
evenement. 

 

  



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 
Het doel van de gastlessen is om leerlingen kennis 
te laten maken met eerlijke handel en bewust te 
maken van (on)eerlijke handel in de 
kledingproductie. Tijdens de gastlessen komen 
leerlingen op een interactieve wijze in aanraking 
met dit onderwerp. Elke gastles wordt gegeven 
door twee gedreven en getrainde gastdocenten.  
 
In 2017 heeft het team dat verantwoordelijk is 
geweest voor de gastlessen hard gewerkt om de 
gastlessen grondig te verbeteren. Daarnaast is het 
team druk geweest met de ontwikkeling van 
gastdocenten. Zo zijn er in 2017 drie trainingen 
voor gastdocenten georganiseerd, die ingingen op 
de inhoud of op de presentatievaardigheden.  

Verder heeft het team zich hard gemaakt voor 
eigen promotie. Hierbij heeft ze onder andere 
contact gezocht met State of Fashion, waar een 
mooie samenwerking uit is gerold.  
 

Kledingruil (30-04-2017) 
Op 30 april werd er een kledingruil georganiseerd 
in het Gegeven Paard te Utrecht. Er was 
gedurende de dag een goede toestroom van 
‘nieuwe’ kleding. Het evenement trok uiteindelijk 
een 200 geïnteresseerden. Aan het einde van de 
dag is de overgebleven kleding naar het Leger des 
Heils gebracht, om zodoende ook deze kleding een 
goede eindbestemming te geven. De kledingruil 
werd georganiseerd ter promotie maar ook om 
geld op te halen voor het Fair Fashion festival te 
Utrecht.  

  



Hoofdstuk 3: Bestuurs-verslag 
 
Zoals eerder benoemd bestond het bestuur van Young & Fair in 2017 uit vier 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. In 2017 is de 
structuur van deze vergaderingen aangepast.  
Waar in 2016 bestuursvergaderingen in het teken 
stonden van update van de evenementen, 
projecten en activiteiten, wordt in 2017 de focus 
gelegd naar lange termijnstrategie. De update van 
de evenementen, projecten en activiteiten vindt in 
2017 plaats via de mail. Deze verandering is 
doorgevoerd omdat in 2016 is geconstateerd dat 
de agenda van de vergaderingen te veel 
onderwerpen bevat.  

 

Bestuur en de organisatie 
In begin 2017 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 leren van elkaar: 
Waar voorgaande jaren projecten vooral op 
zichzelf gericht waren heeft het bestuur in 
2017 een duidelijke wens uitgesproken om 
meer integrale samenwerking te organiseren. 
Zij is hier actief mee bezig geweest. En dit 
leidt tot positief resultaat.  

• Structurele financiering: 
Daarnaast heeft het bestuur van Young & Fair 
in 2017 de eerste echte stappen gezet in de 

realisatie van structurele financiering. Deze 
wens leefde al sinds de oprichting van de 
stichting. Dit blijkt echter een lastige opgave.  
 
In 2017 heeft Young & Fair hier vorm 
aangeven door het ontwikkelen van sessies 
voor bedrijven en organisaties. Deze sessies 
geven bedrijven en organisaties meer inzicht 
in het ontstaan van duurzame en eerlijke 
gedachten en de mogelijkheid om zelf 
geïnspireerd te worden en een bijdrage te 
leveren aan een betere wereld. Dit is een 
doelgroep die niet aansluit bij de doelgroep 
van de stichting. De sessie vallen dan ook 
onder onze fondsenwervende activiteiten en 
niet onder de uitvoering van onze missie. 

• Professionele houding richting partners:  
Het bestuur van Young & Fair heeft in 2016 
een professionelere houding aangenomen ten 
opzichte van partners. In 2017 heeft dit verder 
vorm gekregen door eenduidige 
projectcommunicatie met behulp van contract 
templates, het helder vastleggen van 
afspraken en borgen van contacten met 
partners door betere overdracht.  

 
 

 
 
 
 
 

 

  



Cijfers 

In het afgelopen jaar zijn we verder gegaan met de professionalisering van de stichting. Dit betekent onder 
andere dat we financieel zelfstandiger zijn geworden en de evenementen een steeds groter netwerk hebben 
gecreëerd. Mede door de groei van de Fair Fashion Festivals in de verschillende steden, zien we een flinke 
stijging in het aantal bezoekers en is het bereik van onze social mediakanalen sterk gestegen.  

Er is besloten de Social Start-up Day voor de 
laatste keer te organiseren en deze in 2018 af te 
schaffen aangezien dit evenement niet in lijn ligt 
met onze missie en focusgebieden. In 2018 zal 
tevens het masterclass event niet worden 
georganiseerd. We verwachten dat de Fair Fashion 
Festivals wederom zullen gaan groeien en we dus 
geen directe daling in het aantal bezoekers zullen 
gaan merken.  

Algemene cijfers 2016 2017 

Aantal (nieuwe) vrijwilligers 92 61 

Aantal leden/donateurs 92 88 

Aantal evenementen 3 8 

Aantal bezoekers evenementen 3.494 4.645 

Facebook likes (FFF + Y&F) 4.846 6.033 

Twitter volgers 2.143 2.229 

Instagram volgers 1.149 1.481 

   

In 2016 waren er 92 vrijwilligers, een groot deel 
daarvan is gebleven en in 2017 zijn er 61 nieuwe 
vrijwilligers bijgekomen. Het aantal vrijwilligers in 
2017 wordt geschat op een 100. Het aantal 
donateurs is iets gezakt, dit is te wijten aan een 
opschoning van de boekhouding. Het kwam nog 
wel eens voor dat de incasso van donateurs niet 
goed ging of waar geen incasso-overeenkomst van 
in de administratie aanwezig was. Deze 
opschoning zal waarschijnlijk ook in het volgende 
jaar nog een staartje hebben.  

Fair Fashion Festival 2016 2017 

Aantal bezoekers evenementen 3.200 4.200 

Aantal evenementen 2 3 

Facebook likes 3.225 4.018 

Twitter volgers 911 997 

Instagram volgers 765 999 
   

In 2017 hebben we een derde Fair Fashion Festival 
locatie geïntroduceerd; Rotterdam. Dit heeft ook 
een flinke boost gegeven in het bereik van de 
social mediakanalen en aan het aantal bezoekers. 

Max Havelaar Lecture 2016 2017 

Aantal evenementen 1 1 
Aantal bezoekers evenementen 250 300 

   

De Max Havelaar Lecture bestond dit jaar uit zowel 
een ochtend- als een middagprogramma. In de 
ochtend werd de Nepal documentaire getoond 
aan ca. 60 personen. Mede door de aanwezigheid 
van Ted London is het totaal van het aantal 
deelnemers van de Max Havelaar Lecture 
gestegen. 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden met 
ieder hun eigen evenementen en activiteiten. Eind 
2017 werden de bestuursfuncties als volgt 
ingevuld: 
 

• Vere König (v) - voorzitter 

• Dorien Panhuyzen (v) - secretaris 

• Jochem Broersen (m) - penningmeester 

• Myrthe Nauta (v) - communicatie 
 
In 2017 zijn twee bestuursleden, op eigen 
initiatief, vertrokken. Op 1 april 2017 is Marije 
Willems (penningmeester) vertrokken en op 1 
september 2017 is Franka Kerklaan (secretaris) 
vertrokken. 
 
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 het afgelopen jaar is de ingezette gestabiliseerd. 
De opbrengsten zijn iets afgenomen. Dit is 
voornamelijk een gevolg van de Young & Fair Weg 
reis, welke in 2016 voor stijging in de inkomsten 
heeft gezorgd. In 2017 vond het eerste Fair 
Fashion Festival in Rotterdam plaats, dit heeft 
gezorgd dat de inkomsten in de buurt komen van 
2016. Ook is dit jaar veel geïnvesteerd in promotie, 
donateurswerving en vrijwilligersbinding. Dit is van 
groot belang voor de stichting. Vrijwilligers zijn 
moeilijk te vinden en nog moeilijk te behouden. 
 
Een onderdeel van de verder professionalisering 
van de boekhouding is de invoer van 
grootboekgroepen. Hierdoor zijn de cijfers 
makkelijker te lezen en te vergelijken met 
voorgaande jaren. Dit zorgt echter wel voor een 
andere indeling van de cijfers ten opzichte van 
voorgaande jaren. Het herinrichten van de 
grootboekrekeningen zal ook het komend jaar 
doorgaan, maar door de groeperingen blijft de 
jaarrekening transparant en consistent. 
 
Het resultaat van het boekjaar is -€1.400 negatief. 
Dit bedrag komt geheel ten laste van de algemene 
reserves. Het negatieve resultaat is voornamelijk 
een gevolg van de in alinea een genoemde 
investeringen in onze vrijwilligers en promotie.  
 
Een bijzondere kanttekening is voor het Fair 
Fashion Festival Utrecht, waarbij de financiën door 
Fairtrade Gemeente Utrecht afgehandeld wordt. 
De totale omzet hiervan bedroeg een ruime 
€10.600. Er is een negatief resultaat van -€1.040 
geboekt. Dit verlies is toe te wijzen aan 
onverwacht hoger uitvallende huurkosten voor het 
stadhuis. Het verlies wordt gedeeld tussen 
Fairtrade Gemeente Utrecht en Young & Fair. 
 

Ontwikkeling in de baten 
De totale baten in dit boekjaar bedroegen een 
€22.800. Dat is een stijging van 10% ten opzichte 
van het vorige boekjaar. In 2017 hebben we de 
jaarrekening overzichtelijker gemaakt, wat een 
beter inzicht geeft. 
 
De consolidatie van enkele grootboekrekeningen 
zorgt echter ook voor wat minder onderscheid in 
de origine van bijvoorbeeld donaties. Deze zijn nu 
een samenvoeging van zowel donateurs van de 
organisaties als donateurs bij een project. Voor de 
verslaglegging vinden wij het duidelijker om dit 
samen te vatten onder één noemer. 

 
We zien in 2017 een toename van de inkomsten 
richting subsidies. Deze zijn voor 80% toe te 
schrijven aan het Fair Fashion Festival Rotterdam. 
Op de totale inkosten vormen subsidies echter 
30%, wat het zwaartepunt van de inkomsten legt 
bij de projecten en donaties/ sponsoring.  
 
Tot slot is een stijging gerealiseerd van bijna 190% 
in de inkomsten vanuit donaties. Hiervan is 30% 
afkomstig uit onze vaste donateurs. De inkosten 
hieruit zijn met 15% gedaald als gevolg van 
opschoning van het bestand. De overige 70% van 
donaties komen uit diverse activiteiten vanuit het 
Fair Fashion Festival Rotterdam. Het werven van 
losse donaties is iets wat we komend jaar verder 
willen onderzoeken. Ook willen we door 
wervingsacties meer vaste donateurs werven. 
Mede om deze reden zijn onze donatie-opties 
verder uitgebreid en de bedragen verhoogd. De 
huidige donateurs bestaan voornamelijk uit oud-
vrijwilligers. We willen dit graag uitbreiden met 
sympathisanten van duurzame consumptie.  
 

Ontwikkeling in de lasten 
De totale lasten in dit boekjaar bedroegen 
€24.000. Er is dit jaar veel geïnvesteerd in 
(vrijwilligers)binding en promotie. Zo is er een 
tijdschrift gemaakt ten behoeve van binding met 
de donateurs en is een maandelijkse borrel 
ingevoerd voor de vrijwilligers. Ook zijn vaste 
bedankjes aangeschaft voor de vrijwilligers. 
 
Nieuw is de post huisvesting. Hieronder wordt 
huur van niet project gerelateerde gebouwen 
geboekt. De betreft ruimtes voor bijeenkomsten 
maar ook bijvoorbeeld opslagruimtes. Ook de 
personele kosten zijn gestegen. Dit door een 
toename in vrijwilligers en een coulanter 
declaratiebeleid ten opzichte van bijvoorbeeld 
reiskosten. 
 
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. Dit jaar zijn besprekingen 
met Fairtrade Gemeente Utrecht, tegenwoordig 
Utrecht4GlobalGoals, geweest en is 
overeengekomen het festival een volwaardig 
Young & Fair project te maken. Dit zal in 2018 
terugkomen in de jaarrekening.



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. Het komend jaar wordt 
onderscheid gemaakt tussen Project Reserves en 
Algemene Reserves. De boekhoudkundige 
voorbereidingen zijn hiervoor getroffen. Daarnaast 
is besloten bij winst van een project 60% te 
reserveren voor de volgende editie van het 
betreffende evenement. De overige 40% komt ten 
goede aan de Algemene Reserves. 
 
Bestemmingsreserves 
Per project reserveren we 60% van de winst uit 
het resultaat van de voorgaande editie. Dit gaat op 
in de projectreserves en naar de beginbalans van 
de volgende editie. Op de post projectreserves 
staat het totaal van deze reserveringen. De 
administratieve opzet is hiervoor gerealiseerd en 
dit al in 2018 gebruikt gaan worden 
 
Algemene Reserves 
De Algemene Reserves zijn bedoeld om het 
voortbestaan van de stichting te borgen. In het 
voorgaande jaarverslag werd dit 
Continuïteitsreserves genoemd. Hierbij valt te 
denken aan algemene organisatiekosten maar ook 
onverwachte kostenposten op het gebied van 

advisering. Ook worden hier overschoten van 
projecten opgeslagen. Vanuit de projecten wordt 
een maandelijkse doorberekening gedaan om de 
vaste lasten van Young & Fair te dekken.   
 

Btw 
Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan 
naar de belastingplichten voor de stichting. 
Hiervoor hebben we naast eigen onderzoek een 
bureau benaderd die hierin specialiseert. In 
nagaand contact met de belastingdienst is 
besloten voor bepaalde diensten omzetbelasting 
te gaan rekenen. Dit zal in het komende jaar vorm 
krijgen. 
 

Controle en evaluatie 
Bij de inrichting van administratie in de 
boekhoudsoftware en de inrichting van de 
grootboekrekeningen is ondersteuning geweest 
vanuit een financieel expert (business controller) 
uit het voorgaand Fair Fashion Festival team, en 
een boekhoudkantoor.  
 
Besloten is om vanaf volgend jaar (2018) een vaste 
financiële partner in de arm te nemen. Gekozen is 
voor het boekhoudkantoor SRAA. Dit kantoor is 
goed in persoonlijk contact en op maat gesneden 
dienstverlening. Zij zullen kwartaalcontroles uit 
gaan voeren, de jaarafsluiting verzorgen en 
bereikbaar zijn voor vragen van de 
penningmeester. Met deze samenwerking willen 
we de financiële kennis van de stichting borgen 
alsmede zorg dragen voor een professionele 
administratie en een correcte afhandeling van 
onze belastingzaken. 



Begroting 2017
 

Inkomsten 
 

 Bedrag inclusief 
BTW  

 

Uitgaven 
 

 Bedrag inclusief 
BTW  

Lidmaatschap  € 600,00  
 

Gastlessen (materiaal- en reiskosten)  € 375,00  

Gastlessen (150 euro per les)  € 1.500,00  
 

Lunchsessies (lunch-, reis- en materiaalkosten)  € 1.250,00  

Lunchsessies (750 euro per sessie)  € 1.875,00  
 

Bestuur uitgaven  € 750,00  

Donaties  € 250,00  
 

HRM (bedankjes, ed.)  € 250,00  

   

Communicatie  € 500,00  

Fair Fashion Festival Utrecht*  € -    
 

Promotionele activiteiten en events (borrels, ed)  € 800,00  

Fair Fashion Festival Groningen  € 4.000,00  
 

Vaste Lasten (abonnementen, bankkosten, ed.)  € 1.000,00  

Fair Fashion Festival Rotterdam  € 5.000,00  
   Social Start-up Day (SSD)  € 2.000,00  
 

Fair Fashion Festival Utrecht*  € -    

Young & Fair Masterclass  € 3.000,00  
 

Fair Fashion Festival Groningen  € 5.000,00  

Young & Fair Weg  € 2.000,00  
 

Fair Fashion Festival Rotterdam  € 5.000,00  

   

Social Start-up Day (SSD)  € 2.000,00  

   

Young & Fair Masterclass  € 3.000,00  

   

Young & Fair Weg  € 10.000,00  

   

Young & Fair Verjaardag  € 1.000,00  

   

Reservering  € 266,43  

Reserves (uit eerdere inkomsten)  € 12.966,43  
 

Onvoorzien  € 1.000,00  

Totaal Inkomsten  € 33.191,43  
 

Totaal Uitgaven  € 32.191,43  

     

   

Balans  € 1.000,00  

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



Jaarrekening 
 

Balans 2016-2017 
 
 
 
 2016  2017  

Omschrijving  Activa   Passiva   Activa   Passiva  

Debiteuren   €         119,15    €     350,00   

Beginkapitaal    €      3.698,17    

Algemene reserves    €      2.966,43    € 5.262,78  

Crediteuren     €       21,78  

Bunq rekeningen   €           15,00     

Bank  €      6.530,45   €                 -     € 4.934,56   €             -    

Saldo    €                 -      €             -    

  €      6.664,60   €      6.664,60   € 5.284,56   € 5.284,56  



Verlies & Winst rekening 2016-2017 
 
 
 2016  2017  

Omschrijving Verlies Winst  Verlies   Winst  

Eindresultaat   €                  3.253,81     €               1.401,82  

Huisvesting  €                               -     €                              -     €                     326,68   €                            -    

Personele kosten  €                     691,29   €                              -     €                 1.708,95   €                            -    

Kantoorkosten  €                  1.424,61   €                              -     €                 2.068,70   €                            -    

Administratiekosten  €                     147,48   €                              -     €                     715,91   €                            -    

Marketing & werving  €                  1.819,79   €                              -     €                 4.208,61   €                            -    

Projectkosten  €               13.063,61   €                              -     €               14.965,41   €                            -    

Opbrengsten  €                        25,05   €               12.592,45   €                     180,30   €               9.672,11  

Subsidie  €                               -     €                 2.000,00   €                              -     €               6.800,00  

Sponsoring  €                               -     €                 5.243,47   €                              -     €               4.611,00  

Donaties  €                               -     €                     589,72   €                              -     €               1.689,63  

Saldo   €                               -     €                              -     €                              -     €                            -    

   €               20.425,64   €               20.425,64   €               24.174,56   €             24.174,56  
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