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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 2018 uit een 80 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 een vaste 
opslaglocatie bij Shurgard. 
 
Naast de projecten en activiteiten zijn dit jaar 
vijftien vrijwilligers actief geweest in het 
communicatie- en HR-team. De organisatie 
werd in 2018 aangestuurd door een 5-koppig 
bestuur. Het doel voor 2019 is om vorm te 
geven aan een Raad van Toezicht om 
professionaliteit te borgen en het functioneren 
van het bestuur te toetsen. 
 
Projecten 
Om onze doelstellingen te realiseren 
organiseren we diverse evenementen en 
activiteiten.  
In 2018 waren dit: 
 
1. Twee Fair Fashion Festivals 

De Fair Fashion Festivals (FFF) zijn de 
grote publiekstrekkers. Gedurende de dag 
wordt eerlijke en duurzame mode in het 
zonnetje gezet door middel van een markt, 
modeshow en workshops/ lezingen. In 
Utrecht zijn dit jaar ongeveer 2.000 
bezoekers geweest en in Groningen rond 

de 800. Beide festivals vonden plaats op 
een nieuwe locatie; voor Groningen was 
dit het Waagplein en in Utrecht vond het 
festival in en rond de Janskerk plaats. Het 
Fair Fashion Festival Rotterdam is dit jaar 
niet door gegaan.  

 
Activiteiten 
In 2018 organiseerde Young & Fair naast 
projecten ook verschillende activiteiten:  

 
1. 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 vijftien gastdocenten 
die gastlessen hebben verzorgd op 
middelbare scholen. 

 
2. Promotionele evenementen 

Voor de FFF’s zijn in 2018 verschillende 
promotionele evenementen georganiseerd 
zoals kledingruil evenementen, klankbord 
sessies en avonden waar stijladvies werd 
gegeven. Het meest in het oog springend 
was het EU Green Week event, welke in 
opdracht van de EU werd georganiseerd 
op 21 mei tijdens, de opening van de EU 
Green Week. 
 

Financiën en samenwerkingen 
De financiering van onze activiteiten komt 
vanuit fondsen, subsidies, sponsoren, 
inkomsten uit activiteiten, deelnemers en 
donateurs. Dit jaar hebben twee fondsen voor 
15% bijgedragen aan onze inkomsten. Er 
kwam 39% uit sponsoring en 42% uit project- 
en activiteitinkomsten. De overige inkomsten 
(4%) komen uit donaties. 
 
Voor het Fair Fashion Festival Utrecht, werken 
we samen met Utrecht4GlobalGoals (U4GG), 
voorheen Fairtrade Gemeente Utrecht. Dit jaar 
waren wij voor het eerst in de lead hierbij en 
hebben we het project zowel organisatorisch 
als financieel afgehandeld. U4GG heeft met 
kennis en sponsoring bijgedragen aan het 
succes van het Fair Fashion Festival in 
Utrecht. 
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Voorwoord 
 

 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2018 Young & Fair. 
 
In dit jaar ziet Trump af van het klimaatakkoord, wat ons zowaar nog meer energie geeft te strijden 
voor het klimaat en het voortbestaan van onze aardbol. Wij als jongeren zetten ons dan ook steeds 
meer in voor duurzaamheid. Zo zien we Young & Fair groeien, in kwantiteit maar ook in kwaliteit. 
Toch zijn er nog vele stappen te zetten om tot duurzame consumptie te komen. Duurzame 
consumptie blijft een ingewikkeld concept, waar wij graag over in gesprek gaan. Tevens organiseren 
wij jaarlijks verschillende evenementen waarmee op een spraakmakende manier aandacht wordt 
gevraagd voor de onderwerpen Fair Food, Fashion en Finance. Hiermee pogen wij bewustwording te 
creëren onder jongeren omtrent duurzame consumptie.  
 
In 2018 is vooral de professionalisering intern en extern gegroeid bij Young & Fair. Dit legt een basis 
voor toekomstige evenementen en biedt meer mogelijkheden voor groei. Zo zien we bij de gastlessen 
het aantal afnames groeien, het aantal gastdocenten groeien en de kwaliteit groeien. Zo kan alles 
waar Young & Fair zich in specialiseert grotere successen boeken.  
 
Het aantal evenementen is dit jaar (eenmalig) geslonken. Het Fair Fashion Festival is enkel in 
Groningen en Utrecht georganiseerd in plaats van ook in Rotterdam. Daarnaast is de Masterclass niet 
georganiseerd. Dit onder andere door een grote bestuurswissel, waardoor de aandacht is verplaatst 
en focus werd gelegd op de basis. Dit heeft naar ons idee positief uitgepakt voor de evenementen die 
zijn georganiseerd. 
 
Ik wil alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet in dit jaar! We hebben enorm genoten van 
jullie inspiratie, inzet en motivatie. Young & Fair groeit!   
 
In het jaarverslag vindt u het uitgebreide verslag van het jaar 2018. De verschillende evenementen, 
de doorgezette koers en de financiën worden besproken. Bij opmerkingen of vragen kunt u terecht bij 
voorzitter@youngandfair.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Julie Zwinkels 

  

mailto:voorzitter@youngandfair.nl
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Highlights 2018
Opening EU Green Week 
In 2018 is gebleken dat het Fair Fashion 
Festival Utrecht een prominent onderdeel 
vormt van het duurzame gezicht van Utrecht. 
Dit jaar had de gemeente Utrecht de 
prestigieuze eer om de Europese week van de 
duurzaamheid te openen, de EU Green Week. 
Diverse initiatieven zijn gevraagd zich te 
presenteren en het Fair Fashion Festival was 
hier een van. Voor de Gemeente Utrecht en 
de Europese Unie organiseerde we een 
speciale editie van het festival in de Winkel 
van Sinkel. 
 
Focus op vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn het hart van onze organisatie. 
Om hier beter vorm aan te geven, is een 
bestuursfunctie in het leven geroepen welke 
zich richt op dit onmisbare onderdeel van 
Young & Fair. Met het bestuurslid Vrijwilligers 
& Organisatie willen we de vrijwilligers de 
aandacht geven die ze verdienen en ons 
beleid hieromtrent verder professionaliseren.  
 

Universele huisstijl Fair Fashion Festivals 
In 2017 is een nieuwe huisstijl geïntroduceerd. 
Deze huisstijl voorziet in het doorvoeren van 
een uniforme stijl voor zowel de organisatie als 
de diverse evenementen welke we 
organiseren. Nu het Fair Fashion Festival 
Utrecht ook volledig onder de paraplu van 
Young & Fair valt, hebben we in 2018 ook hier 
een herkenbare stijl doorgevoerd voor alle 
festivals. Hierdoor kunnen we de 
herkenbaarheid verhogen en een beter 
eenduidig beeld uitstralen met alle festivals. 
 
State of Fashion 
State of Fashion is een zeven weken durende 
tentoonstelling met daaromheen verschillende 
evenementen en projecten in de stad Arnhem. 
Het thema van State of Fashion is 'the new 
luxury' en sluit goed aan bij onze missie. 
Young & Fair heeft gedurende deze zeven 
weken diverse gastlessen gegeven op scholen 
op het terrein van State of Fashion in Arnhem. 
De leerlingen hebben na de gastles een 
rondleiding gekregen in de tentoonstelling van 
State of Fashion in de Melkfabriek in Arnhem.  
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2018: Een onrustig jaar 
 
Het jaar 2018 heeft zich gekenmerkt door veel onrust in het bestuur. Met de verdere groei van de 
stichting is ook onrust meegekomen. Het bestuur heeft diverse wissels gekend en ook zijn meerdere 
bestuursleden uitgevallen gedurende het jaar. Dit was een goede test voor de organisatie en heeft 
ons aangezet kritisch te kijken naar onze rol als stichting. 
 
Onrust in het 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 2018 
is hier wat onrust in gekomen door het 
onverwachte wegvallen van het bestuurslid 
communicatie en de secretaris. Met het 
naderende vertrek van de voorzitter en 
penningmeester, heeft dit voor een turbulent 
laatste kwartaal gezorgd. 
 
Organisatiemodel 
In 2018 is het organisatiemodel in grote lijnen 
gelijk gebleven. Wel blijven we kritisch kijken 
naar de indeling van de organisatie. 
Gedurende het jaar is gekeken naar een extra 
bestuurslaag in de vorm van een Raad van 
Toezicht. De eerste stappen tot het 
vormgeven hiervan zijn genomen en de 
planning is om de Raad in 2019 aan te stellen. 
 
Bestuurslid Vrijwilligers & Organisatie 
Eind 2018 is een nieuw bestuurslid 
aangenomen voor de functie bestuurslid 
Vrijwilligers & Organisatie. Als 
vrijwilligersorganisatie zijn genoeg en goede 
vrijwilligers van groot belang. Het bestuurslid 
heeft als taak om de werving, binding en 
evaluatie van vrijwilligers te verbeteren. Het 
blijkt elk jaar weer lastig om voldoende 
vrijwilligers te vinden voor de verschillende 
teams en met name bij de Fair Fashion 
Festivals blijkt het moeilijk om vrijwilligers 
betrokken te houden bij Young & Fair aan het 
einde van het project.  Voorheen viel het 
werven en binden van vrijwilligers onder 
Communicatie, maar met de introductie van dit 
bestuurslid en een HR-team, kan hier nu meer 
aandacht aan worden besteed. 
 

Daarnaast houdt het bestuurslid zich bezig 
met de structuur van de organisatie en de 
interne communicatie. De ambities van de 
organisatie en vrijwilligers liggen hoog en er 
worden constant nieuwe plannen bedacht en 
uitgevoerd. De structuur groeit hier echter niet 
altijd automatisch in mee en het blijft voor 
vrijwilligers onduidelijk bij wie ze hun vragen 
kunnen stellen. Het bestuurslid Vrijwilligers & 
Organisatie evalueert de organisatiestructuur 
en maakt aanpassingen waar nodig.  
 
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. Ook in 2018 is getracht 
hier meer vorm aan te geven met klinkende 
evenementen. Hier zal echter nog tijd in gaan 
zitten. Gedurende de hei-dag zijn diverse 
ideeën ontwikkeld, welke komende jaren 
ingevuld zullen gaan worden. Ook is een 
nieuw beleidsplan geschreven, welke de 
organisatie focus zal geven de komende jaren. 
 
Project overstijgende samenwerking 
In 2018 is binnen Young & Fair verder 
vormgegeven aan project overstijgende 
samenwerkingen. Het nieuw aangetrokken 
bestuurslid Vrijwilligers & Organisatie heeft 
hierin een prominente rol. Zo is gekeken naar 
het invullen van een duidelijkere 
samenwerkingen in de verticale lijn, zoals 
bijvoorbeeld de Fair Fashion Festivals. 
Hiervoor is een opzet gemaakt in een stuk 
lijnorganisatie, met bijvoorbeeld een adviseur 
op het gebied van de Fair Fashion Festivals 
en een project ter verbetering van de 
gastlessen. 
 
Financiële professionalisering 
In 2018 is gewerkt met meer centraal 
georiënteerd financieel beleid. Dit betekent dat 
facturatie, verzekeringen e.d. vanuit de 
penningmeester geregeld werden. Ook zijn 
interne kosten ingevoerd bij de projecten, om 
dekking te krijgen voor de algemene kosten 
welke de organisatie maakt. Naast een beter 
inzicht in de kosten en inkosten, zorgt dit ook 
voor meer betrokkenheid van de vrijwilligers bij 
de overkoepelende organisatie Young & Fair. 
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Communicatie 
Op het gebied van communicatie lag de focus 
in 2018 op het creëren van continuïteit. Het 
communicatieteam is altijd een redelijk groot 
team geweest met relatief veel doorloop. Dit 
heeft er in het verleden voor gezorgd dat er 
met elke wissel een (abrupte) verandering in 
de externe communicatie plaatsvond. Om 
deze reden zijn er een communicatieplan, 
teamdoelen en content kalanders opgesteld. 
Het vastleggen hiervan heeft het doel om 
continuïteit te creëren in Young & Fairs 

communicatie ondanks een relatief snel 
wisselend communicatieteam. 
 
Naast de continuïteitsplannen zijn er meer 
communicatiemiddelen gezocht om onze 
verschillende doelgroepen op passende 
manier te bereiken. Zo is het doel ontstaan om 
ons bereik te vergroten naar meer jongeren 
die nog weinig affiniteit hebben met 
duurzaamheid en eerlijke handel. Daarnaast is 
de huisstijl doorgevoerd in de verschillende 
communicatiemiddelen. Er is een nieuwe 
website gebouwd en nieuw drukwerk 
gecreëerd ter promotie van Young & Fair. 

Organogram 
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Evenementen 
In 2018 heeft Young & Fair twee grote evenementen georganiseerd. Met behulp van deze 
evenementen is de missie van Young & Fair nagestreefd. Deze evenementen gaan in op het 
focusgebied Fashion. 

Fair Fashion Festival Groningen  
(27-05-2018) 
In 2018 werd het derde Fair Fashion Festival 
in Groningen georganiseerd. Ook dit jaar 
konden we weer rekenen op de steun van de 
Gemeente Groningen. De organisatie zelf 
werd gedaan door een nieuw team, met 
enkele bekende gezichten, waaronder de 
projectleider. Er is gekeken naar een nieuwe 
locatie, waarbij toegankelijkheid voor het 
winkelend publiek voorop stond. Mede om 
deze rede is gekozen voor een centrale 
locatie, het waagplein. Deze toplocatie, in het 
hart van Groningen, heeft gezorgd voor een 
groei in het bezoekersaantal en aanloop van 
het winkelt publiek. 
 

Fair Fashion Festival Utrecht  
(06-10-2018) 
Het Fair Fashion Festival Utrecht is een 
samenwerking met Fairtrade Gemeente 
Utrecht (FGU), tegenwoordig vormgegeven 
door Utrecht4GlobalGoals (U4GG). In 2018 
heeft Young & Fair het voortouw genomen in 
de organisatie en zowel voor de financiën als 
het organisatorische gedeelte gezorgd. Vanuit 
U4GG was ondersteuning door kennis en een 
financiële bijdrage. Verder hebben sponsoren 
Orimpex en OikoCredit bijgedragen aan het 
succes van deze zesde editie in Utrecht.  
 
Door verbouwing van het stadhuis, is voor het 
eerst uitgeweken naar een nieuwe locatie. De 
Janskerk bleek een goede vervanging voor de 
centrale plek in de binnenstad, en de 
combinatie met de bloemenmarkt op het 
Janskerkhof was een succesvolle combinatie.

 
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 2018 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 
2018 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.  
 
EU Green Week event: Fair Fashion 
Festival 
Op 21 mei is, in opdracht van de Europese 
Unie, een speciale editie van het Fair Fashion 
Festival Utrecht georganiseerd. Deze editie 
was een onderdeel van de opening van de EU 
Green Week. De gemeente Utrecht was hier 
de organiserende partij en had Young & Fair 
gevraagd het Fair Fashion Festival te 
presenteren.
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Zoals eerder benoemd bestond het bestuur van Young & Fair in 2018 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 2018 is 
de vergaderstructuur van 2017 behouden. 
Updates over de evenementen, projecten en 
activiteiten worden voorafgaande aan de 
vergadering op de mail gezet voor de rest van 
het bestuur. Eventuele vragen worden hierin 
benoemd zodat dit wel besproken kan worden 
tijdens de vergadering. Verder is er de 
mogelijkheid om via het intranet agendapunten 
aan te dragen voor de vergadering. Hierbij 
wordt de focus gelegd op de lange 
termijnstrategie en de visie van de organisatie. 
 
Bestuur en de organisatie 
In 2018 is ervoor gekozen om de focus te 
leggen op de professionalisering van de 
organisatie en de bestaande evenementen. Er 
is daarbij gekeken welke evenementen en 
activiteiten nog passen binnen de visie van 
Young & Fair en voor welke projecten er ook 
genoeg animo is binnen onze doelgroep. Dit 
heeft ertoe geleid dat er in 2018 minder 
evenementen zijn geweest dan de jaren 
daarvoor en er dus meer aandacht was voor 
de projecten die wel uitgevoerd werden. Het 
bestuur had hierdoor ook een actieve rol 
binnen de rest van de organisatie. 
 
Er zijn stappen gezet in het verbeteren en 
vernieuwen van bestaande projecten, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe gastlessen. 
Daarnaast is er gekeken welke nieuwe 
projecten onze doelgroep kunnen aanspreken 
binnen de drie pijlers van Young & Fair; Food, 
Fashion en Finance.  Er zijn plannen gemaakt 
voor een nieuw food event, het opnieuw 
organiseren van Young & Fair Weg en de 
ontwikkeling van lezingen voor Young 

professionals. Deze projecten zullen in 2019 
verder ontwikkeld worden. 
 
Ook in 2018 heeft het bestuur weer kritisch 
naar haar eigen functioneren gekeken. De 
onrust in dit jaar heeft het bestuur wederom 
een impuls gegeven voor een extra 
bestuursorgaan. Mede om deze rede is verder 
bekeken of een Raad van Toezicht of een 
raad van Advies toegevoegde waarde hebben 
voor de organisatie. Er is besproken wat de 
voor en nadelen zijn van beide vormen en er is 
een weloverwogen keuze gemaakt vorm te 
gaan geven aan een Raad van Toezicht. De 
voornaamste redenen hiervoor zijn het in 
kunnen grijpen bij bestuurlijke onrust en het 
delen van de verantwoordelijkheid ten 
opzichte van hogere strategische en financiële 
beslissingen. 
 
Vertrek Secretaris en Bestuurslid 
Communicatie 
Zoals eerder benoemd zijn de secretaris en 
het bestuurslid communicatie in 2018 door 
verschillende redenen onverwachts gestopt 
met hun functie. Dit heeft er voor gezorgd dat 
de andere twee bestuursleden deze 
bestuurstaken over hebben moeten nemen, 
met enige hulp van de projectleiders en 
coördinatoren. Dit heeft geleid tot lichte onrust 
binnen de organisatie maar is uiteindelijk 
zonder grote problemen opgelost. Vanaf de 
zomer van 2018 heeft daarom de prioriteit 
gelegen bij het vinden van nieuwe 
bestuursleden en de overdracht van de 
bestuurstaken. Eind 2018 was het bestuur 
aangevuld tot vijfbestuursleden. 
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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 media 
kanalen sterk gestegen.  
 

 
 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden met ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Eind 
2018 werden de bestuurs functies als volgt ingevuld: 
 
• Julie Zwinkels (v) - voorzitter 
• Dorien Panhuyzen (v)/Patrick van der 

Groen (m) - secretaris 
• Jochem Broersen (m) - penningmeester 
• Lotte Oosterhek (v) – communicatie 
• Myrthe Minnaert (v) – vrijwilligers & 

organisatie 
 

In 2018 zijn twee bestuursleden, vertrokken, 
Fleur van Boven (communicatie) is geroyeerd 
en Dorien Panhuyzen (secretaris) wegens 
ziekte. 
 
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en 
ontvangen geen loon of andere vergoedingen 
anders dan onkostenvergoeding voor 
bijvoorbeeld reizen op basis van 2e klas ov. 

 
 
  

Algemene cijfers  2017 2018 
Aantal nieuwe vrijwilligers 61 57 
Aantal donateurs 88 81 
Aantal evenementen 8 3 
Aantal bezoekers op 
evenementen 

4.645 2.835 

Facebook likes (FFF + Y&F) 6.033 6.290 
Twitter volgers (FFF + Y&F) 2.229 2.298 
Instagram volgers (FFF + Y&F) 1.481 2.420 

Fair Fashion Festival 2017 2018 
Aantal evenementen 3 2 
Aantal bezoekers op 
evenementen 

4.200 2.800 

Facebook likes  4.108 4.202 
Twitter volgers  997 1.051 
Instagram volgers  999 1.561 
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Hoofdstuk 4: Financiën
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Samenvatting financiële resultaten
Samenvatting 
Ook dit jaar is geïnvesteerd in promotie en presentatie. Dit is van groot belang voor de stichting. 
Vrijwilligers zijn moeilijk te vinden en nog moeilijker te behouden. Het is dan ook belangrijk om 
herkenbaar en zichtbaar te zijn. 
 
Er is gewerkt aan de herinrichten van de grootboekrekeningen om deze transparant en consistent te 
maken. Ondanks dat bijschaven een continu proces is, staat er inmiddels een solide basis waarop 
voortgeborduurd kan worden. Het resultaat van het boekjaar is -€453,68. Dit bedrag komt ten laste 
van de algemene reserves.  
 
Ontwikkeling in de baten 
De totale baten in dit boekjaar bedroegen een €22.145,25. Dat is vrijwel gelijk aan het vorige boekjaar 
en toont aan dat we financieel stabiel aan het worden zijn. In 2017 hebben we de jaarrekening 
overzichtelijker gemaakt, wat een beter inzicht geeft. Hier plukken we dit jaar de vruchten van. 
 
We zien in 2018 een afname van de inkomsten richting subsidies. De totale inkomsten van subsidies 
vormen 15%. Het zwaartepunt van de inkomsten is verschoven naar sponsoring (39%), wat ook de 
doelstelling was voor het afgelopen jaar. De projectinkomsten vormen 28% van de inkomsten. Dit 
maakt dat we meer grip hebben op onze financiën. 
 
Ontwikkeling in de lasten 
De totale lasten in dit boekjaar bedroegen €22.598,93. Naast de projectkosten is er voornamelijk 
geïnvesteerd in verdere doorvoer van de huisstijl, met bijvoorbeeld nieuwe banners en shirts voor de 
Fair Fashion Festivals. 
 
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. Dit jaar 
wordt onderscheid gemaakt tussen Project Reserves en 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 gaat naar de beginbalans van de volgende editie. Op de post projectreserves 
staat het totaal van deze reserveringen. 
 
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 
In 2018 heeft de Stichting Young & Fair een btw-nummer aangevraagd. Hiermee willen we 
toekomstbestendig zijn en een zo eerlijk mogelijk belastingbeleid voeren. Sinds dit jaar maken we 
onderscheid tussen inkomsten waar een financieel gewin in zit voor de betreffende partij (bijvoorbeeld 
een marktkraamhouder) en inkomsten welke fondsenwervend zijn. In overeenstemming met ons 
boekhoudkantoor denken we een goed model te hebben gevonden om afdracht te doen waar van 
toepassing. Het komende jaar zullen we dit blijven toetsen. Young & Fair wil graag een 
voorbeeldfunctie uitstralen naar andere stichtingen met een, voor stichtingen, vooruitstrevend en bij 
de tijds belastingbeleid. 
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Controle en evaluatie 
Bij de inrichting van administratie in de boekhoudsoftware en de inrichting van de 
grootboekrekeningen is ondersteuning vanuit het boekhoudkantoor SRAA. Zij voeren 
kwartaalcontroles uit, verzorgen de jaarafsluiting en zijn 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. 
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Begroting 2019
 

Inkomsten 
 

 Bedrag exclusief 
BTW  

 

Uitgaven 
 

 Bedrag exclusief 
BTW  

Lidmaatschap  € 800  
 

Gastlessen (materiaal- en reiskosten)  € 1.000 
Gastlessen (150 euro per les)  € 3.000  

 
Bestuur uitgaven  € 750  

Donaties  € 250  
 

HRM (bedankjes, ed.)  € 250  

   
Communicatie  € 500  

  
 

Promotionele activiteiten en events (borrels, ed)  € 800  
  

 
Vaste Lasten (abonnementen, bankkosten, ed.)  € 2.500  

  
   Fair Fashion Festival Utrecht  € 10.000  Fair Fashion Festival Utrecht  € 10.000 

Fair Fashion Festival Groningen  € 5.500  
 

Fair Fashion Festival Groningen  € 4.000  

   
Young & Fair Weg  € 2.000  

Reserves (uit eerdere inkomsten) € 4.290 
 

Onvoorzien  € 1.000  
Totaal Inkomsten  € 23.840 

 
Totaal Uitgaven  € 22.800 

     
   

Balans + € 1.040,00  
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Jaarrekening 
 

Balans 2017-2018 
 
 
 
 2017  2018  
Omschrijving  Activa   Passiva   Activa   Passiva  
Debiteuren  €     350,00 €               - €      €        0,30 
Algemene reserves  € € 5.262,78 € €3.059,10 
Bestemmingsreserves € €          -  € € 1.231,49 
Crediteuren € €      21,78 €       61,61 €              - 
Bank €4.934,56 €             - € 3.907,78 €             -    
Omzetbelasting € € € 321,50 €  
  €5.284,56 €5.284,56 € 4.290,89 € 4.290,89 
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Verlies & Winst rekening 2017-2018 
 
 
 2017  2018  

Omschrijving Verlies Winst  Verlies   Winst  

Huisvesting €     326,68 €              - €  1.415,76 € -    

Personele kosten €  1.708,95 €              - €  2.044,10 €-    

Kantoorkosten €  2.068,70 €              - €  3.741,53 €-    

Administratiekosten €     715,91 €              - €  1.888,30 €-    

Marketing & werving €  4.208,61 €              - €  1.657,33 €-    

Projectkosten €14.965,41 €              - €11.761,91 €-    

Opbrengsten €     180,30 €  9.672,11 €        90,00  €  8.772,74 

Subsidie €                  -    €  6.800,00  €                 -    €  3.500,00  

Sponsoring €                  -    €  4.611,00 €                 -    €  9.000,00  

Donaties 
 
Resultaat 

€                  -    
 
€ -1.401,82    

€  1.689,63 
 
€              -         

€                 - 
 
€     -453,68               

€      872,51 
 
€                   

   €22.772,74  €22.772,74 €22.145,25  €22.145,25 
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Colofon 
 
Dit is een publicatie van Young & Fair. 
 
Johan de Wittstraat 4 
3581XX Utrecht 
Info@youngandfair.nl 
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