
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Jaarverslag Young & Fair 2019 

Versie : 1.1 
Datum : 01-07-2019 



 

Jaarverslag 2019 
Stichting Young & Fair 
 
 

Inhoud 

Facts & Figures ............................................................................................... 4 
Young & Fair ....................................................................................................................................... 4 
Doelstelling ......................................................................................................................................... 4 
Organisatie ......................................................................................................................................... 4 
Projecten ............................................................................................................................................. 4 
Activiteiten .......................................................................................................................................... 4 
Financiën en samenwerkingen ........................................................................................................... 4 

Voorwoord .................................................................................................... 5 

Highlights 2019 .............................................................................................. 6 
Twee succesvolle Fair Fashion Festivals ............................................................................................. 6 
Nieuwe evenement ontwikkelen ......................................................................................................... 6 
Focus op het versterken van de organisatie ....................................................................................... 6 

Hoofdstuk 1: De organisatie ........................................................................... 7 
2019: Werken aan een sterkere organisatie ........................................................................................... 8 

Positionering en focus ......................................................................................................................... 8 
Organisatiemodel ............................................................................................................................... 8 
Onrust in het bestuur .......................................................................................................................... 8 
Raad van Toezicht ............................................................................................................................... 8 
Communicatie ..................................................................................................................................... 9 
Intranet ............................................................................................................................................... 9 
Cijfers .................................................................................................................................................. 9 

Organogram .......................................................................................................................................... 10 

Hoofdstuk 2: Evenementen & Activiteiten ................................................... 11 
Evenementen ........................................................................................................................................ 12 

Fair Fashion Festival Groningen........................................................................................................ 12 
(10-06-2019) ..................................................................................................................................... 12 
Fair Fashion Festival Utrecht ............................................................................................................ 12 
(05-10-2019) ..................................................................................................................................... 12 
Food event ........................................................................................................................................ 12 
Young & Fair Weg ............................................................................................................................. 12 

Activiteiten ............................................................................................................................................ 13 
Gastlessen ......................................................................................................................................... 13 
Masterclasses ................................................................................................................................... 13 

Hoofdstuk 3: Bestuurs-verslag ..................................................................... 14 
Vergaderstructuur ............................................................................................................................ 15 
Wisselingen in het bestuur ............................................................................................................... 15 
Versterken van organisatie ............................................................................................................... 15 
Samenstelling bestuur ...................................................................................................................... 15 

Hoofdstuk 4: Financiën ................................................................................ 16 
Samenvatting financiële resultaten ...................................................................................................... 17 

Samenvatting .................................................................................................................................... 17 
Ontwikkeling in de baten .................................................................................................................. 17 
Ontwikkeling in de lasten ................................................................................................................. 17 



 

Jaarverslag 2019 
Stichting Young & Fair 
 
 

Reserves ............................................................................................................................................ 17 
WECF-subsidie .................................................................................................................................. 17 
Controle en evaluatie ........................................................................................................................ 17 

Begroting 2019 ...................................................................................................................................... 18 

Jaarrekening ................................................................................................ 19 
Balans 2018-2019 .................................................................................................................................. 19 
Verlies & Winst rekening 2018-2019 .................................................................................................... 20 

Colofon ........................................................................................................ 21 
 
  



 

Jaarverslag 2019 
Stichting Young & Fair 
 
 

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 2019 uit 73 actieve vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers zijn verdeeld over het 
land, negen teams en verzorgen 
verschillende evenementen en activiteiten. We 
gebruiken publieke en online locaties 
voor vergaderingen en hebben geen eigen 
kantoor. Wel hebben we een 
vaste opslaglocatie bij Shurgard. 
 
Naast de projecten en activiteiten zijn er dit jaar 
weer vrijwilligers actief geweest in het 
communicatieteam en voor het eerst ook in 
het HR-team. Daarnaast waren er vrijwilligers 
actief die zich bezighielden met 
het creëren van nieuwe activiteiten 
en evenementen die in 2020 zullen plaats 
vinden, waaronder een food event en Young & 
Fair Weg. De organisatie werd in 
2019 aangestuurd door een 5-koppig 
bestuur. Eind 2019 is daarnaast een 
driekoppige Raad van Toezicht ingesteld. 
 
Projecten 
Om onze doelstellingen te realiseren 
organiseren we diverse evenementen en 
activiteiten.  
 
 
 

 
In 2019 waren dit: 
 
1. Twee Fair Fashion Festivals 

De Fair Fashion Festivals zijn de grootste 
evenementen van Young & Fair. Hier 
worden veel verschillende mensen 
betrokken bij de wereld van eerlijke en 
duurzame kleding. Op elk festival is in ieder 
geval een markt, lezingen, workshops en 
een modeshow. Daarnaast wordt er elke 
versie gekeken hoe op innovatieve 
manieren mensen bereikt kunnen worden. 
Zo werd bij het Fair Fashion Festival in 
Groningen dit jaar samengewerkt met een 
kofferbaksale en was op het Fair Fashion 
Festival Utrecht een interactieve 
modeshow te zien. 

 
Activiteiten 
In 2019 organiseerde Young & Fair naast 
projecten ook een andere activiteit om jongeren 
bewust te maken over (on)eerlijke handel: 

 
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 er gefocust op het vergroten van 
gastdocentenbinding om het mogelijk te 
maken meer lessen te gaan geven. 
Daarnaast is er gewerkt aan het verbeteren 
van de bestaande gastles en het 
ontwikkelen van een gastles met het thema 
food. 
 

Financiën en samenwerkingen 
De totale inkomsten vanuit subsidies liggen net 
zoals vorig jaar rond de 15%. De inkomsten 
vanuit sponsoring en de opbrengsten van 
activiteiten zoals festivals en gastlessen 
vormen respectievelijk 25% en 26%.  
 
Voor het Fair Fashion Festival Utrecht, werken 
we samen met Utrecht4GlobalGoals (U4GG), 
voorheen Fairtrade Gemeente Utrecht. Dit jaar 
waren wij voor de tweede keer 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 2019 Young & Fair. 
 
2019 heeft veelal in het teken gestaan van jongeren die zich sterk maken voor het klimaat. 
Klimaatactivist Greta Thunberg, het boegbeeld voor de vele jongeren die dit jaar op straat zijn gegaan 
voor het klimaat, is door Time Magazine uitgeroepen tot de persoon van het jaar. Als jongeren binnen 
Young & Fair zetten wij ons ook in voor duurzaamheid. We zien Young & Fair groeien, in kwantiteit 
maar vooral ook in kwaliteit. Naast duurzaamheid zien we dat ook bewustwording omtrent eerlijke 
handel groeit. Dit zien we bijvoorbeeld aan de verkoop van Fairtrade producten in 2019. De verkoop is 
maar liefst met 41% is toegenomen! Toch zijn er nog vele stappen te zetten. Duurzame consumptie 
blijft een ingewikkeld concept, waar wij graag over in gesprek blijven gaan. Dit doen we onder andere 
met de organisatie van verschillende evenementen waarmee op een spraakmakende manier aandacht 
wordt gevraagd voor de onderwerpen Fair Food, Fashion en Finance. Hiermee pogen wij onze missie 
uit te dragen: bewustwording onder jongeren omtrent duurzame consumptie.  
 
Ook in 2019 is de professionalisering van onze stichting 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 hetzelfde als in 2018. Het Fair Fashion Festival is in Groningen en 
Utrecht georganiseerd. In de toekomst willen we dit weer uitzetten naar meerdere steden, waaronder 
Rotterdam.  
 
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 2019. 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, 
 
Marleen Selten 
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Highlights 2019
Twee succesvolle Fair Fashion Festivals 
Net als de voorgaande jaren hebben in 2019 Fair Fashion Festivals plaatsgevonden in Groningen en 
Utrecht. Beide waren succesvolle edities met innoverende elementen. Zo werden er nieuwe 
samenwerkingen gesloten, een nieuwe locatie gezocht en een interactieve modeshow georganiseerd. 
Beide festivals trokken een groot en gevarieerd publiek dat naast mensen die bekend waren met het 
concept ook mensen trok die voor het eerst in aanraking kwamen met eerlijke en duurzame kleding. 
 
Nieuwe evenement ontwikkelen 
Enkele jaren geleden is de visie van Young & Fair samengevat in drie pijlers; food, fashion en finance. 
Nadat in 2018 de projecten zijn geschrapt die niet binnen deze pijlers passen, is er dit jaar gewerkt aan 
het ontwikkelen van nieuwe evenementen en activiteiten. De pijler fashion heeft al een grote rol binnen 
Young & Fair. Daarom is er dit jaar ingezet op projecten passende bij food en finance. Zo zijn de eerste 
plannen gemaakt voor een food event, is een team samengesteld voor een nieuwe Young & Fair weg, 
is er nagedacht over een gastles over eerlijke voeding en is er gebrainstormd over masterclasses met 
het thema finance. Er zijn goede plannen gemaakt om jongeren informatie te beiden over duurzaamheid 
en eerlijke handel op deze drie gebieden. In 2020 worden de projecten verder ontwikkeld en uitgevoerd. 
 
Focus op het versterken van de organisatie 
Een nieuw bestuurslid vrijwilligers & organisatie, een HR-team en een Raad van Toezicht zijn in 2019 
aan de organisatie toegevoegd om de organisatie te versterken.  Vanuit het nieuwe bestuurslid en het 
HR-team is er gefocust op het verbeteren van onder andere vrijwilligerswerving en vrijwilligersbinding.  
De Raad van Toezicht is eind 2019 ingesteld om bij te dragen aan het professionaliseren van de 
organisatie en om ondersteuning te bieden aan het bestuur. Daarnaast is eraan gewerkt om de directe 
communicatie tussen de verschillende projectteams en coördinatoren te verbeteren zodat de 
bestuursleden niet langer als tussenpersoon hoeven op te treden. Dit alles heeft bijdraagt aan het 
creëren van een sterkere organisatie die functioneert in verschillende omstandigheden en altijd bezig 
kan zijn met het uitvoeren van de missie van Young & Fair.
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2019: Werken aan een sterkere organisatie 
In 2019 is er op verschillende vlakken aan gewerkt om een sterkere organisatie te creëren. Er is een 
stap teruggenomen om de bestaande projecten en activiteiten te evalueren en nieuwe projecten te 
ontwikkelen. Ook is gekeken hoe er meer samenwerking binnen de organisatie plaats kan vinden en 
hoe de verschillende teams elkaar kunnen ondersteunen. Helaas heeft onrust in het bestuur ervoor 
gezorgd dat een deel van de plannen die werden gemaakt, uitgesteld moesten worden naar 2020. 
 
Positionering en focus 
Twee jaar geleden is besloten de focus van Young & Fair te omvatten in drie pijlers; food, fashion en 
finance. Na de eerste stappen in 2018, is er in 2019 verder aan gewerkt om deze pijlers vorm te geven. 
In 2018 is er een stap teruggenomen om te kijken welke evenementen en activiteiten nog binnen de 
focusgebieden passen. Een deel van de projecten is toen geschrapt waardoor er minder evenementen 
plaatsvonden dan de voorgaande jaren. In 2019 is er een start gemaakt met het creëren van nieuwe 
projecten passende bij de pijlers food en finance, ter aanvulling op de al bestaande fashion projecten. 
Zo is er een plan opgezet voor een food festival, is er een start gemaakt met het creëren van een 
gastles over food, zijn de eerste plannen gemaakt voor een tweede versie van Young & Fair Weg en is 
er gebrainstormd over een masterclassproject met het thema finance.  
 
Organisatiemodel 
In 2019 zijn niet alleen de evenementen geëvalueerd maar is er ook gekeken hoe het organisatiemodel 
verbeterd kon worden. Het nieuwe bestuurslid Vrijwilligers & Organisatie, die eind 2018 is aangesteld, 
speelde hier een grote rol in. Er is bekeken hoe er meer ondersteuning geboden kan worden vanuit de 
verschillende vaste teams. Naast het bestaande communicatieteam is hiervoor ook een HR-team 
ontwikkeld. Daarnaast is er nagedacht over het starten van een acquisitieteam, wat in 2020 verder 
wordt ontwikkeld. Vanuit het HR-team hebben er evaluaties onder de vrijwilligers plaats gevonden om 
de belangrijkste verbeterpunten in de organisatie te lokaliseren. Verder is er vanuit het HR-team en het 
bestuur ingezet op het vergroten van de onderlinge verbinding via zowel meer overleg tussen de teams 
als meer (variërende) vrijwilligersactiviteiten.  
 
Onrust in het bestuur 
Na een onrustige periode binnen het bestuur aan het einde van 2018, is geprobeerd in 2019 weer een 
stabiel bestuur neer te zetten. De onrustige overgang, beperkte overdracht en haast in het vinden van 
nieuwe bestuursleden hebben ervoor gezorgd dat het nieuwe bestuur niet zo sterk stond als gehoopt. 
Uiteindelijk bleek de onderlinge communicatie en samenwerking binnen het bestuur en met de 
projectteams niet goed te werken. Meerdere bestuursleden zijn hierdoor eerder uit het bestuur gestapt 
dan verwacht. Om te voorkomen dat er onrust in het bestuur zou blijven bestaan is ervoor gekozen de 
onverwachte lege plekken op te vullen met interim bestuursleden terwijl er gezocht werd naar nieuwe 
bestuursleden die een sterker bestuur zouden creëren. Daarnaast is er in 2019 aan gewerkt om een 
organisatie te creëren die in het dagelijks functioneren niet afhankelijk is van het bestuur. Hiervoor is 
er ingezet op het versterken van het communicatieteam, het oprichten van een HR- en acquisitieteam 
en het vergroten van de communicatie tussen projectcoördinatoren.  
 
Raad van Toezicht  
In 2019 is er verder gewerkt aan het ontwikkelen van een Raad van Toezicht. Vanuit het bestuur is een 
eerste opzet gemaakt van de taken en rechten van de Raad van Toezicht. Eind 2019 zijn er drie mensen 
aangedragen voor de Raad. Deze leden vormen een mix tussen oud-vrijwilligers en externen en 
brengen kennis mee uit verschillende sectoren, waaronder fondsenwerving, duurzaam beleid en 
evenementen organisatie. Na het bespreken van de rechten en plichten is de Raad van Toezicht van 
start gegaan met de drie voorgedragen leden. Begin 2020 worden de statuten aangepast en gaat de 
Raad van Toezicht officieel van start.  
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Communicatie 
In 2019 is er verder gewerkt aan het versterken van de continuïteit van onze externe communicatie. 
Hoewel er nog steeds veel wisseling is in het communicatieteam helpt het communicatieplan en de 
daarin opgestelde doelen voor het doorzetten van een vaste lijn. Er is in 2019 ook op ingezet om weer 
meer ondersteuning te creëren vanuit het communicatieteam voor de projectteams. Zo is er 
bijvoorbeeld gewerkt aan het doorvoeren van de huisstijl in de Fair Fashion Festival communicatie en 
is het volledige websitebeheer bij het communicatieteam komen te liggen. Daarnaast is het een 
continue taak om te kijken met welke content wij de verschillende doelgroepen aan kunnen blijven 
spreken. In 2019 is daarom onder andere een podcast gestart en is er gekeken naar het creëren van 
vlogs. 
 
Intranet 
In 2019 zijn we overgegaan op een nieuwe versie van SharePoint. De oude versie voldeed niet langer 
aan de eisen van de organisatie en zorgde voor verwarring onder de vrijwilligers. Er is daarom gekozen 
om naast SharePoint, ook de applicatie Teams te gaan gebruiken. In Teams kan makkelijk worden 
samengewerkt binnen elk team terwijl op de algemene SharePoint site organisatie brede documenten 
en mededelingen gedeeld kunnen worden. Voor de vrijwilligers is er nu meer overzicht en het is 
makkelijker om contact te houden tussen de verschillende teams via bijvoorbeeld de interne 
nieuwsbrief. Vanuit het HR-team worden vrijwilligersintroducties gegeven waarin ook het intranet 
geïntroduceerd wordt.  
 
Cijfers 
In het afgelopen jaar zijn we verdergegaan 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. 
 

  

Algemene cijfers  2018 2019 
Aantal nieuwe vrijwilligers 57  
Aantal donateurs 81  
Aantal evenementen 3  
Aantal bezoekers op 
evenementen 

2.835  

Facebook likes (FFF + Y&F) 6.290 6.628 
Twitter volgers (FFF + Y&F) 2.298 2.291 
Instagram volgers (FFF + Y&F) 2.420 2.881 

Fair Fashion Festival 2018 2019 
Aantal evenementen 2 2 
Aantal bezoekers op 
evenementen 

2.800  

Facebook likes  4.202 4.447 
Twitter volgers  1.051 1.047 
Instagram volgers  1.561 1.879 
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Organogram 
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Evenementen 
In 2019 heeft Young & Fair twee grote evenementen georganiseerd; het Fair Fashion Festival 
Groningen en het Fair Fashion Festival Utrecht. Met behulp van deze evenementen wordt de missie 
van Young & Fair nagestreefd om kennis te delen over eerlijke en duurzame consumptie. De 
evenementen die in 2019 plaatsvonden pasten bij de pijler fashion. Daarnaast is er een start gemaakt 
met het organiseren van twee andere evenementen in het focusgebied food; een food event en Young 
& Fair Weg.

Fair Fashion Festival Groningen  
(10-06-2019) 
In 2019 vond de vierde versie van het Fair 
Fashion Festival Groningen plaats. Het festival 
is verplaats naar een nieuwe locatie, het 
voormalige suikerunie terrein. Deze industriële 
omgeving in combinatie met de vele kraampjes, 
vrolijke aankleding, achtergrondmuziek en het 
heerlijke weer zorgde voor een echte 
festivalsfeer. Het festival werd dan ook druk 
bezocht door een gevarieerd publiek. Dit jaar 
werd er samengewerkt met de kofferbak 
suikersale waardoor een extra groot festival 
mogelijk was en de bezoekers naast de 
kraampjes van eerlijke en duurzame merken 
ook tweedehands kleding kon bekijken. Net als 
de voorgaande jaren werd het festival mogelijk 
gemaakt door de steun van de gemeente 
Groningen. 
 
Fair Fashion Festival Utrecht  
(05-10-2019)  
Na het succes van vorig jaar vond het Fair 
Fashion Festival Utrecht dit jaar voor de tweede 
keer plaats in de Janskerk en op het 
Janskerkhof. Naast de gebruikelijke markt en 
workshops is er gekeken naar mogelijke 
innovatieve ideeën voor het festival dat alweer 
voor de zevende keer plaatsvond. Dit 
resulteerde in een interactieve modeshow die 
gecombineerd werd met dans en muziek. Deze 
modeshow werd zeer positief ontvangen door 
het publiek. Ook de andere activiteiten trokken 
een groot en gevarieerd publiek waardoor weer 
veel nieuwe bezoekers in aanraking gebracht 
werden met eerlijke en duurzame kleding. Net 
als vorig jaar werd het Fair Fashion Festival 
Utrecht weer gesteund door 
Utrecht4GlobalGoals en Orimpex. Daarnaast 
was de Dutch Sustainable Fashion Week dit 
jaar een partner van het Fair Fashion Festival. 

 
Food event  
Naast de bestaande evenementen is er in 2019 
een start gemaakt met het ontwikkelen van een 
nieuw evenement gericht op eerlijke en 
duurzame voeding. Een conceptplan voor het 
evenement is opgesteld en er zijn teamleden 
gezocht. Begin 2020 zal het team van start 
gaan met het doel om de eerste versie van het 
evenement in de zomer van 2020 te laten 
plaatsvinden. Het doel van het food evenement 
zal zijn om bezoekers in een informele sfeer 
kennis te laten maken met eerlijke en duurzame 
voeding. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de verschillende type bezoekers en wordt 
informatie gedeeld via lezingen, workshops, 
eten, games, tentoonstellingen en meer. 
 
Young & Fair Weg 
In 2017 heeft voor het eerst een zeer 
succesvolle versie van Young & Fair Weg 
plaats gevonden. Tijdens deze reis konden 
jongeren met hun eigen ogen zien wat de 
impact is van eerlijke handel. In 2019 is 
besloten Young & Fair Weg opnieuw te 
organiseren. De projectleider van de vorige reis 
zal opnieuw deze reis begeleiden met een 
nieuw team dat eind 2019 is samengesteld. 
Ook zijn in 2019 de doelen voor het project iets 
aangepast en verbeterd. Zo is er besloten dat 
de nieuwe reis grotendeels zal richten op het 
creëren van communicatiemateriaal voor 
Young & Fair dat ingezet kan worden tijdens de 
gastlessen en evenementen. Daarnaast zullen 
de vrijwilligers van Young & Fair Weg na afloop 
van het project hun ervaringen delen in 
bijvoorbeeld lezingen. Op deze manier zal er 
met de ervaringen die worden opgedaan tijdens 
de reis, impact gemaakt worden na afloop van 
de reis.
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Activiteiten 
Naast de organisatie van evenementen organiseert Young & Fair ook activiteiten. In 2019 is dit beperkt 
gebleven tot het geven van gastlessen. Daarnaast is er een start gemaakt met het ontwikkelen van 
masterclasses. 
 
Gastlessen 
Om jongeren bewust te maken van eerlijke handel in de kledingindustrie worden er vanuit Young & Fair 
gastlessen gegeven op middelbare scholen. Het doel van de gastlessen is om leerlingen bewust te 
maken van (on)eerlijke handel in, met name, de kledingindustrie en om de leerlingen kennis te bieden 
over eerlijkere kleding. De leerlingen komen in aanraking met dit onderwerp via een interactieve les 
gegeven door twee getrainde gastdocenten. In 2019 is er weer samengewerkt met de Fair Trade 
Gemeentes die vaak scholen doorverwijzen naar Young & Fair voor gastlessen. Daarnaast heeft er ook 
kennisuitwisseling plaatsgevonden met de Fair Trade Gemeentes. Er hebben in 2019 in totaal 40 
gastlessen plaatsgevonden, verspreid over het hele land. 
 
Hoewel er in 2019 veel aanvragen binnenkwamen voor gastlessen, hebben er minder gastlessen 
kunnen plaatsvinden dan gewenst. Het bleek lastig om voor elke gastles twee gastdocenten te vinden. 
Met name wanneer het ging om gastlessen in het noorden van Nederland of een grote reeks van 
gastlessen achterelkaar. Er is daarom veel aandacht besteed aan het verbeteren van het 
gastlessensysteem. Zo is er gekeken op welke manier gastdocenten het liefst hun beschikbaarheid 
aangeven en hoe er meer verbinden gecreëerd kan worden tussen de gastdocenten die verdeeld 
wonen over het hele land. Ook is er een extra coördinator aangenomen die zich gaat richten op de 
gastlesbinding. 
 
Ook is er in 2019 gefocust op het verbeteren van de gastles. Daarnaast is er eind 2019 een team 
samengesteld voor het creëren van een nieuwe gastles passend bij de pijler food. Dit team gaat begin 
2020 van start. Het doel is om de nieuwe gastles nog dit voorjaar klaar te hebben voor gebruik.  
 
Masterclasses 
Naast het geven van gastlessen is het idee ontstaan om ook lezingen te geven aan young 
professionals. Dit zou de kans bieden om ook jongeren te bereiken met informatie betreffende de pijler 
finance. In 2019 is over deze masterclasses gebrainstormd en de ontwikkeling zal verder doorgezet 
worden in 2020.
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Het bestuur van Young & Fair bestond in 2019 uit vijf bestuursleden met verschillende achtergronden. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en voor het uitzetten van de koers van de 
organisatie. Elke bestuurslid heeft hiervoor eigen bestuurstaken en is daarnaast verantwoordelijk voor 
een of twee projecten, evenementen of activiteiten. 
 
Vergaderstructuur 
In 2019 is de vergaderstructuur van de voorgaande jaren doorgezet. Elke twee weken komt het bestuur 
bij elkaar voor een vergadering. Voorafgaand aan de vergadering worden updates over de 
bestuurstaken en projectteams met elkaar gedeeld via Teams. Via de voorzitter konden daarnaast 
agendapunten aangedragen worden. Op deze manier kan er in de vergaderingen gefocust worden op 
de belangrijkste punten en op de langetermijnstrategie en visie van de organisatie. 
 
Wisselingen in het bestuur 
In 2019 is een vijfkoppig bestuur gestart. Gedurende het jaar heeft er veel wisseling in het bestuur 
plaatsgevonden. De samenwerking binnen het bestuur bleek niet goed te werken en de organisatie 
leek te lijden onder de onrust. Daarom is ervoor gekozen om de voorzitter in mei 2019 te detacheren. 
Na de onrustige periode besloot ook de secretaris eerder het bestuur te verlaten dan gepland. Deze 
lege plekken zijn opgevuld met een interim secretaris en voorzitter. Op deze manier kon er doorgezocht 
worden naar geschikte bestuursleden en kon verdere onrust zoveel mogelijk voorkomen worden. In het 
najaar van 2019 zijn er voor alle functies nieuwe bestuursleden gevonden. Eind 2019 was er dus een 
nieuw vijfkoppig bestuur. 
 
Versterken van organisatie 
Hoewel het slechts een korte periode van onrust was in het bestuur, was het wel te merken dat de rest 
van de organisatie hier snel onder te lijden had. Dit maakte duidelijk dat de organisatie voor het dagelijks 
functioneren sterk afhankelijk was van het bestuur. Er is daarom in 2019 geprobeerd dit te verminderen 
en het dagelijks functioneren meer bij de verschillende teams te leggen. Om deze reden is er gefocust 
op het versterken van het communicatieteam, het oprichten van een HR-team en het verbeteren van 
de onderlinge communicatie tussen teams. Daarnaast is er eind 2019 een Raad van Toezicht ingesteld 
die kan adviseren en eventueel ingrijpen in het geval van onrust en daarnaast kan bijdragen aan het 
professionaliseren van de organisatie. 
 
Bestuurslid vrijwilligers & organisatie 
Eind 2018 is er een besloten de bestuurstaken van het bestuurslid communicatie op te splitsen en een 
nieuw bestuurslid aan te nemen op het gebied van vrijwilligers en organisatie. In 2019 heeft dit 
bestuurslid een grote bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Het bleek dan ook een goede keuze 
om dit extra bestuurslid aan te nemen en op deze manier meer ruimte te maken voor het evalueren, 
verbeteren en organiseren van vrijwilligersmotivatie, de organisatiestructuur, onderlinge communicatie 
en vrijwilligerswerving. In 2019 heeft dit bestuurslid onder andere een HR-team opgericht, de 
organisatie goed in beeld gebracht in een nieuw organogram en de sollicitatieprocedure verbeterd. 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden met ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Eind 
2019 werden de bestuursfuncties als volgt ingevuld: 
 
 Marleen Selten (v) - voorzitter 
 Ditte Blankert (v)  - secretaris 
 Julianne Schijns (v) - penningmeester 
 Jennifer Wyduba (v) – communicatie 
 Marlies Cools (v) – vrijwilligers & organisatie 
 
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen loon of andere vergoedingen anders dan 
onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld reizen op basis van 2e klas ov.
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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 €2798.29. Dit bedrag komt ten goede 
van de algemene reserves. 
 
Ontwikkeling in de baten 
De totale baten dit boekjaar bedroegen €25.669,21. Dat is ongeveer 16% meer dan vorig jaar. De 
totale inkomsten vanuit subsidies liggen net zoals vorig jaar rond de 15%. De inkomsten vanuit 
sponsoring en de opbrengsten van activiteiten zoals festivals en gastlessen vormen respectievelijk 
25% en 26%.  
 
Ontwikkeling in de lasten 
De totale lasten dit boekjaar bedroegen €22.870,92. Een groot deel hiervan is gebruikt voor de Fair 
Fashion Festivals, die dit jaar in Utrecht en Groningen plaats vonden. Daarnaast is er dit jaar 
wederom geïnvesteerd in de promotie van Young & Fair.  
 
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 in 2018 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. 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.  
 
WECF-subsidie 
Afgelopen jaar hebben wij een subsidie ontvangen namens Women Engage for a Common Future. 
De subsidie komt van het initiatief van het "Make Europe Sustainable For All" -project. Deze subsidie 
kan Young & Fair gebruiken om onder SDG 12 impact te maken. Bij Young & Fair is ervoor gekozen 
om met deze subsidie de Fair Fashion Festivals deels te sponsoren en de subsidie verder te 
investeren in materiaal voor het gastlessen team. 
 
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 2018-2019 
 
 
 

 2018    2019   
Omschrijving Activa   Passiva   Activa    Passiva 

Debiteuren  €                 -      €         0,30    €        193,60    €             -    

Algemene Reserves  €                 -      €  3.059,10    €                -      €  1.184,10  

Bestemmingsreserves  €                 -      €  1.231,49    €                -      €  1.231,49  

Crediteuren  €           61,61    €             -      €                -      €             -    

Kruisposten  €                 -      €             -      €                -      €       32,68  

Bank  €      3.907,78    €             -      €     4.143,27    €             -    

Omzetbelasting  €         321,50    €             -      €     6.610,55    €             -    

   €      4.290,89     €  4.290,89     €   10.947,42     €  2.448,27  
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Verlies & Winst rekening 2018-2019 
 
 

 2018    2019   

Omschrijving Verlies   Winst   Verlies    Winst 

Huisvesting  €   1.415,76    €              -      €   1.164,00    €              -    

Personele kosten  €   2.044,10  
  €              -      €   1.633,73    €              -    

Kantoorkosten  €   3.741,53  
  €              -      €   1.728,75    €              -    

Administratiekosten  €   1.888,30  
  €              -      €   1.430,11    €              -    

Marketing & werving  €   1.657,33  
  €              -      €   1.404,13    €              -    

Projectkosten  € 11.761,91  
  €              -      €   7.720,47    €              -    

Opbrengsten  €        90,00  
 

 €   8.772,74  
  €              -      €   6.710,65  

Subsidie  €              -     
 €   3.500,00  

  €              -      €   3.700,00  

Sponsoring  €              -     
 €   9.000,00  

  €              -      €   6.500,00  

Donaties  €              -     
 €      872,51  

  €              -      €      683,42  

Resultaat   €     (453,68)   €              -      €   2.512,88    €              -    

   € 22.145,25     € 22.145,25     € 17.594,07     € 17.594,07  
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