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Jaarverslag van het bestuur 
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Jaarverslag van het bestuur 
Overeenkomstig de statuten heeft het bestuur de jaarrekening 2019 opgemaakt. 
 
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 
De statutaire naam is Steunstichting Yets Move en is statutair gevestigd te Schiedam. De rechtsvorm betreft een stichting. 
 
Omschrijving van de doelstelling 
De Stichting heeft als doel: Stichting Yets Foundation financieel ondersteunen en het verrichten van al wat hiermee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn ter einde de doelstelling van Stichting Yets Foundation te helpen realiseren. Tot dit doel 
behoort niet het doen van uitkeringen aan de Oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting of aan 
anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. 
 
Samenstelling van het bestuur 
Het bestuur van de stichting dient volgens artikel 3.1 van de statuten te bestaan uit een of meer bestuurders A en een of meer 
bestuurders B. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 
Judith Donkers (voorzitter) 
Jeffrey van der Sloot (penningsmeester) 
Annelies van der Vorm (secretaris) 
 
Directeur: Peter Ottens 
 
Verslag van de activiteiten 
 
In kalenderjaar 2019 is het bestuur vier keer in vergadering bijeen geweest, op het kantoor van de YETS 
Foundation, waarvan één keer een extra tussentijds gepland moment. 
 
In de eerste vergadering van het jaar (12 februari 2019) was als gast aanwezig de voorzitter van de YETS 
Foundation. Het bestuur van YETS Move heeft zich laten informeren over de activiteiten van de Foundation, de 
ontwikkelingen, de financiële stand van zaken en de wensen/ dromen voor de nabije toekomst. Aansluitend heeft 
het bestuur met de directeur doorgesproken over de targets voor YETS MOVE en de organisatorische 
randvoorwaarden.  
 
Op 26 maart 2019 was het bestuur wederom bijeen en werd vooral gesproken over de financiële modellen achter 
het aanbod en de producten die vanuit YETS Move in de markt worden gezet. Het ondernemingsplan Move werd 
vastgesteld en ook werden goede afspraken gemaakt over de gewenste financiële rapportages in de 
bestuursvergaderingen van Move. Tot slot werd de BTW-problematiek besproken.  
 
Op 12 september 2019 kwam het bestuur tussentijds bijeen, om te besluiten over een noodzakelijke 
statutenwijziging. Dit besluit werd unaniem genomen, zodat voldaan werd aan de voorwaarden voor de aanvraag 
van de ANBI status voor YETS Move. Ook werd besloten om met een vaste jaarplanning voor de 
bestuursvergaderingen te gaan werken. 
 
Tot slot is er op 16 oktober 2019 vergaderd als bestuur en werd er vooruitgeblikt naar de te verwachten jaaromzet. 
Ten aanzien van de doelen lag Move keurig op schema én er werden drie nieuwe scholen voor het aanbod van de 
Foundation aangekondigd. De nieuwe website werd als aansprekend en duidelijk beoordeeld. Fijn dat hiermee een 
goede stap is gezet in de zichtbaarheid van YETS Move. 
 
Overall kijkt het bestuur terug op een productief jaar, met een op alle fronten prettige samenwerking met de 
directeur en coaches. De context waarin YETS Move opereert krijgt steeds duidelijker vorm en daarmee groeit de 
betekenis voor de YETS Foundation. Er is gewerkt aan de ‘zakelijkheid’  in het verdienmodel en diverse 
randvoorwaardelijke zaken om met YETS Move stapsgewijs toe te werken naar een duurzame fundatie onder de 
doelen van YETS Foundation. 
 
Het bestuur spreekt haar waardering uit voor de directeur en kijkt vol vertrouwen vooruit! 
 
 
Judith Donkers 
Voorzitter



   
 

 
Steunstichting Yets Move, Schiedam Pagina 4 van 15 

Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2019 
(na voorgestelde resultaatbestemming) 
 
Activa 31 december 2019 31 december 2018 
 Ref.  €   €   €   €  
 
Vlottende activa      
Vorderingen 4.     
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 5.  1.259    -   
Overige vorderingen en overlopende 
passiva 6.  27.600    72   
    28.859    72  
      

Liquide middelen 7.  
 
 67.470   3.924  

      
      

          
    96.329    3.996  
      



   
 

 
Steunstichting Yets Move, Schiedam Pagina 6 van 15 

 
 
 
Passiva 31 december 2019 31 december 2018 
 Ref.  €   €   €   €  
 
Kapitaal       
Algemene reserve 8.  47.711    3.167  
Bestemmingsfondsen 9.  10.582    -  
    58.293    3.167  
      
Kortlopende schulden 10.     
Crediteuren   1.240    -   
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 11. -  829  
Overige schulden en overlopende 
passiva 12.  36.796    -   
    38.036    829  
 
      

          
    96.329    3.996  
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Staat van baten en lasten over 2019 
  
    Exploitatie      Exploitatie  
    2019      2018  
 Ref.  €    € 
        
Baten     
Levering van diensten 13.  51.950    3.950  
Subsidiebaten 14.  53.997    -  
Donaties en giften   -    2 
Som der baten   105.947    3.952 
     
Lasten     
Projectkosten     
Personeelskosten 15.  34.695    - 
Aanschaf materialen   233    - 
Inhuur personeel   4.130    200  
Overige projectkosten 16.  3.043    568  
   42.101    768  
     
Beheer en administratie     
Diverse kosten 17.  8.720    17  
     
Som der lasten   50.821    785  
         
Resultaat over het boekjaar   55.126    3.166  
 
Verdeling saldo: 
   Exploitatie    Exploitatie  
   2019    2018  
  €  € 
     
Bestemmingsfondsen   10.582   -  
Restant dotatie algemene reserve   44.544   3.167  
Resultaat over het boekjaar   55.126   3.167  
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 
1. Hoofdstuk grondslagen 
1.1. Activiteiten 
Op 23 maart 2018 is Steunstichting Yets Move ( de “Stichting”) opgericht. De Stichting heeft als doel: Stichting 
Yets Foundation financieel ondersteunen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn ter einde de doelstelling van Stichting Yets Foundation te helpen realiseren. Tot dit doel 
behoort niet het doen van uitkeringen aan de Oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de 
stichting of aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. 
De Stichting beoogd hiermee het algemeen nut. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

1.2. Vestigingsadres 
Steunstichting Yets Move is feitelijk gevestigd op Galgkade 3, 3133 KN te Vlaardingen. 

1.3. Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 
bestuur van Steunstichting Yets Move zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 
het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 

1.4. Boekjaar 
Het boekjaar betreft de periode 1 januari tot en met 31 december. Het huidige boekjaar betreft de periode 1 
januari 2019 tot en met 31 december 2019. Het voorgaande boekjaar betreft de periode 23 maart 2018 tot en 
met 31 december 2018. 

2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
2.1. Algemene grondslagen 
De jaarrekening van Steunstichting Yets Move behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C1 'Kleine 
Organisaties-zonder-winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in euro's. 
 
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

2.2. Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 
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2.3. Vreemde valuta 
2.3.1. Functionele valuta 
De posten in de jaarrekening van de Stichting worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de 
economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele 
valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de 
Stichting. 

2.3.2. Transacties, vorderingen en schulden 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 
transactiedatum. 

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per 
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten 
laste van de staat van baten en lasten. 

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum. 
 
2.4. Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering. 

2.5. Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

2.6. Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen bestaan uit ontvangen gelden waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door derden is 
bepaald. 

2.7. Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
3.1. Algemeen 
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. 
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening 
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden 
ontvangen, dan wel betaald. 
 
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat 
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het 
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende 
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve 
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 
 
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit 
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt 
bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere 
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de 
verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. 

3.2. Levering van diensten 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten van diensten 
worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten 
wordt aan dezelfde periode toegerekend 

3.3. Subsidiebijdragen 
Projectbijdragen worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen 
komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

3.4. Donaties en giften 
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. 

3.5. Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

3.6. Personeelskosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten 
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

3.7. Belastingen 
Op 12 november 2019 heeft de inspecteur van de Belastingdienst in een beschikking aangegeven dat de Stichting 
per 1 januari 2019 wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De aanmerking geldt 
voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of de Stichting (nog) aan de voorwaarden 
voldoet. 

Het voorgaande heeft met ingang van 1 januari de volgende betekenis: 

• De Stichting hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de 
ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang; 

• Uitkeringen die de Stichting doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking; 
• Omdat de Stichting door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
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4. Vorderingen 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld. De reële waarde van 
de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat 
waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

5. Belastingen en premies sociale verzekeringen 
  31-12-2019  31-12-2018 
  €  € 
     
Omzetbelasting  1.259   -  
   
   
6. Overige vorderingen en overlopende activa 
  31-12-2019  31-12-2018 
  €  € 
     
Nog te ontvangen projectbijdragen  13.800   -  
Nog te ontvangen omzet  13.800  - 
Overige vorderingen en overlopende activa  -   72  
  27.600   72  
   
7. Liquide middelen 
  31-12-2019  31-12-2018 
  €  € 
     
Rabobank  67.740   3.924  
   
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
 
8. Algemene reserve 
De algemene reserve bedraagt € 47.711 Dit bedrag is bestemd voor de financiering van projecten in het kader 
van de doelstelling van de stichting. 

   2019    2018  
  €  € 
     
Stand per 1 januari / 23 maart  3.167   -  
Resultaat over het boekjaar  44.544   3.167  
Stand per 31 december  47.711   3.167  
   
9. Bestemmingsfonds 
Dit betreffen door derden toegekende bijdragen voor de exploitatie van de projecten. Een overschot en/ of tekort 
van ontvangen baten verkregen uit de bijdragen en de reeds uitgegeven lasten zijn via de bestemming van het 
saldo van baten en lasten toegevoegd aan het bestemmingsfonds. 

   2019    2018  
  €  € 
     
Stand per 1 januari / 23 maart  -   -  
Resultaat over het boekjaar  10.582   -  
Stand per 31 december   10.582   -  
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10. Kortlopende schulden 
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de 
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter van de kortlopende schulden. 

11. Belastingen en premies sociale verzekeringen 
  31-12-2019  31-12-2018 
  €  € 
     
Omzetbelasting  -   830 
   
   
12. Overige schulden en overlopende passiva 
   31-12-2019    31-12-2018  
  €  € 
     
Schuld aan Stichting Yets Foundation  34.696   -  
Overige schulden en overlopende passiva  2.100   -  
  36.796   -  
   
   
13. Levering van diensten 
     Exploitatie    Exploitatie  
     2019    2018  
    €  € 
       
Levering van diensten - Experience   33.450   -  
Levering van diensten - Inspiratiedag   16.500   -  
Levering van diensten - Lezingen   2.000   3,950  
   51.950   3.950  
    
14. Subsidiebaten 
     Exploitatie    Exploitatie  
     2019    2018  
    €  € 
       
Rabobank Foundation   26.197   -  
Anton Jurgens Fonds   14.000   -  
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.   13.800   -  
   53.997   -  
    



 

 

 

 

15. Personeelskosten 
     Exploitatie    Exploitatie  
     2019    2018  
    €  € 
       
Extern personeel - Doorbelaste lonen en salarissen   34.695   -  
    
De personeelskosten betreffen de kosten welke vanuit Stichting Yets Foundation worden doorbelast aan de 
Stichting. Dit betreffen de kosten voor de direct gemaakte uren van de personeelsleden werkzaam voor de 
Stichting voor onder andere geleverde diensten en directie.  
 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 
    
16. Overige projectkosten 
     Exploitatie    Exploitatie  
     2019    2018  
    €  € 
       
Huur accomodatie   959   222  
Reis- en verblijfkosten   804   346  
Overige projectkosten   1.279   -  
   3.043   568  
    
 
17. Diverse kosten 
     Exploitatie    Exploitatie  
     2018    2018  
    €  € 
       
Marketingkosten   2.538  - 
IT-kosten   1.741  - 
Accountants-, advies- en notariskosten   2.438  - 
Overige diverse kosten   2.003   17  
   8.720   17  
    

 
18. Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2019 waren er geen werknemers in dienst van de stichting (2018: nil). 

 

Schiedam, 30 juni 2020 
Steunstichting Yets Move 


