Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Youth for Christ Nederland

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 7 7 0 1 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Joseph Haydnlaan 2a

Telefoonnummer

0 3 0 2 0 2 8 0 6 0

E-mailadres

financien@yfc.nl

Website (*)

www.yfc.nl

RSIN (**)

0 0 3 0 0 2 2 6 3

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
4 7

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

4 6 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

D. Mohn

Secretaris
Penningmeester

J.M. Finnema

Algemeen bestuurslid

C.J. van der Graaf

Algemeen bestuurslid

D. Voordewind-Timman

Overige informatie
bestuur (*)

R.L. Houtman-Roelofsen

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

In de statuten van YfCNL staan de doelstellingen van de stichting als volgt
omschreven:
1. De stichting stelt zich, vanuit haar Christelijke grondslag en identiteit, tot doel het
verrichten van activiteiten en
werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur,
opleiding of anderszins.
2. De stichting voert deze activiteiten voor een deel uit via de aan haar verbonden
landelijk werkende organisatie, maar
ondersteunt tevens actief de uitvoering van bedoelde activiteiten door aan haar
gelieerde decentrale organisaties.
3. De stichting werkt waar mogelijk samen met andere organisaties die op hetzelfde
terrein werkzaam zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Versterken van de lokale Youth for Christ beweging. Dit doen we door beter samen te
werken met lokale plaatsen en door Youth for Christ-centra op te zetten die LifeSpots
(vrijwilligersinitiatieven voor jongeren) helpen opzetten en uitbouwen.
Centrale activiteiten van Youth for Christ veranderen en verminderen. Om ruimte te
maken voor het versterken van de lokale Youth for Christ beweging (in tijd, aandacht
en geld) en deze zo goed mogelijk te ondersteunen, kiezen we ervoor om de centrale
activiteiten van Youth for Christ te veranderen en verminderen.*
Ontwikkelen van een integraal toerustingsaanbod. We vinden het belangrijk dat onze
medewerkers, vrijwilligers en verbonden kerken geestelijk gevoed blijven, groeien in
missionair jongerenwerk en tools aangereikt krijgen om anderen te stimuleren zelf een
LifeSpot te starten. Daarom ontwikkelen we gezamenlijk een integraal
toerustingsaanbod waarmee we elkaar hierin stimuleren.
Op de bühne voor jongeren. In ons Vergezicht staat dat we een beweging willen zijn
die durft te laten zien waar ze voor staat. Dit willen we verbeteren op twee punten: 1.
We willen meer stem geven aan jongeren en 2. We willen helder blijven communiceren

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donateurs, subsidies, vermogensfondsen, verkoop diensten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Inzet personeel en middelen voor jongerenwerk
Training en toerusting jeugdleiders en personeel

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Open

Bestuursleden van Stichting Youth for Christ ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen
voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door
hun functie bij de instelling. Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers,
waaronder directie (coördinerend jongerenwerker) en jongerenwerkers verwijzen wij
naar het personeelsreglement 2019 van Youth for Christ Nederland.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://yfc.nl/wp-content/uploads/2021/06/YFC-Jaarverslag-2020
_web.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

140.346

Financiële vaste activa

€

213.626

€

353.972

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

391.401

€

+

€

+
391.401

€

276.785

Continuïteitsreserve

€

207.156

€

431.490

Bestemmingsreserve

€

281.028

€

299.231

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
386.183

€

+

228.883

+
€

662.968

€

1.016.940

31-12-2019 (*)

€
€

+

+

€

488.184

€

730.721

Bestemmingsfondsen

€

45.419

€

28.687

Voorzieningen

€

12.516

€

13.000

Langlopende schulden

€

€

85.000

Kortlopende schulden

€

470.821

€

547.125

Totaal

€

1.016.940

€

1.404.533

784.249

1.013.132

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

1.404.533

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

2.939.537

€

869.966

Subsidies van overheden

€

541.617

€

640.731

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

1.608.110

€

1.496.567

Nalatenschappen

€

40.006

€

613.165

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

541.617

+
640.731

€

€

+

€
€

1.648.116

+
2.109.732

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

5.129.270

3.620.429

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

182.713

€

248.147

Personeelskosten

€

2.448.030

€

2.491.718

Huisvestingskosten

€

84.662

€

144.701

Afschrijvingen

€

47.779

€

97.841

Financiële lasten

€

3.438

€

4.325

Overige lasten

€

662.078

€

473.594

Som van de lasten

€

5.355.074

€

3.460.326

Saldo van baten en lasten

€

-225.804

€

160.103

€

1.926.374

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

