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Beleidsplan Stichting Youth Development Foundation YDF 
 
 
Gegevens 
Stichting Youth Development Foundation (YDF) 
Zuiderlingedijk 81 
4211 BB Spijk 
 
Algemene omschrijving  
Op 8 juni 2012 is Stichting YDF opgericht. De stichting heeft als doel om, kansarme jongeren en 
hun leefomgeving in ontwikkelingslanden te helpen een menswaardig zelfstandig bestaan op te 
bouwen, in een duurzame omgeving met schoonwater, goed voedsel, kleding, medische 
voorzieningen, scholing en goede huisvesting in een veilige leefomgeving, zonder onderscheid te 
maken naar geloof, ras of politieke overtuiging. 
Het bieden van kleinschalige structurele hulp in de vorm van: 

 Advies op het gebied van : management, marketing en communicatie; 
 Duurzame ketenontwikkeling; 
 Roerende- en onroerende goederen; 
 Financiering zonder winstbejag; 
 Samenwerking met (inter)nationale- en lokale organisaties, netwerken, 

onderwijsinstellingen en bedrijven die zich inzetten voor dezelfde doelstellingen als YDF. 
De stichting dient het algemeen belang. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
Missie 
Werken aan een wereld waarin jonge mensen een kans krijgen een leven op te bouwen in 
waardigheid en welzijn, een wereld zonder armoede en onrecht. 
Begeleiden van jongeren van “kostganger tot kostwinner”. 
 
Geldmiddelen 
De financiële middelen die Stichting  YDF heeft om genoemde ondersteuning te bieden, zijn 
voornamelijk afkomstig van: 
 Donaties, 
 Subsidies en sponsorgelden, 
 Verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift, 
 Inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande kleinschalige 

activiteiten,  
 Overige baten.  

De Stichting YDF is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling.  
Als ANBI-instelling zijn er fiscale voordelen voor verstrekking en verkrijging van geldmiddelen. 
 
Bestuur 
De verdeling van de giften wordt beheerd door Stichting YDF.  
Het stichtingbestuur bestaat uit: 
Arjan Groeneveld (voorzitter) 
Wil Groeneveld van der Stelt (secretaris/penningmeester) 
Eibert Kok (bestuurslid) 
Dik Ottevanger (bestuurslid) 
Arie Sterk (bestuurslid) 
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Aandragen van doelen 
Ideële doelen of projecten kunnen worden aangedragen door organisaties en partners in de 
projectlanden. 
De doelen of projecten moeten aan bepaalde criteria voldoen. 
 
Criteria voor beoordeling  van  goede doelen/projecten 

1. De projecten kunnen zowel organisatorisch als uitvoerend zijn. 
2. De projecten dienen duurzaam en maatschappelijk verantwoord te zijn . 
3. De projecten dienen het algemeen belang en komen ten goede aan de gemeenschap. 
4. De projecten zijn structureel van aard en niet gericht op noodhulp. 
5. De voorkeur gaat uit naar ondersteuning van goede doelen die gerichte projecten hebben. 
6. Bij verzoeken van nieuwe projecten zal eerst worden gevraagd om aanlevering van een 

algemene omschrijving, wat ze concreet met de aan ons gevraagde hulp willen doen, wat ze 
zelf al hebben gedaan ter financiering van het project, en hoe de continuïteit gewaarborgd 
wordt.  

7. Kleinere doelen hebben de voorkeur boven doelen die, door hun bekendheid, al veel geld 
krijgen.  

8. De keuze of een doel wordt ondersteund en voor welk bedrag, wordt bepaald door de 
meerderheid van de stemmen van de bestuursleden. 
 

 
Projectafwikkeling 

1. Aanmelding/verzoek voor een project 
2. Beoordeling 
3. Voorbereiding 
4. Uitvoering 
5. Ingebruikname 
6. Monitoring, nazorg, evaluatie 

 
 
Vergaderingen bestuur Stichting YDF 
Het bestuur van Stichting YDF zal minstens eenmaal per jaar bij elkaar komen en anders zo dikwijls 
als de voorzitter of 2 of meer andere bestuursleden dit gewenst achten.  
 
Goedgekeurde doelen/projecten 
Wanneer een doel door het bestuur van Stichting YDF is goedgekeurd, zal een budget worden 
vastgesteld. 
 
Financiële administratie 
Het bestuur van de stichting zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag. Dit jaarverslag is een 
weergave van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en het vermogen per 
ultimo. Dit verslag moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door 
het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar. 
Controle van de jaarstukken geschiedt conform art. 10 van de oprichtingsakte door een 
registeraccountant. 
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Historie, actuele situatie en doelstelling 
 
Historie: 
Vanaf 2014 heeft YDF vele projecten uitgevoerd op het gebied van watersystemen, sanitaire 
voorzieningen, scholing en training. 
 
Actuele situatie: 
De Dominicaanse Republiek staat op de DAC (Development Assistance Committee), lijst met landen 
die door OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) erkend worden als 
ontwikkelingslanden) als “Upper Middle Income Country” geclassificeerd en wordt door de 
Nederlandse overheid niet meer als ontwikkelingsland aangemerkt. Reden voor World Servants om 
in de Dominicaanse Republiek met projecten te stoppen. De beoordeling “Upper Middle Income 
Country” betekent niet dat er geen armoede in het land voorkomt. De verschillen tussen rijk en arm 
zijn vaak schrijnend. Er leven relatief veel vluchtelingen uit het buurland Haïti. Deze mensen leven 
vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Slechte huisvesting, geen gezondheidszorg, geen 
onderwijs en bijna geen inkomen. Voor YDF voldoende reden om hier door te gaan. 
De situatie in Haïti is schrijnend. Voortdurende stakingen, onlusten en een incompetente overheid 
zijn de oorzaak dat het land in constante wanorde leeft, met als gevolg een tekort aan bijna alles. Er 
is een negatief reisadvies voor buitenlanders. Dat maakt het moeilijk om hulp te verlenen. In 
samenwerking met de stichting Water for Everyone proberen we toch, waar mogelijk, kleinschalig 
hulp te verlenen.   
 
Doelstelling: 
Met de opgedane ervaring wil YDF, in samenwerking met de partners in de Dominicaanse Republiek, 
waterleidingsystemen en latrines bouwen en voorlichting geven op gebied van sanitatie en hygiëne. 
De kosten voor projecten variëren van € 5.000,= tot ca. € 30.000,= per project. 
 
Financiën: Per jaar wordt voor ca. € 30.000,= geïnvesteerd. 
  
 


