
Toelichting voorlopige jaarrekening Stichting Youth for Sustainable 
Travel 2019 
 
De voorlopige jaarrekening van Stichting Youth for Sustainable Travel is die van het eerste 
boekjaar van de stichting, 01-01-2019 tot 31-12-2019. Bij deze willen we toelichten wat de 
voornaamste inkomsten en uitgaven waren en wat de doorlopende inkomsten en uitgaven 
zijn in het komende boekjaar.  
 
Inkomsten 2019 
De belangrijkste inkomsten dit jaar kwamen uit donaties:  

- Donaties via crowdfunding, verwerkt via Payment Service Provider Stripe 
- Donaties van partnerorganisaties  

Dit zijn donaties van organisaties waar wij mee samenwerken — niet alleen door 
financiële steun te ontvangen, maar ook door kennis uit te wisselen. Deze 
organisaties hebben een significante financiële bijdrage geleverd aan het project Sail 
to the COP. 

- Donaties van deelnemers aan het project Sail to the COP 
- Overige donaties 

 
Uitgaven 2019 
We hebben ons dit jaar gefocust op het project Sail to the COP, het eerste project van 
Stichting Youth for Sustainable Travel. Dit project was zowel een denktank, als een media 
campagne waarbij we met een zeilboot naar de VN Klimaatconferentie, COP25, in Chili 
zouden reizen. COP25 is halverwege onze oversteek verplaatst naar Madrid, waarop 24 
andere jongeren onze plaats hebben ingenomen op de conferentie. De belangrijkste kosten 
bestonden uit de volgende:  

- Het charteren van het zeilschip ‘Regina Maris’ van Duba Charters 
- Reiskosten van vrijwilligers, voornamelijk van de jongeren aanwezig bij COP25 in 

Madrid 
- Verblijfkosten van vrijwilligers, inclusief kosten voor werkplekken gedurende het 

project 
- Materiaalkosten voor presentatie doeleinden  

 
Doorlopende kosten 
Alhoewel het project Sail to the COP afliep voor het einde van het boekjaar, zijn er een 
aantal inkomsten en uitgaven die doorlopen in het volgende boekjaar. De belangrijkste 
inkomsten specifiek voor Sail to the COP in komend boekjaar zijn:  

- Donaties van 2 partnerorganisaties  
- Informele toezeggingen voor donaties van individuen 

 
De belangrijkste verwachte uitgaven: 

- Declaraties voor onkosten van vrijwilligers 
 
Daarnaast hebben we ongeveer €12.400 uitgegeven aan een bus van Rio de Janeiro, 
Brazilië, naar Valparaiso, Chili, en voor een €1427,44 hostel in Valparaiso. Vanwege de 
verplaatsing van COP25 hebben we de bus en het hostel geannuleerd. We hebben van de 
busmaatschappij toegezegd gekregen dat we 50% van de kosten terug zullen krijgen. Die 



zijn tot op heden niet overgemaakt dus deze hopen we in 2020 nog te ontvangen. Ook het 
hostel zou een deel van de gemaakte kosten terug overmaken, maar ook dit is nog niet 
ontvangen.  
 
Op de voorlopige jaarrekening staat €512,25 nettoresultaat, dit is een reservering voor de 
bovenstaande verwachte uitgaven.  
 
Verwachte definitieve jaarrekening 
De stichting verwacht de definitieve jaarrekening over 2019 uiterlijk juni 2019 te publiceren 
op www.yfst.org 
 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
M.J. de Pater 
Penningmeester Stichting Youth for Sustainable Travel 



2019

Omzet

Omzet 214.939,32

Donaties 214.939,32
Overige opbrengsten 0,72

Totaal omzet 214.940,04

Kosten

Algemene kosten 5.686,36

Algemene kosten Algemeen 7,50
Administratiekosten 435,06
Bankkosten 296,50
Drukwerk 459,69
Eten & drinken 1.414,41
Kantoorbenodigdheden 46,40
Representatiekosten 1.202,23
Software 44,26
Verblijfkosten 1.780,31

Vervoerskosten 208.734,58

Totaal kosten 214.420,94

Bedrijfsresultaat 519,10

Overige inkomsten en uitgaven

Koersverschillen -19,13

Rente 12,28

Totaal overige inkomsten en uitgaven -6,85

Nettoresultaat 512,25
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Debet Credit

31-12-2019

Vlottende activa

Debiteuren 3.608,00

Financiële rekeningen 90.272,92

bunq NL34BUNQ2034845471 90.272,92
Hulprekeningen 9,71

Kruisposten 9,71

93.890,63

31-12-2019

Eigen vermogen

Resultaat openstaande boekjaren 512,25

2019 512,25

Kort vreemd vermogen

Crediteuren 93.378,38

93.890,63
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