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1. BESTUURSVERSLAG 
 
Op 1 april 2015 is het Jeugdeducatiefonds opgericht.  
Het doel van het fonds is dat ieder kind zich maximaal kan ontwikkelen, ook kinderen die opgroeien vanuit 
een achterstandspositie. 
2015, 2016 en 2017 waren drie jaren van bouwen, ontwikkelen van concepten, het aangaan van 
samenwerkingsverbanden en het verwerven van financiële middelen. 
Het bestuur van het Jeugdeducatiefonds heeft met veel liefde inzet gepleegd ten behoeve van het verkrijgen 
van financiële middelen en diensten en het certificeren van basisscholen om op deze manier zoveel mogelijk 
kinderen te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. 
  
De start van het Jeugdeducatiefonds is in de opstartfase mogelijk gemaakt door ondersteuning van 
Kinderpostzegels,  Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Amsterdam, Stichting Hulp na Onderzoek, Stichting 
Madurodam Steunfonds, Stichting Het R.C. Maagdenhuis en particuliere giften. 
Dankzij deze geweldige financiële steun en vanaf mei 2017 die van de ABNAMRO Foundation zijn er in 2017 
17 basisscholen in Amsterdam, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gecertificeerd. Dankzij een 
projectsubsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een gift van een Rotterdams 
Fonds konden eind 2017 nog 17 basisscholen gecertificeerd worden, zodat het totaal nu op 34 
gecertificeerde scholen staat. 
Het is geweldig te zien dat er in onze samenleving veel support is voor de missie van het 
Jeugdeducatiefonds. 
 
Enige belangrijke gebeurtenissen uit 2017: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 13 januari kreeg Suzy van De Achtsprong 
een gloednieuwe laptop aangeboden. Zij is 
hiermee de eerste leerling in Nederland die 
geholpen is door het Jeugdeducatiefonds. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maart: Jeugdeducatiefonds start 
samenwerking met HVA bij een minor over Het 
Jonge Kind: 'Opvang en Educatieve 
Voorzieningen.' 
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Mei: ABNAMRO gaat een samenwerkingsverband 
voor 3 jaar aan met het Jeugdeducatiefonds. 
Ernst Boekhorst, directeur ABNAMRO 
Foundation: 'ABNAMRO investeert in de 
toekomst en is maatschappelijk betrokken. 
Binnen de afdeling Sponsoring en onze 
Foundation is er voor gekozen om de activiteiten 
te richten op talent onder de noemer: ‘Partner 
van de Toekomst’. Het gaat om talent ontdekken, 
ontwikkelen en bekronen. De bank ondersteunt 
daarmee mensen en instellingen die iets willen 
bereiken. Soms door een financiële bijdrage, vaak 
door inzet van kennis en het netwerk van de 
bank. De keuze om het Jeugdeducatiefonds op 
beide manieren te steunen sluit hier naadloos bij 
aan. Want het bevorderen van gelijke kansen 
maakt talentontwikkeling mogelijk.' 

 

 Juni: André Haardt oprichter van Squla: 'Wij zijn 
Klasgenoot van het Jeugdeducatiefonds, omdat 
wij geloven dat Ieder kind talent heeft! Wij 
geloven dat ieder kind nieuwsgierig is en zich wil 
ontwikkelen. Een goede opleiding is belangrijker 
dan ooit. School legt daarvoor de basis.  

Maar om kinderen er echt uit te laten halen wat 
erin zit kunnen we zoveel meer doen. Wij geloven 
dat we kinderen beter kunnen laten leren, door in 
te spelen op de belevingswereld, de manier van 
leren en het niveau van ieder kind.  

Zo maken we leren leuker en helpen we ieder 
kind om eruit te halen wat erin zit. Daarom zijn 
wij Klasgenoot van het Jeugdeducatiefonds!' 
 

 

Oktober: Dankzij een projectsubsidie van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van bijna €170.000 voor de periode van één jaar 
kunnen we naast scholen in Amsterdam, 
Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht en Den Haag 
nog 17 basisscholen in achterstandswijken 
certificeren. 
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Oktober: Davilex heeft om niet voor het 
Jeugdeducatiefonds het 
Aanvraagregistratiesysteem ontwikkeld, 
waardoor gecertificeerde scholen op een snelle 
efficiënte manier een aanvraag kunnen 
indienen. De heer Richard Scheper, commercieel 
directeur van Visma Software BV en recent van 
Davilex, is de nieuwe Klasgenoot van het 
Jeugdeducatiefonds. 
'Een goede toekomst begint bij een goede basis. 
Dat vertellen wij als softwarebedrijf aan onze 
klanten, maar dit geldt net zozeer voor kinderen 
en onderwijs. Dat het Jeugdeducatiefonds zich 
inzet om ieder kind de kans te bieden om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen, is dan ook een 
doel waarin wij ons zeer goed kunnen vinden en 
dat wij daarom van harte ondersteunen!' 

 

Oktober: Lukasschool naar het Rijksmuseum. Het 
Jeugdeducatiefonds streeft naar  ontwikkeling 
voor álle kinderen. Daar hoort ook een bezoek 
aan het Rijksmuseum bij en de kinderen genoten 
met volle teugen! 

 

         

Oktober: Welkom Floris Jan Masmeijer en GITP 
als Klasgenoot van het Jeugdeducatiefonds! GITP 
is Klasgenoot van het Jeugdeducatiefonds, omdat 
wij de missie van het Jeugdeducatiefonds van 
harte ondersteunen. GITP is in 1947 opgericht 
met behulp van Marshallgelden om de talenten 
van mensen optimaal te benutten voor de 
wederopbouw van het naoorlogse Nederland. Dit 
door het bieden van inzicht in en ontwikkeling 
van talenten van mensen. Tot op de dag van 
vandaag doen wij dit nog steeds met veel passie. 
Daarmee zijn de missies van GITP en het 
Jeugdeducatiefonds nauw verwant. Graag helpen 
wij met onze kennis en ervaring het 
Jeugdeducatiefonds haar missie te realiseren.' 
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Op 6 november werd Jet Bussemaker als minister 
van OCW uitgezwaaid. Vanaf de start van het 
Jeugdeducatiefonds gaf Jet Bussemaker haar blijk 
van waardering voor het fonds. Op haar afscheid 
nodigde zij haar gasten uit om een gift te doen 
aan het Jeugdeducatiefonds, een geweldig gebaar 
hetgeen we dan ook zeer waarderen.  

 

In november zijn de eerste laptops via 
MediaMarkt bezorgd bij de basisschool De 
Potmarge uit Leeuwarden. Dankzij de steun van 
Kinderpostzegels en met de inzet van nieuwe 
Klasgenoot MediaMarkt kunnen nu ook kinderen 
van De Potmarge, basisschool Oudoost, OBS 
Eestroom, de Plataanschool en de Prins 
Mauritsschool uit Leeuwarden met gebruik van 
een laptop hun kennis vergroten. Gecertificeerde 
scholen kunnen er via MediaMarkt voor zorgen 
dat het niet kunnen gebruiken van de laptop 
verleden tijd is.  

 

December: Het Jeugdeducatiefonds kan 
professionaliseren! Jeroen den Tex, directeur 
Kinderpostzegels: 'Kinderpostzegels is trots om 
aan de wieg te staan van dit belangrijke en nodige 
initiatief. Temeer omdat het kinderen zelf zijn die 
andere kinderen helpen. Wat is er mooier dan 
dat?' Om te professionaliseren is het noodzakelijk 
om personele inzet te plegen; de projectsubsidie 
van Kinderpostzegels maakt dit mogelijk. Meer 
kinderen zullen hierdoor de kans krijgen zich 
maximaal te ontwikkelen. 
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December: GOED VOORBEELD DOET GOED 
VOLGEN Als er één Rotary Club over de dam is 
dan ……. De Rotary Club Bussum is Klasgenoot van 
het Jeugdeducatiefonds geworden, omdat zij zich 
als maatschappelijke organisatie graag verbinden 
aan projecten die een positieve impuls geven aan 
jongeren. Marischka Konings: 'Educatie en 
persoonlijke ontwikkeling zijn wat de leden van 
de Rotary Club Bussum betreft grondrechten en 
vormen de basis voor een goede toekomst. Aan 
kinderen die door financiële omstandigheden 
gehinderd worden om hun talenten te 
ontplooien, biedt het Jeugdeducatiefonds de 
helpende hand. De borging door professionals in 
het onderwijs en maatschappelijk werk geeft ons 
de garantie dat een donatie ook goed terecht 
komt!  

 

 
Maart 2018 

Voorzitter Jeugdeducatiefonds Klaartje Snieders. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



7

  

 
 

Bestuur Jeugdeducatiefonds  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaartje Snieders - Voorzitter 
klaartjesnieders@hotmail.com   
 
'Ieder kind is op bepaalde momenten gebaat 
bij een steuntje in de rug. Voor het ene kind 
bestaat dit steuntje uit extra bijles, voor het 
andere kind helpt het beschikbaar stellen van 
bepaalde leermiddelen.  
Ik zou willen dat dit steuntje voor alle 
kinderen beschikbaar is. Omdat dit nog niet 
zo is,  zet ik me in voor Jeugdeducatiefonds.' 
 

  
Rob Peelen – Penningmeester 
Rob.Peelen@jeugdeducatiefonds.nl  
 
'Ik ben vader van twee kinderen en daarom 
ligt het doel van het Jeugdeducatiefonds mij 
na aan het hart. Eén op de acht kinderen 
groeit op in armoede. Ik vind dat volstrekt 
onacceptabel. Deze kinderen lopen op alle 
vlakken in hun leven achterstand op en 
hebben minder kansen om zich goed te 
ontwikkelen. Dit moet en kan anders. En daar 
wil ik aan bijdragen.' 
 

  
Harrie Postma – Secretaris 
harrie.postma@jeugdeducatiefonds.nl  
 
 'De afgelopen 15  jaar heb ik mij ingezet voor 
het Jeugdsportfonds. Samen met het 
Jeugdcultuurfonds leveren beide fondsen een 
prachtige bijdrage aan het vergroten van 
participatiekansen van kinderen in een 
achterstandssituatie. Waarom een 
Jeugdeducatiefonds? Omdat de invloed van 
een nadelige sociaal-economische situatie de 
schoolkansen en de talentontwikkeling van 
kinderen vermindert. Ons motto is: 
'ontwikkeling voor álle kinderen'.' 
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Mohamed Mahdi – Bestuurslid 
mohamed.mahdi@jeugdeducatiefonds.nl 
 
'Sommige kinderen hebben de pech dat ze 
geboren worden in een omgeving waar weinig 
middelen voor handen zijn. Daarom zet ik mij 
graag in voor het Jeugdeducatiefonds. 
Immers, ieder kind moet de kans krijgen zijn 
talenten te ontplooien en heeft het recht op 
een goede onderwijscarrière die bij haar of 
hem past. Vanuit mijn ervaringen als adviseur 
diversiteit adviseer ik graag organisaties bij 
het optimaal inzetten van hun medewerkers.' 

  
Charles Eijsbouts – Bestuurslid 
charles.eijsbouts@mac.com 
 
'Mijn enthousiasme voor het 
Jeugdeducatiefonds komt van de mooie 
periode die ik mocht meemaken in de 
beginjaren van het Jeugdsportfonds, dat 
hetzelfde opwekkende uitgangspunt heeft: 
het vermijden van uitsluiting wegens 
geldgebrek. 
Ik ben verder advocaat en adviseer in die 
hoedanigheid mensen en bedrijven bij het 
doen van transacties.' 
 

  
Floris Jan Masmeijer – Bestuurslid 
f.masmeijer@gitp.nl  
 
'Ik ondersteun van harte de missie van het 
Jeugdeducatiefonds. Ik vind dat álle kinderen 
hun talenten moeten kunnen ontwikkelen en 
met mijn ervaring en kennis wil ik mij graag 
inzetten om dit samen met anderen te 
realiseren.' 
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Het Jeugdeducatiefonds Team 
 
  

Hans Spekman - Directeur 
hans.spekman@jeugdeducatiefonds.nl   
 
Ik was al bekend met het werk van het 
Jeugdeducatiefonds. Het fonds is opgezet in 
navolging van het Jeugdsportfonds en het 
Jeugdcultuurfonds en vult een hiaat dat wij als 
maatschappij nog niet goed hebben opgevuld. 
Armoede kan ertoe leiden dat er stress en 
zorgen in het gezin zijn, dat er weinig aandacht 
voor school is. Armoede leidt vaak tot een 
lagere vervolgopleiding dan wat het kind 
eigenlijk aan kan. Het Jeugdeducatiefonds wil 
een bijdrage leveren aan een samenleving 
waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk 
niveau van opleiding en talentontwikkeling 
bereiken, óók de kinderen die opgroeien in 
achterstandsituaties. Het komend jaar gaat 
belangrijk worden en daar wil ik graag aan 
meewerken. Het fonds moet verder groeien, 
volwassener worden. Het positioneren, 
introduceren en implementeren van het 
Jeugdeducatiefonds binnen het primair 
onderwijs is daarbij van groot belang. Maar 
evenzo van belang is dat de goede stevige en 
solide financiële basis verder moet worden 
uitgebouwd. Het werven van financiële 
middelen gaat daarbij van groot belang 
worden.' 
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Gabrielle Taus – Onderzoeker Impact 
gabrielle@taus.com   
 
'In mijn werk als directeur bij het Nivoz zet ik 
mij dagelijks in voor onderwijs dat gericht is 
op kansen.  Helaas hebben niet alle kinderen 
in Nederland vanuit de thuissituatie de 
mogelijkheden om zich breed te ontplooien 
en optimaal te ontwikkelen. Met het 
Jeugdeducatiefonds willen we voor deze 
kinderen de financiële ruimte bieden om net 
die extra ondersteuning en stimulans te 
geven, zodat hun kansen op een actief, 
gelukkig en verantwoordelijk leven vergroot 
worden.' 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Arie Schilling – Consulent per 1 mei 2018 
arie.schilling@jeugdeducatiefonds.nl  
 
'Het werk dat ik voor het Jeugdeducatiefonds 
doe, sluit prachtig aan op mijn werk voor de 
klas. Het is algemeen bekend, dat er meer 
geld in het basisonderwijs nodig is om 
kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Het 
Jeugdeducatiefonds springt hierop in en 
ondersteunt kinderen uit minimagezinnen om 
hen gelijke kansen te bieden. In mijn 
contacten met collega's in het basisonderwijs 
blijkt, dat hier grote behoefte aan is. Het gaat 
leraren aan het hart als ze kinderen niet 
kunnen geven wat nodig is. De financiële 
ruimte is beperkt en het Jeugdeducatiefonds 
springt bij zodat ze meer kunnen doen als dat 
nodig is.  
De kracht van het Jeugdeducatiefonds zit in 
het gemak. Als een school gecertificeerd is, 
worden de aanvragen met een paar klikken 
ingediend. Dat doet de leerkracht, want die 
weet precies wat er nodig is. Eenvoudiger kan 
niet. Het is geen wonder, dat steeds meer 
scholen de weg naar het Jeugdeducatiefonds 
weten te vinden.' 
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 

   
na resultaatbestemming 
 
 

Bedragen in euro's
ACTIVA

31-12-2017 31-12-2016
VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen 316.947 170.637

Totaal vlottende activa 316.947 170.637

Totaal activa 316.947 170.637

PASSIVA

Algemene reserve 154.197 170.637
Bestemmingsreserve 162.750 0

Totaal vermogen 316.947 170.637

Totaal passiva 316.947 170.637  
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3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 
 

 
 

Bedragen in euro's 31-12-2017 31-12-2016

BATEN

Giften 191.794 175.125
Subsidies 14.146

Totaal baten 205.940 175.125

LASTEN

Doelbestedingen 52.471
Overige kosten 7.158 4.488

Totaal lasten 59.630 4.488

BATIG SALDO 146.310 170.637

Bestemming batig saldo, toevoeging/onttrekking aan

Bestemmingsreserve 162.750 0
Algemene reserve -16.440 170.637

146.310 170.637
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4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 

a. Algemeen 
 

Stichting Jeugdeducatiefonds (“de stichting”) is opgericht op 1 april 2015. 
De activiteiten van de stichting, statutair gevestigd aan de Pieter Oosterhuisstraat 28, 1087 HT Amsterdam,  betreffen 
het scheppen van mogelijkheden voor kinderen van minder draagkrachtige ouders om deel te nemen aan onderwijs-
gerelateerde activiteiten. 
 

  b. Grondslagen voor Waardering en Resultaatbepaling 
 

(1) Algemeen 
 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De 
jaarrekening is opgesteld in Euro’s, tenzij anders weergegeven. De grondslagen van de waardering van activa en 
passiva zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balansrubrieken; voor zover niet anders is 
vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. 
 

(2) Verlengd boekjaar 
 
In overeenstemming met de oprichtingsakte van de stichting betrof het jaar 2016 in deze jaarrekening de periode van 
1 april 2015 tot 31 december 2016, een zogenaamd verlengd boekjaar. 
 
 

 (3) Vorderingen 
 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
 

  (4) Liquide middelen 
 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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 (5) Overige activa en passiva 
 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 

 (6) Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 

Algemeen 
 

De bepaling van de resultaten geschiedt op basis van historische kosten. De verantwoorde baten en lasten hebben 
betrekking op het verslagjaar, tenzij anders wordt vermeld. 
 

 
5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 
 
 

 a. Vermogen 
 Het vermogen van de stichting is als volgt gespecificeerd: 

 
 

  

Bestemmings- 
reserve

Algemene 
reserve Totaal

Stand 31/12/2016 0 170.637 170.637
Batig saldo 2017 162.750 -16.440 146.310
Stand 31/12/2017 162.750 154.197 316.947  

 
 

 
 
b. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen. De stichting heeft gedurende het boekjaar overeenkomsten 
gesloten met stichting Kinderpostzegels en ABN AMRO bank. Beide partijen hebben een toezegging gedaan om, 
onder voorwaarden, vanaf 2017 middelen ter beschikking te stellen aan de stichting.  
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6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 
 
 
 

 a. Giften 
 

 Giften zijn gedurende het jaar ontvangen bedragen, die zonder bijzondere voorwaarden gebruikt  
   kunnen worden om uitgaven te doen in het kader van het doel van de stichting. 
 

 
b. Subsidies 

 
De ontvangen subsidie betreft in zijn geheel een bijdrage van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.  
 

 
c. Overige kosten 
  
 De overige kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
 

 

2017 2016

Advieskosten 4.800
Overige kosten 2.557 4.488
Rente-baten -198

7.158 4.488  
 
 
 
 
 
Amsterdam,  
 
 
 
 
Gabrielle Taus, voorzitter 
 
Harrie Postma, secretaris 
 
Klaartje Snieders, penningmeester 
 
Mohammed Mahdi 
 
Charles Eijsbouts 
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7. OVERIGE GEGEVENS 
 

 
Batig saldo  2017 
 
Het batig saldo over het boekjaar is toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
 
Vaststelling jaarrekening 
 
De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op … 
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7. OVERIGE GEGEVENS 
 

 
Batig saldo  2017 
 
Het batig saldo over het boekjaar is toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
 
Vaststelling jaarrekening 
 

 De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 13 september 2018 
 
 
 
8. ONDERTEKENING 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Klaartje Snieders – Voorzitter      Rob Peelen – Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Harrie Postma – Secretaris      Mohamed Mahdi – Bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Charles Eijsbouts – Bestuurslid      Floris Jan Masmeijer - Bestuurslid 


