
ANBI Publicatie 2015 van Stichting Youth for Christ Europa, Midden-Oosten 

en Noord-Afrika (EMENA) 
 

Het activiteitenverslag betreft de periode van 19 maart ’15 (oprichting) t/m 31 december 2015.  

Binnen YFC EMENA wordt het werk binnen 30 aangesloten landen in de Area gecoördineerd. 

 

Binnen de beleidsprioriteiten is gewerkt aan: 

1. Sustainability 

Om dit te realiseren zijn drie trainingen gegeven aan (potentiele) bestuursleden in Oost-Europa 

en het Midden-Oosten. 

Er zijn 2 trainingen gegeven om bij YFC aangesloten landen te ondersteunen in hun 

Fondsenwerving. Ook om hier eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Een training was met 

delegaties uit Zuid-Europese landen. De andere training betrof delegaties uit Oost-Europese 

landen. Bemoedigend om te zien hoe ze het zelf oppakken en voor hun inkomsten 

verantwoordelijkheid oppakken. Voor EE wordt ondersteund bij het genereren van Fondsen voor 

Matching Gifts. 

In 2015 is gestart met de ontwikkeling van YFC in Zweden en Ierland.  

 

2. Building Bridges 

Er is een netwerkconferentie gehouden voor delegaties uit diverse EMENA landen rond Church 

Resources. Deelnemers hebben ontwikkelingen uitgewisseld waarbij afspraken zijn gemaakt over 

het gebruik van het geautomatiseerde systeem voor Church Resources dat door YFC UK is 

ontwikkeld. Wederzijdse bezoeken zijn afgesproken voor het benutten van elkaars resources. 

Er is een Training opgezet voor nieuwe Key-Staff in EMENA. Deze wordt i.s.m. YFC UK in januari 

2016 geëffectueerd. 

Er is in Slowakije met ondersteuning van YFC EMENA een training verzorgd voor jeugdleiders in 

Centraal Europa. 

Ook andere resources zijn vertaald. Zo is vanuit Nederland het boekje Geloof, Hoop & Tieners in 

het Engels vertaald en in samenwerking met WakeUp Deborah verspreid onder de bij YFC 

aangesloten landen. Er is dit jaar een start gemaakt met de Engelse vertaling van Superwoman 

waarbij YFC EMENA het project vanuit YFCI coördineert. 

 

3. Communications 

Maandelijks is een digitaal EMENA Newsletter naar de achterban in de diverse landen verstuurd. 

Deze bevat nieuwe ontwikkelingen en activiteiten die in de diverse EMENA landen worden 

ontplooid. Daarnaast wordt vier maal per jaar een nieuwsbrief verstuurd aan de donateurs. 

 

Diversen 

 Binnen netwerken is YFC o.a. participant bij de Europese Evangelische Alliantie; 

 De directeur participeert in het Bestuur van Youth for Christ Immanuel Conference Centre in 

Tsjecho-Slowakije. 

 Naast de hierboven vermelde activiteiten zijn er maandelijks bezoeken gebracht aan de bij 

YFC aangesloten landen ter ondersteuning van de Nationale besturen en directies en 

medewerkers. 

 De directie participeert in het World Leadership Team (WLT). Het WLT is in 2015 driemaal bij 

elkaar geweest voor visieontwikkeling, het ontwikkelen van een langere termijn strategie en 

de aansturing van de wereldwijde beweging. 



Financiën 

De financien betreffen de periode van 19 maart (oprichting van de Stichting YFC EMENA)  

t/m 31 december 2015. 

 

 Balans per 31 december (€ * 1) 

   31-12-2015   31-12-2015 

 Bank         182.044,82  Resultaat boekjaar             5.204,48  

 Vooruitbetaalde bedragen                 116,00  Nog uit te betalen aan projecten         116.545,40  

     Vooruit ontvangen giften           47.790,00  

     Nog te ontvangen facturen           12.620,94  

         

 Totaal         182.160,82  Totaal         182.160,82  

         

         

 Resultatenrekening (€ * 1)     

 Inkomsten 2015   

 Baten uit fondsenwerving         535.141,91     

        

        

 Totaal inkomsten         535.141,91     

       

 Kosten 2015   

 Besteed aan projecten          452.342,89      

 Salariskosten           63.884,71      

 Huisvesting                          -        

 Reiskosten             7.210,88      

 Lidmaatschappen                 580,00      

 Adviseurs             1.855,00      

 Overige kosten             4.063,96      

         

 Totaal kosten         529.937,43      

         

 Resultaat             5.204,48      

         
 

 


