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Voorwoord  

Dit is een terugblik op 2017. Een jaar waarin we weer veel activiteiten hebben georganiseerd, 

voorbereidingen hebben getroffen voor ons jubileumjaar in 2018 en gestart zijn met het 

ontwikkelen van een nieuw groeiplan voor de langere termijn. Niet alleen om zo duidelijk keuzes te 

maken maar ook om sponsoren en fondsen te laten zien waar we voor staan. Want tijdens alle 

uitreikingen, Expedities en gesprekken met deelnemers horen we mooie en waardevolle verhalen 

over de impact van het Awardprogramma. Deelnemer Timo uit Almere verwoordde het mooi: ‘Van 

de Award heb ik geleerd dat alles mogelijk is, zolang je maar door blijft zetten en niet denkt aan 

hoe het mis kan gaan, je hebt een doel en daar ga je voor!’ 

Tijdens internationaal onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de impact van het Award-

programma voor zowel de deelnemers als de maatschappij aantoonbaar is. Een citaat uit het 

onderzoeksrapport: 

 

‘As a result of being involved in the Award, Award 

participants are transformed, which can lead to social 

transformation. Award Leaders are developed. Over 

time, the Award becomes a sustainable source of 

material resources and opportunity within a community. 

Communities benefit by social transformation, 

development of community leaders, material resources 

and opportunity and sustainability’. 

 

 

 

Het inrichten van de ‘maatschappelijke diensttijd’ is voor ons dan ook een interessante 

ontwikkeling waar we actief bij betrokken zijn in 2018.  Meer dan voldoende motivatie om samen 

de schouders eronder te zetten en samen door kunnen gaan om jongeren ‘to equip for life’.  

Pascalle Cup,  Directeur International Award for Young People, the Netherlands. 

1 april 2018 
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Onze deelnemers 

Deelnemers kunnen inschrijven en starten wanneer ze willen en in hun eigen tempo alle 

onderdelen voor hun Award doen. Het kan zijn dat een deelnemer die bv. in 2014 is gestart, pas in 

2016 een Award behaald. Feitelijk kan een deelnemer aan zijn Award werken tot aan zijn 25ste  

verjaardag. Ook de uitreikingen vinden tegenwoordig verspreid over het jaar plaats. Dus de 

deelnemers die gestart zijn in 2015 krijgen soms nog in 2015 hun Award, soms in 2016 en een 

kleine groep nog later. 

 2014 2015 2016 2017 

Deelnemers gestart aan Award  532  786  580  741 

Awards uitgereikt  476  674  531  572 

Expedities uitgevoerd  81  72  71  56 

Awardbegeleiders getraind  6  8  23  18 

Actieve Awardunits* 24  33  38  33 
*inclusief de individuele Awardbegeleiders die onder de vlag van Award NL, deelnemers begeleiden die niet 

via een school of andere organisatie deel kunnen nemen. 

 

De Expedities 
We hadden 40 Bronzen-, 13 Zilveren- en 3 Gouden Expedities. Lopen tijdens de Expeditie komt het 

meest voor 53 keer, er was 1 fietsexpeditie en 2 'water Expedities'. Tot slot  1 groep heeft gezeild 

en 1 groep is per kano op pad gegaan.  

Van deze 56 Expeditie zijn er 18 in het buitenland gehouden: 1x in Wales, 4x in Duitsland en 13x in 

de Belgische Ardennen. 
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Samenwerking met diverse organisaties  

Overzicht van actieve Awardprojecten in 2017.  
 

Het Awardprogramma wordt uitgevoerd op diverse scholen en andere organisaties door docenten, 

jongerenwerkers en vrijwilligers. Dit zijn onze belangrijkste partners om jongeren te bereiken en 

samen een kwalitatief goed programma neer te zetten. In 2017 zijn geen nieuwe units gestart. Er 

zijn wel  nieuwe Awardbegeleiders getraind maar de meesten starten pas in 2018 met het 

uitzetten van het programma. Just4Kids staat wel al in dit overzicht; een vrijwilligersorganisatie in 

Steenwijkerwold. Helaas hebben ook twee organisaties aangegeven niet verder te gaan met het 

Awardprogramma: het Montessori lyceum in Zeist en Fontys (Centrum voor Ondernemerschap)    

1st Hague British scouts  Den Haag  

2College Durendael Oisterwijk 

Award American School Den Haag Den Haag  

Awardgroep Weert  Weert 

British School in the Netherlands Voorschoten 

British school of Amsterdam Amsterdam 

Coornhert Lyceum  Haarlem 

De Schoor jongerenwerk  Almere 

French Lyceum | Kemvo  Den Haag  

Hervormd Lyceum Zuid Amsterdam 

Individuele begeleider Utrecht  

Individuele begeleider Helmond e.o.  Asten  

Individuele begeleider Noord-Holland  Almere 

Individuele begeleider Utrecht e.o. Mariaheide 

Individuele begeleiders Noord-Limburg Helden-Panningen  

International School Almere  Almere 

International School Amsterdam Amstelveen 

International School of The Hague Den Haag 

Jan van Brabant College  Helmond 

Maaswaal College  Wijchen  

Maritieme Academie  Harlingen  

Newman College Breda 

Pierson College  Den Bosch  

Rode Kruis Nederland  Utrecht  

Sancta Maria Mavo 's-Hertogenbosch 

Scholengemeenschap de Meergronden Almere 
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Scholengemeenschap Walcheren Middelburg 

Scouting Nederland  Leusden  

Sint-Janslyceum Den Bosch  

Stg. Just for kids Steenwijkerwold  

Trajekt Maastricht Maastricht 

Trinitas Gymnasium, het Baken Almere 

United World College Maastricht 
 
*oranje: individuele Awardbegeleiders 

* groen: Vo-scholen  

* paars: Internationale scholen  

*rood: landelijke organisaties  

* blauw: jongerenwerk  

* zwart: British Scouts overseas  

 

 

De uitreiking van Bronzen en Zilveren Awards in Moergestel 

 

 

Scouting Nederland 
Begin 2016 is het officieel samenwerkingscontract met Scouting Nederland getekend. Het 

landelijke Award team zorgt voor de inbedding van het Awardprogramma binnen Scouting en 

werkt hierbij nauw samen met Award Nederland. De deelnemers van Scouting worden door 

stafleden van Scouting (getraind als Awardbegeleider) begeleid. Ook op het gebied van training en 

het opleiden van trainers werken we nauw samen. We werken met de competentiekaarten van 

Scouting. Inmiddels is er een competentiekaart voor trainer van de Award. 
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Na een inspirerend bezoek in mei 2017 van John May en Melissa 

Stoakes van de The Duke of Edinburgh’s International Award 

Foundation aan Scouting Nederland zijn er nieuwe plannen gemaakt 

om ook het deelnemersaantal te laten groeien. Jongeren die in 2019 

naar de World Scout Jamboree in US gaan (zowel deelnemers als staf), 

worden uitgedaagd om deel te nemen aan het Awardprogramma. Ze 

ontvangen dan tijdens het grote internationale evenement hun Award.  

 

 

Rode Kruis  
In 2017 zijn er diverse gesprekken gevoerd met medewerkers van het Rode Kruis om te kijken of 

het Awardprogramma een meerwaarde kan zijn voor deze organisatie.   

Het vrijwilligersbestand van het Rode Kruis vergrijst, daarom zoekt het Rode Kruis naar manieren 

om jongeren kennis te laten maken met en te enthousiasmeren over het Rode Kruis met als lange-

termijn-doel dat zij blijven als vrijwilliger of later in hun leven terug komen. De methodiek van de 

International Award is een manier om aan dit doel te werken. Een subdoel is het behalen van een 

EHBO-diploma. Het inzetten van het Awardprogramma is een manier waardoor een brede mix van 

jongeren op een actieve en informele manier kennis kan maken met de activiteiten en mensen van 

het Rode Kruis. Het programma biedt de Rode Kruis afdelingen een structuur om jongeren te 

vinden en te binden en zo vorm te geven aan ‘levensbestendigheid’ van de vrijwilligerspopulatie. 

Samen gaan we aan de slag om in 2018 een pilot te starten in een paar regio’s.  

 

In mei was er een kennismaking tussen Laura Stam en Nicoline Mascini van het Rode Kruis, met John May, Melissa 

Stoakes en Pascalle Cup. 
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Vrijwilligers 

Awardorganisatie 
De Nederlandse Awardorganisatie bestaat uit een grote groep vrijwilligers en een parttime 

betaalde directeur.   

 De actieve vrijwilligers van de Stichting zijn de bestuursleden, de Beoordelaars, de leden 

van de Raad van Advies, de individuele Awardbegeleiders, de Ambassadeurs en enkele 

project-vrijwilligers. Zij vallen allemaal onder de verantwoordelijkheid van onze Stichting.  

 

 Zowel in het bestuur als in de Raad van Advies zijn wisselingen geweest. Bestuursleden per 

31-12-2017: 

Dhr. Jos Heijmans, Weert – voorzitter 

Dhr. Rien Wijdeven, Bernheze – vicevoorzitter 

Dhr. Marcel Scherrenburg, Tilburg – penningmeester 

Mevr. Anja van Suijlekom, Tilburg – secretaris 

Dhr. Franck Horio, Tilburg – coördinator Beoordelaars en IT 

Mevr. Janieke van de Heuvel, Utrecht – Activiteiten GAHN en webmaster 

 

 Bestuursleden die zijn afgetreden in 2017:  

Mevr. Denise Vestjens, Utrecht – coördinator Ambassadeurs 

Mevr. Marjon de Jong, Maastricht  – presentatie & representatie 

Mevr. Sophie Kerstens, Maastricht – GAHN en evenementen 

 

 Leden van de Raad van Advies per 31-12-2017:  

Drs. Rob Davits, Poppel, voorzitter 

Dhr. Wim van der Laan, Breda  

Dhr. Frank van Beuningen, Amsterdam 

Prof. dr. Lucas Meijs, Erasmus Universiteit Rotterdam 

Mevr. Monique de Koster-Van Rijckevorsel, Amsterdam 

Dhr. Sander de Rouwe, Bolsward 

Kol. Erik Linssen, Breda 

Dhr. Barry Hoogendoorn, Hilversum 

Dhr. René Peeters, Almere 

Dhr. Stefan Diender, Amsterdam 

Dhr. Leander van Dongen, Waalwijk 
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De nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers in januari 2017 

 

De Ambassadeurs 
 

‘De Ambassadeurs zijn de afgelopen jaren bezig geweest met het integreren van vaste einddoelen en taken. 

Dit verliep niet altijd vlekkeloos en de communicatie binnen deze werkgroep was door drukke banen en 

studies lastig.  We hebben dus besloten het roer om te gooien... 

Namelijk we zijn voortaan geen Ambassadeurs meer maar vallen met de andere groepen binnen het Award 

onder een paraplu namelijk: vrijwilligers van de Award. De 'oude' ambassadeurs zijn dus opgenomen in de 

bestaande en een aantal nieuwe werkgroepen. We zijn nu aan de slag gegaan en einde van dit jaar willen we 

het op poten hebben.’ 

Janieke van den Heuvel, bestuurslid. 

 

In veel kwantitatieve overzichten nemen we ook Awardbegeleiders van scholen en organisaties 

mee. Zij vallen formeel onder de verantwoordelijkheid van hun eigen organisatie, maar krijgen in 

de meeste gevallen slechts enkele uren van hun werkgever om de Award uit te voeren. Al die 

andere uren doen zij dat werk vrijwillig. Aan de mensen in de groep van Beoordelaars en 
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Ambassadeurs is dit jaar gevraagd in hoeverre ze nog inzetbaar zijn voor activiteiten of klussen; dit 

heeft de lijst opgeschoond. Aan het einde van 2017 is dit het overzicht: 

 

De bestuursleden  9 

De Beoordelaars  14 

De leden van de Raad van Advies  11 

De individuele Awardbegeleiders  7 

De Ambassadeurs  14 

Awardbegeleiders die vanuit een andere organisaties werken  99 

Totaal aantal mensen betrokken bij de organisatie en uitvoering:  154 
 

 

Deskundigheidsbevordering  
In 2017 waren er drie trainingen voor Awardbegeleiders; in april voor vrijwilligers en 

jongerenwerkers van de Schoor in Almere. In oktober vonden de andere twee trainingen plaats.  
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13 Beoordelaars zijn getraind om de Expedities te beoordelen. Deze mensen waren van 5 

deelnemende scholen. 

 

In maart 2017 waren er 37 mensen bij de landelijke Awardbijeenkomst; weer meer dan 

voorgaande jaren. Dit keer waren er verschillende workshops door vrijwilligers van Scouting 

Nederland en de International Award en door een externe trainer, Annita Smit, over het coachen 

van jongeren.  Met dank aan Fred Foundation voor de financiële ondersteuning.  

 

 
 

 

In Weert loopt de Awardgroep met vrijwilligers uit de gemeente; een mix van ‘Weertenaren’ en 

statushouders. Hiervoor is een aangepaste training gemaakt en uitgevoerd in 2016, mede dankzij 

een bijdrage van het KANS fonds en de Janivo Stichting. In 2017 hebben de Awardbegeleiders een 

aantal bijeenkomsten gehad voor extra uitleg en coaching in hun rol als begeleider.  

 

Tijdens de EMAS-conferentie in september heeft de directeur een aantal workshops gevolgd, 

aangeboden door de internationale organisatie. Tijdens deze conferentie heeft de directeur een 

workshop verzorgt voor de internationale collega’s over het werven en binden van vrijwilligers. 
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De Ambassadeurs hebben in 2017 drie bijeenkomsten gehad in Tilburg over de organisatie van 

sponsorevenementen, sociale media en over het geven van presentaties. 

 
 

 

In oktober hebben we een kick-off meeting incl. training georganiseerd voor het gebruik van het 

Onine Record Book. Hierbij waren vertegenwoordigers van bijna alle Awardunits aanwezig.  

 

Tijdens het International Gold Event midden oktober was Laura de Kinkelder aanwezig namens 

Nederland. Haar verslag: 

 

Jonge Gouden Awardhouders krijgen via het International Gold Event de mogelijkheid om met Awardhouders 
van over de hele wereld te praten. Het International Gold Event wordt eens in de drie jaar georganiseerd in 
een ander gastland. Dit jaar was dat Tsjechië in samenwerking met Slowakije. Eerdere edities werden onder 
andere georganiseerd in Kenia, Zuid-Korea en Mauritius. Tijdens het IGE krijg je de kans om meer te leren 
over Awardorganisaties van over de hele wereld, ervaringen uit te wisselen, maar bovenal meer te leren over 
jezelf. Tijdens het IGE krijgen we trainingen in high performing teams, team rollen en het opzetten van een 
eigen project. Twee dagen lang waren er field visits gepland, waarbij ieder team leerde over een van de 
uitdagingen die de Award heeft in Tsjechië. Als afsluiter schreef elk team een projectplan om de Award in 
Tsjechië te helpen en dat ook in andere landen geïmplementeerd kan worden.  

De vijf dagen van de conferentie waren erg intensief en vermoeiend, maar door de vele ervaringen en 
inzichten heb ik nieuwe energie gekregen om me verder in te zetten voor de Award in Nederland. Het IGE is 
een geweldige ervaring voor Gouden Awardhouders om ervaringen uit te wisselen en om te zien hoe 
belangrijk het is dat alle jongeren de kans krijgen om deel te nemen aan de Award. In Nederland wordt de 
Award georganiseerd door vrijwilligers, waarvan we er nooit genoeg hebben. Het zou een mooie ontwikkeling 
zijn als meer Gouden Awardhouders zich na hun eigen deelname aan het programma gingen inzetten om 
meer jongeren in Nederland de kans te geven om deel te nemen.  
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In november was er een hei-sessie voor het zgn. kernteam van Award Nederland. Naast tijd voor 

evaluatie is er uitgebreid gepraat over de toekomst. Hoe kunnen we de organisatie efficiënter 

maken, gebruik maken van ieders kwaliteiten en op welke manier kunnen we meer jongeren 

bereiken. De uitkomsten worden in combinatie met het advies van de Kleine Consultant, verwerkt 

in een groeiplan voor 2018-2024.  
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Pr en Communicatie  
Er zijn in 2017 diverse nieuwsbrieven en informatieve e-mails gestuurd naar alle betrokkenen om 

hen te informeren over trainingen, ontwikkelingen en nieuwe materialen en tools.  

 

Tijdens de landelijke Awardbijeenkomst in maart en de heidag in november zijn mensen op een 

interactieve manier geïnformeerd over Award-gerelateerde zaken zoals het ORB en nieuwe 

afspraken rond o.a. de Expedities. Ze konden ook  input geven over allerlei zaken.  

 

Alle deelnemende Awardunits hebben in september weer nieuwe posters en flyers ontvangen om 

zo meer bekendheid te generen voor de Award. 

 

     

 

 

 

Tijdens de landelijke Awardbijeenkomst zijn een aantal 

Awardbegeleiders, bestuursleden en Ambassadeurs 

gefilmd. Van dat materiaal is een leuk, nieuw filmpje 

gemaakt waarin zij uitleggen waarom ze actief zijn 

voor de Award.  https://youtu.be/NW4oKKKSoqA 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NW4oKKKSoqA
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We maken steeds meer gebruik van social media; er is een Instagram account gemaakt, nieuw 

materiaal staat op YouTube en ook de LinkedIn pagina is weer in de lucht.  
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De uitreiking van Awards 
Tijdens de uitreiking van de Awards aan de jongeren worden de ouders, familie en vrienden van de 

jongeren uitgenodigd om aanwezig te zijn. Vaak zijn er ook gasten van andere organisaties, partners of 

sponsoren aanwezig. Op die manier zijn de uitreikingen ook een manier om meer te vertellen over het 

programma, de impact en onze organisatie; PR dus. De Bronzen en Zilveren Award uitreikingen worden 

door de scholen en organisaties zelf geregeld, de Gouden Award uitreiking vindt plaats op nationaal 

niveau. In 2017 waren er drie Gouden Award uitreikingen: in Voorschoten, Amstelveen en Maastricht:   

Goud in Maastricht 

Jongeren die hun Gouden Award hebben afgerond worden door de landelijke organisatie uitgenodigd om hun 

Award te ontvangen tijdens een feestelijke bijeenkomst. Ze staan dan letterlijk en figuurlijk in het middelpunt 

want het behalen van Goud is een fantastische prestatie. Ze hebben zowel activiteiten op het gebied van 

sport, individueel talent en vrijwilligerswerk zeker 1 jaar volgehouden, zijn op een Expeditie geweest van vijf 

dagen en vier nachten en hebben ook nog een Residential project gedaan.   

Het programma van zo’n uitreiking draait dan ook om hen; ze vertellen over hun activiteiten, hun leerpunten 

en de avonturen die ze beleefd hebben. Hoogtepunten, dieptepunten en bekentenissen komen aan het 

voetlicht. Veel jongeren sluiten nieuwe en waardevolle vriendschappen en ontdekken nieuwe talenten. Die 

worden soms gedemonstreerd of aan de hand van een zelf gemaakt filmpje getoond.   

De Gouden Awarduitreiking vind altijd plaats in een feestelijke locatie die groot genoeg is om naast de 

jongeren ook hun ouders en familie, Awardbegeleiders en andere gasten te ontvangen. Zo ontstaat er een 

feestelijke sfeer waardoor de jongeren zich vaak dan pas realiseren wat ze gepresteerd hebben.   

Op 8 april 2017 werd in een feestelijke zaal van het Van der Valk hotel in Maastricht Gouden Awards 

uitgereikt aan 45 jongeren. Speciale gasten waren Dhr. Bovens, Gouverneur van Limburg en mevrouw Pen, 

burgemeester van Maastricht en dhr. Heijmans, burgemeester van Weert en tevens voorzitter van het 

bestuur van de International Award in Nederland.   

Na een welkomstwoord door Mevrouw Pen en een korte toespraak door Dhr. Heijmans over het belang van 

de Award werd een groep Awardbegeleiders uit Weert voorgesteld door mevrouw Cup, directeur van de 

Award in Nederland. Deze groep bestaat uit geboren Weertenaren en statushouders uit m.n. Syrië en zij 

begeleiden samen een groep ‘gemengde’ deelnemers tijdens het Awardprogramma. Na dit inspirerende 

verhaal over dromen, ambities en daadkracht werden een aantal jongeren uitgenodigd door het presentatie-

duo om een presentatie te verzorgen. Live muziek, een tentoonstelling van schilderijen, een aantal filmpjes en 

een demonstratie van Japans schrift lieten een duidelijke variëteit zien in de activiteiten die de jongeren 

hadden gedaan. Daarna werden de 45 Gouden Awards uitgereikt door dhr. Bovens, mevrouw Pen en dhr. 

Heijmans en was er een groot applaus voor deze bijzondere, jonge mensen. Tijdens zijn felicitatie speech 

benadrukte Dhr. Bovens het belang van de maatschappelijke betrokkenheid, delen van wat je hebt en kunt 

en het leren van elkaar. Een mooi en inspirerend slot van het programma.   
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De aanwezige gasten van andere organisaties waren zeer onder de indruk van de jongeren en hun 

ontwikkeling. Naast vertegenwoordigers van onder andere het Credo huis en 2Select waren er mensen van 

onze samenwerkingspartner in Limburg, het PGCJ.    

Bijzonder bij deze uitreiking waren een aantal internationale gasten: twee collega’s van de Awardorganisatie 

uit Tsjechië brachten een bezoek aan de Awardgroep in Weert en het jongerenwerk in Maastricht; mooie 

gesprekken waar de collega’s veel van hebben opgestoken. Daarnaast was de directeur van de International 

Award uit Slovakije en de directeur van de International Award in Luxemburg aanwezig.   

Na het slotwoord was er voor alle aanwezigen gelegenheid om onder het genot van een hapje en een 

drankje de deelnemers te feliciteren.   
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 Kwaliteit en sub-licenties 
Na de externe audit van januari 2015 zijn we voortdurend bezig geweest om de organisatorische 

kant van de International Award in Nederland op orde te krijgen. Administratie, betalingen, 

privacy, verzekeringen en ICT moeten goed geregeld zijn en kosten veel tijd.  

In 2016 zijn onder andere de algemene administratie en deelnemersadministratie verder op orde 

gebracht. In 2017 is het ORB ingevoerd; een digitale tool waarmee zowel deelnemers als 

Awardbegeleiders de vorderingen van alle activiteiten kunnen bijhouden. De benodigde 

vertalingen, aanpassingen van documenten e.d. heeft veel tijd gekost. De koppeling tussen deze 

administratie en de betaling van de deelnemersbijdrage (gaat nog steeds via de website) was een 

ander probleem.  

We werken inmiddels met duidelijke vrijwilligerscontracten en hebben voor bestuur en 

Beoordelaars VOG’s aangevraagd.  

Ook de sub-licenties met scholen en organisaties zijn op orde, zodat helder is wie waarvoor 

verantwoordelijk en aansprakelijk is.  

Voor de invoering van de nieuwe privacy wet in mei 2018 hebben we een protocol opgesteld en 

ook onze ‘algemene voorwaarden’ aangepast.  

De laatste maanden van 2017 zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de audit in 

januari 2018. 

 

 

Financiën  
Ook in 2017 is hard gewerkt aan het verkrijgen van meer financiële middelen. Enerzijds hebben we 

de inkomsten via deelnemers en deelnemende organisaties op orde gebracht. De scholen betalen 

niet alleen voor deelname maar ook voor de trainingen.  

 

Sponsoring en fondswerving  
In samenwerking met Marcel Evers van Firmin hebben we onze zoektocht naar structurele of  

projectmatige subsidie doorgezet. KANS fonds en Janivo hebben onze aanvragen gehonoreerd. 

Helaas zijn ook een aantal aanvragen, onder andere bij ASML Foundation, afgewezen. 
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De Gemeente Weert ondersteunt specifiek de Awardgroep in Weert.  

 

Een particuliere sponsor uit het zuiden van het land, HQ Facility Management, is bereid gevonden 

ons substantieel te sponsoren vanaf 2017, waardoor de continuïteit voor in principe drie jaar 

gewaarborgd is.  

 

In oktober vond weer het traditionele Golftoernooi plaats, 

ditmaal in Nistelrode. De familie van Eerd heeft de baan 

gesponsord. Naast PR heeft het toernooi ook een mooi 

sponsorbedrag opgeleverd.  

 

 

 

 

Samen met Nelleke Slaats van 2Selecet, een expert in fondswerving, hebben we ook een aantal 

aanvragen ingediend om een specifiek project rond Open Award centers, te financieren. Inmiddels 

zijn we in gesprek met de Goldschmeding Foundation.   

 

Ook in 2017 zijn we door een aantal bedrijven ondersteund bij een aantal activiteiten; sponsoring 

in natura. MannaertsAppels, notaris kantoor in Tilburg, heeft de boardroom beschikbaar gesteld 

voor onze heidag in november. Merino Services, Business Consultancy en Software diensten in 

Tilburg heeft de trainingen voor de Ambassadeurs gefaciliteerd.  

 

Balans en winst- en verliesrekening 2017 

 
The International Award 

 
Oisterwijksebaan 90 

 
5018 CC Tilburg 

 
Datum: 03-04-2018 

 
    
    
BALANS t/m 31-12-2017 
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Code Omschrijving Activa Passiva 

0700  Besteedbaar vermogen    40.282,14 

1000  Debiteuren  9.640,00   

1210  Kenia reis    1.650,50 

1300  Rekening Courant bankier 895  23.932,93   

1310  Internet Spaarrekening 644  696,55   

1320  Internetplus spaarrekening 719  7.663,16   

  Saldo    0,00 
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Code Omschrijving Verlies Winst

4000 Reiskosten 1.975,06

4010 Verblijfskosten 2.165,02

4020 Telefonie en internet 845,74

4030 Administratie div 7.427,14

4035 Accountants- en administratiekosten 1.517,95

4090 Diversen bijv eten en drinken 1.283,60

4095 Beroepskracht 28.226,33

4096 Loonheffing 17.860,00

4300 Uitreikingen 2.450,15

4330 Materialen voor deelnemers /print 3.725,29

4350 Bijdragen aan uitreikingen en materialen 215,00

4430 Onkosten beoordelaars bij expedities 1.361,55

4600 Kosten Training 1.871,13

4650 Opbrengsten Training 2.374,16

6010 Reiskosten project kwetsbare jongeren 4.585,94

6020 Verblijfskosten project kwetsbare jongeren 3.915,07

6030 Print- en porto project kwetsbare jongeren 460,79

8010 Giften en schenkingen 44.000,00

8015 Golftoernooi 2017 3.387,44

8020 Deelnemerbijdrage 19.999,49

8030 Schoolbijdragen 12.840,00

8050 Beleggingsopbrengsten en rente 19,56

9997 Eindresultaat 2.695,77

 Saldo 

82.601,09 82.601,09

The International Award

Oisterwijksebaan 90

5018 CC Tilburg

Datum: 14-03-2018

WINST & VERLIES 01-01-2017 t/m 31-12-2017
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Bedrijfsinformatie  
Stichting International Award for Young People, The Netherlands. Ook genaamd: Stichting 

Algemene Vorming Jongeren, The Netherlands, gevestigd in de gemeente ’s-Gravenhage.  

Doelstelling van de stichting 

De stichting heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van het psychologisch, fysiek en sociaal 

welzijn van jongeren in de leeftijd van veertien tot en met vierentwintig jaar en voorts al hetgeen 

met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 

de ruimste zin des woord. De Stichting heeft een voor Nederland geldende licentie voor het 

uitvoeren van het Awardprogramma, verkregen van de The Duke of Edinburgh’s International 

Award Foundation. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van alle 

haar dienstig voorkomende en wettelijk toegestane middelen en voorts in het bijzonder door:     

a) het opzetten van een niet-competitief en vrijwillig programma op psychologisch, fysiek en 

sociaal gebied, gericht op zelfontplooiing van jongeren, waaronder begrepen het 

ontwikkelen van het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en  

verantwoordelijkheidsbesef bij jongeren ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de 

gemeenschap middels het programma van de International Award for Young People 

b) het toekennen van certificaten met Bronzen, Zilveren en Gouden insignes indien één der 

niveaus van bovengemeld programma met succes is afgerond.  

c) Het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het programma middels het uitgeven 

van sub-licenties of samenwerkingsovereenkomsten aan organisaties die het programma 

uitvoeren. 

 

Kantoorhoudend aan het adres: Vazalstraat 2, 5021 DR  Tilburg.  

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden 

te ‘s-Gravenhage onder nummer: 41157808. 

Wij zijn een stichting met ANBI status, 815024563 

De stichting International Award for Young People, The Netherlands  is een erkende National 

Award Authority (NAA) en aangesloten bij de  ‘Duke of Edinburgh’s International Award 

Association’ te Londen. 
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Colofon 
Tekst en eindredactie International Award for Young People, The Netherlands 

Fotografie The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation en International Award for 

Young People, the Netherlands 

 

 


