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1. INLEIDING 
 
Doelstelling 
 
Stichting Young Urban Achievers (YUA) is een Nederlands collectief dat initiatiefrijke jongeren in 
kansarme regio’s bij elkaar brengt en hen begeleidt bij het opzetten van nieuwe ondernemingen en 
organisaties. De nadruk ligt hierbij op culturele initiatieven. YUA richt zich op regio's met een 
beperkt arbeidsperspectief voor jongeren en in het bijzonder op stedelijke projecten. Steden zijn 
van oudsher de centra van economische activiteit. YUA gelooft dat het de jongeren zijn die 
groei kunnen aanwakkeren door nieuwe initiatieven te ontplooien. Deze gedreven, getalenteerde 
inwoners - de Young Urban Achievers - zijn de toekomst; hun talent, intellect en economische 
potentie zorgen voor groei, vooruitgang en vernieuwing. 
YUA is opgericht door een groep jonge Amsterdamse enthousiastelingen met één zelfde doel: de 
YUA's willen initiatiefrijke jongeren overal ter wereld de kans geven hun potentieel en creativiteit te 
benutten. De stichting bestaat uit de tweekoppige directie en een vierkoppig bestuur. Het comité 
van aanbeveling onderschrijft de doelstelling van de stichting. 
 
Uitgangspunten 
 
Onze uitgangspunten zijn: 
 
1. Een vraaggerichte benadering: YUA komt tegemoet aan lokale wensen en behoeften. 
2. YUA gaat uit van de kracht en het potentieel van studenten en jongeren: alhoewel het jongeren 

in eerste instantie aan middelen en expertise ontbreekt, gelooft YUA dat juist bij hen de potentie 
en wilskracht aanwezig is om nieuwe ondernemingen succesvol te laten zijn. 

3. YUA ziet lokaal ondernemerschap als voorwaarde voor duurzaamheid: een project heeft de 
meeste kans van slagen wanneer het uitgevoerd wordt door lokale jongeren. Zij hebben de 
kennis en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in hun land. 

4. YUA gelooft in lokale en internationale samenwerking: twee mensen weten meer dan één. Door 
samen te werken wordt expertise gedeeld, worden visies verbreed en netwerken versterkt. 

 
Activiteiten 
 
A. YUA inventariseert stedelijke gebieden, waar jongeren niet de mogelijkheid hebben passend 

werk te vinden en werkervaring op te doen. 
B. YUA brengt ondernemende jongeren samen, die zich willen committeren aan het opzetten en 

runnen van een zelfstandig bedrijf of organisatie. 
C. YUA genereert een startkapitaal voor nieuwe ondernemingen. YUA werft fondsen en subsidies 

en begeleidt lokale jongeren bij het aanschrijven van fondsen en zoeken naar investeerders voor 
hun plan. 

D. YUA biedt jongeren logistieke ondersteuning bij het opzetten van een nieuwe onderneming. 
E. Na een opstartperiode waarin YUA de jongeren begeleidt en opleidt om het bedrijf zelfstandig 

te kunnen runnen trekt YUA zich terug en wordt de bedrijfsvoering aan de jongeren over gelaten. 
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Resultaat 
 
Jongeren in kansarme regio's verdienen hun eigen inkomsten en doen werkervaring op. Hun kansen 
op de arbeidsmarkt worden vergroot. Jongeren krijgen zo de kans om substantieel bij te dragen 
aan hun eigen toekomst en leefomgeving.   
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2. PERSONEEL & ORGANISATIE 
 
Directie YUA 2017 
 
Marthe Singelenberg 
Ema Cvrkota 
Annejuul Jans 
 
YUA heeft haar directie in 2017 kunnen uitbreiden, van twee naar drie medewerkers. De directie 
bestond daarmee uit Marthe Singelenberg, Annejuul Jans en Ema Cvrkota. Annejuul is in 2016 als 
interim-directielid aangetrokken wegens de tijdelijke afwezigheid van Marthe. Met financiële steun 
van Filmtheater Kriterion kon Annejuul aanblijven na Marthe’s terugkeer. 
 In 2017 onderhield de directie nauw contact met de projectcoördinatoren van de 
buitenlandse projecten alsmede de betrokkenen in Amsterdam. De directie was daarmee 
hoofdverantwoordelijk voor de projecten en alle activiteiten die ten behoeve van de projecten 
ondernomen werden. De directie had in 2017 een grote uitvoerende rol bij de projecten in Monrovia 
en Ramallah, terwijl in Sarajevo met name over strategie en beleid werd meegedacht met de lokale 
partijen.  
 Daarnaast is de directie in 2017 ondersteund door twee stagiairs. Van februari tot en met 
juni deed Lenne Ruijter (oud-Studio/K) haar afstudeerstage bij YUA, waarbij ze onderzoek deed 
naar duurzame verdienmodellen voor YUA. Vanaf september hielp Monty Aal (Shell Kriterion) bij het 
opzetten en uitvoeren van de crowdfunding campagne voor Kriterion Monrovia, waarbij hij zich 
richtte op het contact met de Amsterdamse projecten, het meeschrijven aan fondsenaanvragen en 
het ondersteunen van de directie. 
 
Bestuur YUA 2017 
 
David Hein — voorzitter 
Frederiek Biemans — secretaris 
Thomas Hosman — penningmeester 
Roos Boer — algemeen bestuurslid 
 
In 2017 heeft David Hein aangegeven na acht jaar te zullen vertrekken als bestuurslid van YUA. De 
directie en het bestuur hebben vervolgens besloten om gezamenlijk op zoek te gaan naar geschikte 
kandidaten ter vervanging. Het hele jaar heeft David nog als voorzitter zitting genomen in het 
bestuur. Het bestuur van YUA bestond in 2017 uit vier leden, het bestuur en de directie zagen echter 
ruimte voor nog een vijfde lid. Ook Frederiek Biemans en Roos Boer hebben aangegeven het 
bestuur te zullen verlaten, vanwege het bereiken van de maximale termijn voor bestuursleden (twee 
termijnen van elk vier jaar). Als gevolg hiervan zal de bestuurssamenstelling in 2018 wijzigen.  
 
Comité van aanbeveling 
 
Piet Meerburg — oprichter Kriterion Amsterdam († 11 april 2010) 
Chris Keulemans — schrijver en journalist 
Eddy Terstall — filmmaker 
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Willemijn Verloop — oprichter War Child, oprichter en directeur Social Enterprise NL 
Bill Carter — auteur van het boek Fools Rush In  
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3. YUA ALGEMEEN 
 
Promotie en communicatie 
 
In 2017 was de band met de Amsterdamse Kriterion-projecten zeer goed. YUA werd gezien als 
volwaardig en gelijkwaardig project dat onder de Stichting Onderlinge Studentensteun Kriterion 
valt, hoewel dit formeel niet het geval is. De verschillende kwartaalvergaderingen met de 
verschillende projecten-besturen werden bijgewoond, er zijn leden van Filmtheater Kriterion en 
Studio/K meegereisd naar Sarajevo en er is veel samengewerkt, zowel gedurende de crowdfunding 
voor Kriterion Monrovia als de Gay Pride. De directie heeft veel gehad aan de stagiairs Lenne en 
Monty in het contact met de Amsterdamse projecten. Aangezien beide stagiairs het afgelopen jaar 
nog nauwe banden hadden met de Amsterdamse projecten, bleef het ondanks de grote instroom 
aan nieuwe leden erg gemakkelijk om contact te leggen en bruggen te slaan met de leden, ondanks 
de grote instroom aan nieuwe leden. Ook heeft de directie meerdere algemene ledenvergaderingen 
van de Amsterdamse projecten bezocht, om te vertellen aan nieuwe leden over YUA en de 
buitenlandse projecten. 
 Door de vaste aanstelling van een derde directielid, heeft YUA een professionaliseringsslag 
weten te slaan op het gebied van PR en communicatie. Annejuul had hier uitvoerige ervaring mee 
en talent voor, waardoor meer en betere content geplaatst werd op Facebook, Instagram en Twitter, 
en met meer regelmaat een nieuwsbrief werd verstuurd. Ook heeft de YUA Facebookpagina de 
duizend likes gepasseerd begin 2017, een leuke mijlpaal. De website is in 2017 verder onder handen 
genomen, door informatie eindelijk te updaten en nieuwe functionaliteiten toe te voegen. 
 YUA heeft het afgelopen jaar een hoop verschillende evenementen (mede-)georganiseerd. 
Zo waren er evenementen in Studio/K, Filmtheater Kriterion, KINO Rotterdam, ‘Skek en de Uitkijk. 
De meeste evenementen vonden plaats ten behoeve van de crowdfunding campagne. Twee 
evenementen in Kriterion en KINO waren in samenwerking met partnerorganisatie Engineers 
Without Borders georganiseerd. In het kader van de Gay Pride is in augustus in samenwerking met 
Kriterion Sarajevo en de Uitkijk nog een programma georganiseerd.  
 Al met al heeft YUA vanwege de verschillende samenwerkingen en de crowdfunding 
campagne veel zichtbaarheid weten te genereren. Niet alleen via evenementen en sociale media, 
ook de pers wist YUA te vinden. Zo verscheen YUA onder andere in het Parool, het NRC 
Handelsblad, Folia Magazine en is er een segment geweest op het NOS radioprogramma ‘Met Het 
Oog Op Morgen’. 
 
Financiën en fondsenwerving 
 
De directie heeft veel fondsenwervende activiteiten gedaan in 2017. De crowdfunding campagne 
ten behoeve van Kriterion Monrovia in het najaar en subsidieaanvragen bij de Europese Unie, de 
Hofsteestichting en de gemeente Amsterdam hebben hun vruchten afgeworpen. In totaal heeft 
YUA € 2.362 uit structurele donaties, € 6.136 uit eenmalige donaties en/of sponsoring, € 27.412 
uit subsidieaanvragen en € 46.429 middels de crowdfunding campagne opgehaald. 
 
Van alle lasten is € 3.178 uitgegeven aan algemene organisatiekosten YUA, € 11.282 aan Kriterion 
Monrovia, € 1.772 aan Kriterion Sarajevo en € 1.451 aan Kriterion Ramallah. Hiernaast zijn er ook 
kosten gemaakt voor overige projecten die in samenwerking met de Amsterdamse Kriterion 
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projecten plaatsvonden, zoals het programma tijdens de Gay Pride. Aan dergelijke projecten is in 
2017 € 1.281 uitgegeven.  
 
Op grond van de jaarrekening blijken de lasten aanzienlijk lager dan de baten in 2017. Hierbij moet 
in ogenschouw worden genomen dat een groot deel van deze inkomsten eind 2017 is ontvangen 
en moeten worden gealloceerd aan specifieke projecten die in 2018 plaatsvinden. Zo liep de 
crowdfunding campagne ten behoeve van Kriterion Monrovia af op 12 december 2017. Ook de 
ontvangen subsidie voor het project in Ramallah zal grotendeels in 2018 worden uitgegeven. 
Derhalve zijn er in de balans (zie pagina 12) twee reserveringen opgenomen: “bestemmingsreserve 
Monrovia” en “bestemmingsreserve Ramallah”. Voor beide projecten geldt dat er in 2017 slechts 
beperkte kosten zijn gemaakt voor de voorbereiding en dat nagenoeg alle kosten voor deze 
activiteiten in 2018 worden gemaakt. In het geval van het project in Monrovia zullen deze kosten in 
2018 grotendeels betrekking hebben op: lokale salarissen, verbouwingen en aanschaf van 
benodigde apparatuur zoals een projector.. In het geval van het project in Ramallah zijn in 2018 ook 
kosten voorzien voor de trainingsweek in maart, waarvoor de Palestijnse studenten naar 
Amsterdam zullen afreizen.  
 
Dit alles is ook terug te zien in de jaarrekening, vanaf pagina 12. 
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4. PROJECTEN 
 
In 2017 was YUA betrokken bij vier projecten: Kriterion Sarajevo (Bosnië en Herzegovina), Kriterion 
Monrovia (Liberia), Kriterion Belgrado (Servië) en het nieuwste project, Kriterion Ramallah. Met het 
project in Belgrado is in 2017 weinig contact geweest. Hun activiteiten waren ten opzichte van de 
overige projecten een stuk kleinschaliger. Ook was er relatief weinig progressie met betrekking tot 
de businessplannen. Kriterion Ramallah is officieel aangenomen als YUA-project, na een positief 
haalbaarheidsonderzoek in maart. Hieronder volgt een uiteenzetting van de verschillende 
activiteiten met betrekking tot de YUA-projecten in 2017.  
 
Kriterion Sarajevo 
 
In 2017 was het alweer zes jaar geleden dat Kriterion Sarajevo haar deuren opende. Het afgelopen 
jaar stond Vanja Lazic nog steeds aan het hoofd van de organisatie. Ten opzichte van 2016 waren 
er weer wat veranderingen in het team, maar het gemiddelde aantal leden bleef op ieder moment 
op vijf. Ze gaven aan dat de werkdruk nog steeds vrij hoog was, maar door een efficiëntere 
taakverdeling konden ze dit goed opvangen. Kriterion Sarajevo heeft veel succesvolle evenementen 
weten te organiseren en de ruimte optimaal kunnen benutten. In januari hebben ze geïnvesteerd in 
een nieuwe centrale verwarming, waardoor de bioscoopzaal ook in de winter gebruikt en verhuurd 
kon worden. Hoogtepunten waren het jaarlijks terugkerende LHBT-festival Merlinka, dat dit jaar 
drukbezocht werd en zonder incidenten is verlopen, en het aangaan van een driejarige 
samenwerking met het Sarajevo Film Festival. Tijdens het festival in augustus was Kriterion 
aangewezen als ‘House of Shorts’, waar korte films van beginnende makers te zien waren.  
 
De activiteiten van YUA met betrekking tot Kriterion Sarajevo bestonden uit: 
- Feedback geven op de organisatorische en financiële bedrijfsvoering 
- Advies geven omtrent het komende vertrek van seniorleden Vanja en Saudin en de 

overgangsperiode 
- Advies geven over gemaakte plannen met betrekking tot het aflopen van het huurcontract in 2018 

en de relatie met de verhuurder 
 
Gedurende de eerste helft van 2017 heeft YUA voornamelijk advies gegeven met betrekking tot het 
beleid en de toekomst van Kriterion Sarajevo. Er is hen gevraagd concrete plannen op papier te 
zetten. In 2017 draaide Kriterion Sarajevo nog steeds geen break-even, al liepen de verliezen wel 
enorm terug. Hierbij is echter geen rekening gehouden met langlopende schulden bij Stichting 
Kriterion en YUA, of met het feit dat op het moment geen maandelijkse huur betaald wordt.  

YUA heeft een kort werkbezoek gebracht aan Kriterion Sarajevo. Tijdens het bezoek is 
gesproken over het vertrek van Vanja en Saudin en de dreigingen van de verhuurder om hen het 
pand uit te zetten. YUA heeft met de accountant en de advocaat gesproken, wat ons ervan 
verzekerd heeft dat de claims van de juridisch en feitelijk onjuist waren. Er is sindsdien geen contact 
geweest met de huisbaas. Wat betreft het aflopen van het huurcontract, zal YUA enkel een 
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adviserende rol innemen, in tegenstelling tot 2015, toen er actief bijgedragen werd aan de 
totstandkoming van een nieuw contract en het inzamelen van de nodige fondsen. 

In de zomer organiseerden de Amsterdamse Kriterion-projecten een programma gedurende 
de Gay Pride. YUA heeft in samenwerking met Shell Kriterion, Filmtheater de Uitkijk en Kriterion 
Sarajevo een filmavond georganiseerd in de Uitkijk. Twee leden van Kriterion Sarajevo, Vanja en 
Danilo, zijn tijdens de Gay Pride naar Amsterdam gekomen voor een Q&A tijdens de filmavond. De 
avond stond in het teken van LHBT-shorts en was druk bezocht. Voor alle partijen was dit een 
succesvolle samenwerking en het was leuk om te zien dat Kriterion Sarajevo op deze manier 
betrokken kon worden bij de Amsterdamse projecten. In de tweede helft van 2017 is minder contact 
geweest met Kriterion Sarajevo, vanwege de drukke crowdfunding campagne voor Kriterion 
Monrovia. Desalniettemin bleef YUA als adviseur onverminderd betrokken bij Kriterion Sarajevo en 
is het contact en de samenwerking altijd goed geweest.  
 
Kriterion Monrovia 
 
2017 is een druk en succesvol jaar geweest voor Kriterion Monrovia. In januari zijn Marthe en Ema, 
samen met oud-stagiair Jeroen afgereisd naar Liberia. Tijdens dit werkbezoek van tien dagen is 
onderzoek gedaan naar verschillende panden, gesproken met lokale jongeren en organisaties, is 
een community screening bijgewoond en is er veel beeldmateriaal geschoten ten behoeve van de 
crowdfunding campagne. Na terugkomst was er een locatie gekozen en zou de crowdfunding 
campagne in het voorjaar van start gaan. Na wat overleg was echter besloten om de campagne te 
verplaatsen naar het najaar. Dit gaf de directie de kans om het businessplan en de begroting voor 
Kriterion Monrovia af te ronden en de campagne beter voor te bereiden. Al met al heeft YUA in 2017 
een zeer actieve rol ingenomen ten opzichte van Kriterion Monrovia. 
 
De activiteiten van YUA met betrekking tot Kriterion Monrovia bestonden uit: 
- Meedenken en advies geven over beleidsmatige beslissingen 
- Meeschrijven aan business plan en opstellen van begroting 
- Fondsenwerving via subsidieaanvragen en crowdfunding 
 
Het afronden van het business plan, de begroting en het opzetten van de crowdfunding campagne 
heeft het grootste deel van de activiteiten voor Kriterion Monrovia ingenomen. Hiernaast is nog veel 
gesproken met partnerorganisatie Engineers Without Borders (EWB), die met een enthousiast team 
aan de slag zijn gegaan met de eerste ontwerpen voor de verbouwing. Ook hebben zij filmavonden 
georganiseerd in Filmtheater Kriterion en KINO Rotterdam, om de kosten voor hun eigen vliegtickets 
in te zamelen. 
 Het business plan en de begroting zijn in de zomer van 2017 afgerond. Er was bedacht dat 
het project gefaseerd uitgevoerd zal worden en dat de eerste fase alleen een kleine verbouwing van 
het pand zou behelzen. Tijdens de zomer is ook hard gewerkt aan de crowdfunding campagne, 
waarmee deze eerste fase gefinancierd zou worden. Het doel was om € 50.000 op te halen in 60 
dagen, waarbij gebruik werd gemaakt van het online platform 1% Club. Op 13 oktober is de 
campagne feestelijk gelanceerd in Studio/K, waarna binnen een week al ruim € 8.000 opgehaald 
was. Gedurende de campagne is optimaal gebruik gemaakt van marketing en 
communicatiemiddelen zoals social media, pers en gedrukt materiaal. De Amsterdamse projecten 
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droegen bij door evenementen te organiseren en rewards te doneren die mensen kregen bij een 
donatie aan de campagne. ’Skek heeft bijvoorbeeld drie evenementen in één week georganiseerd 
en Kriterion organiseerde een benefiet-feest waarbij de baromzet gedoneerd is. Uiteindelijk is er na 
60 dagen € 42.075 opgehaald via het online platform. Na afloop van de campagne zijn er nog een 
aantal donaties overgemaakt op de rekening, waardoor het totaal opgehaalde bedrag € 46.429 is 
geworden.  
 Gelijktijdig met de crowdfunding campagne werd YUA door partnerorganisatie SPARK 
gewezen op een mogelijke subsidie van de Europese Unie. De lokale Liberiaanse delegatie van de 
EU stond enthousiast tegenover het project en moedigde YUA, SPARK en Kriterion Monrovia aan 
om een aanvraag te doen. Deze aanvraag heeft YUA uiteindelijk in samenwerking met SPARK 
geschreven en is goedgekeurd in de laatste weken van 2017. Hiermee komt het totaal opgehaalde 
bedrag ten behoeve van Monrovia neer op € 194.012,00. De subsidie is voor de duur van anderhalf 
jaar en binnen dit tijdsbestek zal Kriterion Monrovia haar deuren dan ook openen. De uitvoering van 
dit project zal een samenwerking zijn tussen YUA, SPARK en het team van Kriterion Monrovia, 
waarbij SPARK de ontvangen subsidie zal beheren. 
 
Kriterion Belgrado 
 
Gedurende 2017 is er in mei contact geweest met Radojica Buncic, projectcoördinator van Kriterion 
Belgrado. Er is gesproken over de businessplannen die voorgelegd waren en die nog steeds te 
ambitieus en breed zijn. Ook is geadviseerd om kleinschalige en terugkerende evenementen te 
organiseren en om daarvoor subsidies of fondsen te zoeken. Helaas is er weinig respons geweest 
op dergelijk advies. De samenwerking en voortgang is verder niet meer geëvalueerd. YUA heeft de 
jaarlijkse bijdrage van € 500 met terugwerkende kracht overgemaakt voor het jaar 2016, met de 
kanttekening dat dit in 2017 naar alle waarschijnlijkheid niet meer zal gebeuren. Hoewel de jaarlijkse 
YUA bijdrage altijd naar inzicht van het lokale project besteed mocht worden, is er naar mening van 
de directie te weinig vooruitgang geweest in het project om er op deze manier aan bij te blijven 
dragen. 
 Er is voor gekozen om hier niet actief achteraan te gaan verder, gezien de werkzaamheden 
voor met name Monrovia. De status van Kriterion Belgrado is zodoende eind 2017 onduidelijk, iets 
wat in 2018 verder onderzocht en geëvalueerd moet worden.  
 
Kriterion: Ramallah 
 
Kriterion Ramallah is officieel aangenomen als YUA project in 2017. Het doel voor 2017 was om 
aan het einde een team van Palestijnse jongeren te hebben, die in 2018 lokaal verder zouden werken 
aan het projectplan. Naast de directie, werkten Tomer Gal en Bart Blaauw aan het project, Tomer 
in de hoedanigheid van projectcoördinator en Bart als onderzoeker. Vanuit de directe besteedde 
Marthe het meeste tijd aan de begeleiding van het project. 
 
 De activiteiten van YUA met betrekking tot Kriterion Ramallah bestonden uit: 
- Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren  
- Opstellen van een projectplan en begroting voor studentenselectie en uitwisseling 
- Aantrekken van subsidie op basis van project plan en begroting  
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- Studentenselectie uitvoeren 
 
In maart 2017 is Bart naar Ramallah afgereisd, waarbij zijn insteek was om te onderzoeken of het 
mogelijk zou zijn een project in Ramallah te starten. De uitkomst van zijn onderzoek was zeer 
positief en zodoende is in het voorjaar van 2017 besloten om Kriterion Ramallah te starten. Dit hield 
in dat er nieuw project plan geschreven moest worden en dat er weer gesproken moest worden 
met de gemeente Amsterdam. De subsidie die door de gemeente verstrekt is, heeft ervoor gezorgd 
dat verder gegaan kon worden met het project. Zij stonden positief tegenover een tweede fase, 
waarbij Bart samen met een nieuwe medewerker naar Ramallah zou afreizen om 
sollicitatiegesprekken af te nemen met potentiële leden van Kriterion Ramallah. Na deze selectie 
zouden de gekozen kandidaten in 2018 naar Amsterdam afreizen voor een uitwisseling met de 
Amsterdamse projecten. 
 Uiteindelijk is het niet gelukt een geschikte kandidaat te vinden om met Bart mee te gaan 
begin december. Bart is namens YUA alleen gegaan, maar werd op locatie bijgestaan door Laura 
Hupperetz, een huidig lid van Filmtheater Kriterion, die op een privéreis in het gebied was en haar 
hulp had aangeboden. Gedurende de week zijn vier enthousiaste en gemotiveerde jongeren 
gevonden die in maart 2018 naar Amsterdam zullen komen voor een uitwisseling.  
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5. JAARREKENING 2017 
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