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VOORWOORD

Beste familie, vrienden, partners en andere relaties van de
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg, een heel warme groet aan
jullie allemaal. Wij bieden u hierbij, met trots, ons jaarverslag
2018 aan. Normaliter sluiten wij ons voorwoord af met een
dankwoord aan allen die ons gedurende het verslagjaar hebben
geholpen, ondersteund en bijgestaan. Dit jaar echter starten wij
daarmee. Dat de FAJ heeft kunnen uitgroeien tot een volwassen,
gerespecteerde en goed presterende organisatie, hebben wij
namelijk aan u allemaal te danken. Onze welgemeende dank gaat
dan ook uit aan u allen die hieraan bijgedragen hebben, onze
kantoormedewerkers, onze interventiemedewerkers, onze
ledenorganisaties, instanties, instellingen, partners, individuele
personen, klanten, etc. Dank u voor uw steun, financieel of
anders, medewerking en begrip. Maar vooral voor het in de
federatie gestelde vertrouwen. Natuurlijk ook een woord van
dank aan hen die geen deel meer uitmaken van de FAJ-familie en
die zich in het verleden hiervoor ingezet hebben.
Hoewel wij elk jaar weer moeten aangeven dat onze geldelijke
situatie een punt van zorg is, is het ons niettemin gelukt, zij het
met enig kunst en vliegwerk en met doortastendheid van het
bestuur, genoegzaam gefocust te blijven op de zorg voor onze
doelgroep, de jeugdigen op "onze" eilanden. “Onze” tussen
aanhalingstekens omdat het de FAJ nog niet gelukt is om de
optimale mate van aansluiting met de zusterorganisaties op de
andere eilanden te bereiken.
Positief gezien, mogelijkheden voor groei.
Het bestuur van de FAJ zal zich blijven bezinnen hoe de
financiële situatie en afhankelijkheid te kunnen bijschaven
zonder hierbij in te boeten op de aandacht voor de zorg voor
onze jeugd.
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Dit verslagjaar heeft het bestuur een belangrijke versterking
gekregen in de vorm van vier nieuwe bestuursleden. Bewust van
de gewijzigde omgeving en omstandigheden is de FAJ begonnen
met de herbezinning van haar bestaansrecht en onze “core
business”. Samen met de medewerkers heeft het bestuur zich
gebogen over de maatschappelijke, bestuurlijke en
organisatorische ontwikkelingen met als doel te geraken tot een
optimalere afstemming met de omgeving en situatie. Wij staan
aan het begin van een lange weg doch hopen met ieders inbreng en
steun spoedig de resultaten ter afstemming en vaststelling te
kunnen aanbieden.
Het zal de lezer ook al opgevallen zijn dat ons jaarverslag een
metamorfose heeft ondergaan. Wij proberen het zo aantrekkelijk
en gemakkelijk leesbaar mogelijk te maken en hopen hierin
geslaagd te zijn. Onze dank hiervoor gaat uit naar Indigo Blue.
Vrienden, in dit jaarverslag leest u dat wij goede resultaten
hebben bereikt het afgelopen jaar. Dit was niet mogelijk zonder
uw medewerking. Laat ons de komende periode blijven
samenwerken om de visie van de FAJ waar te maken.
Per slot van rekening zijn de prestaties van een organisatie de
resultaten van de gecombineerde inspanningen van elk individu.

ROBERT ANTONIUS
Voorzitter Federatie Antilliaanse Jeugdzorg
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DOELSTELLING
De doelstelling van FAJ staat helder verwoord in
haar statuten: het bevorderen van een
doeltreffende jeugdzorg op Bonaire, St. Maarten,
Saba en St. Eustatius, door het stimuleren,
entameren en verrichten van activiteiten die
leiden tot een bloeiend jeugdwelzijn en een
betere leef- en ontwikkelingssituatie voor
kinderen en jongeren.

HOOGTEPUNTEN
In 2018 hebben zich binnen de organisatie
belangrijke veranderingen voorgedaan. Er zijn
vier nieuwe leden toegetreden tot het FAJ
bestuur. Ook heeft FAJ het afgelopen jaar bewust
stil gestaan bij haar oorsprong en bestaansrecht.
Onder begeleiding van externe facilitators heeft
het hele team van FAJ, bestuur en medewerkers,
tijdens een studiedag nagedacht over
maatschappelijke en organisatorische
ontwikkelingen en de eerste voorbereidingen
getroffen voor een nieuwe visiedocument dat
beter is afgestemd op de actuele realiteit.

VISIE FAJ
In 1998, heeft FAJ een eerste visiedocument
opgesteld. Dit document heeft de afgelopen
twintig jaar gefungeerd als belangrijkste
05

richtinggevend instrument voor alle activiteiten
en werkzaamheden van FAJ en heeft FAJ helpen
uitgroeien tot een professionele organisatie. Die
visie luidde als volgt:

"Het realiseren en stimuleren van optimale
voorzieningen en ontwikkelingsmogelijkheden
voor kinderen en jeugd binnen de Antilliaanse
gemeenschap"
Gewijzigde situaties en omstandigheden binnen
het koninkrijk hebben een grote invloed op de
positie en het functioneren van FAJ. Te denken
valt onder andere aan de nieuwe staatkundige
structuur, herstructurering van ambtelijke
organisaties, wijziging in beleid en uitvoering,
onderbezetting kantoor FAJ en minder financiële
ondersteuning.

NOVEMBER 2018
Studiedag toekomstvisie FAJ
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FAJ heeft in 2018 het initiatief genomen om met
de complete organisatie, zowel bestuur als
medewerkers, stil te staan bij deze ontwikkelingen en gezamenlijk een actueel en praktisch
nieuw visiedocument te ontwikkelen dat beter is
afgestemd op de nieuwe realiteit. Hierover meer
in de paragraaf over de toekomst van FAJ.

SAMENWERKINGSRELATIES
Voor FAJ, als koepelorganisatie voor jeugdzorg
op de vijf eilanden, is het aangaan van samenwerking en afstemming met verschillende
organisaties belangrijk. In 2018 zijn naast het
bestendigen van bestaande relaties ook nieuwe
samenwerkingsverbanden aangegaan. Een overzicht met korte omschrijving van de aard van de
samenwerking is hieronder terug te vinden.

William Schrikker
Groep (WSG)

Kennisbron en samenwerkingspartner op het gebied van de
doelgroep jongeren met een Licht
Verstandelijke Beperking (LVB)

Scholen

Grootste aanmeldbron cliënten
van YAVE

Openbaar
Ministerie - TopC

Resocialisatieprojecten jongeren
die met justitie in aanraking zijn
gekomen, YAVE begeleidt
jongeren plus andere broers en
zusjes in het gezin
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Ambulante Justitiële Jeugdzorg
Curacao (AJJC)

YAVE biedt begeleiding en
coaching aan cliënten van jeugdreclassering

Maduro & Curiel's
Bank (MCB)

Sociaal Fonds MCB-bank helpt
cliënten van YAVE en ondersteunt
jeugdprojecten

Fundashon Bos di
Hubentut

Samenwerkingspartner voor het
programma in het kader van de
Rechten van het Kind

Triagetafel /
Veiligheidshuis

YAVE participeert in dit
multidisciplinaire overleg voor
complexe casussen

Centraal Meldpunt
Kindermishandeling

Samenwerking om de veiligheid
van kinderen te garanderen

Organisahon pa
Desaroyo Integral
di Mucha (ODIM)

Samenwerkingspartner bij het
regelen van kinderopvang voor
cliënten van YAVE

Stichting Equine

Paardentherapie voor cliënten
YAVE met een trauma

SIGE / SMAT

Begeleiden cliënten op het gebied
van scholing

SGR Groep

Begeleiding van jongeren met een
LVB of andere handicap

Fundashon
Kontakto

Werktraject voor cliënten met
LVB of andere handicap

Fundashon
Formashon Awe
Progreso Mañan
(FFAPM)

Naschoolse opvang & huiswerkbegeleiding voor cliënten YAVE
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Fundashon Encelia

Crisisopvang voor cliënten tot 12
jaar

Centrum Familie en
Jeugd

Uitwisseling begeleiding en sociale hulpverlening aan jongeren

Stichting
Maatschappelijk
Zorg en Herstel

Begeleid wonen voor jongeren

Stichting Speransa

Behandeling aan jongeren en
volwassenen met
verslavingsproblemen

Stichting New
Creation

Begeleid wonen voor jongeren en
families

Techno Future
School

Alternatieve vakopleiding voor
schooldropouts

Kinderoorden
Brakkeput

Plaatsingsadvies jongeren en
bieden begeleiding

Fundashon Guia,
Eduka i Forma

Plaatsing en begeleiding jongeren
in diverse huizen/internaten

Casa Manita

Begeleiding en plaatsing van
jongeren

SEDA

Crisisopvang voor vrouwen

Fundashon pa
Maneho di
Adikshon (FMA)

Begeleiding aan jongeren/ouders
met een verslavingsprobleem

Yudaboyu

Psychiatrische en psychologische
begeleiding voor cliënten YAVE

Slachtofferhulp

Begeleiding van cliënten

Media School

Activiteiten en opleiding voor
cliënten YAVE
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Fundashon Mamisa

Begeleiding van en dagopvang
voor tiener- en jonge moeders

Naschoolse
Opvang Fuik
Amigunan di Kristu

Begeleiding en coaching
schoolkinderen

Fundashon Seu

Samenwerking om op scholen
bewustwording van het oogstfeest
te realiseren.

JEUGDPARTICIPATIE
Actieve jeugdparticipatie is een belangrijke
randvoorwaarde voor jeugdontwikkeling.
Duurzame veranderingen komen alleen tot stand
in samenwerking met de mensen om wie het hier
gaat: kinderen en jongeren. Jeugdparticipatie is
een van de belangrijkste onderdelen van de
Rechten van het Kind en betekent in de praktijk
dat jongeren meedoen en meebeslissen.

MEI 2018
Workshop vliegers bouwen
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FAJ heeft drie vaste activiteiten die elk jaar
terugkeren: Hóben Aktivo, Roefeldag en Viering
Rechten van het Kind.
In 2018 zijn de activiteiten van Hóben Aktivo
uitgevoerd in 2 gebieden: Buena Vista en Fuik. In
Buena Vista werd aangehaakt op het
Urgentieprogramma, een armoedebestrijdingsprogramma van de Curaçaose overheid. Binnen
dit kader is er voor jongeren een kapperscursus
georganiseerd om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Omdat er in deze wijk geen
geschikte praktijklokatie was is uitgeweken naar
een kapperszaak aan de Jan Noorduynweg. De
MCB-bank ondersteunde met het bekostigen van
transport van de deelnemers van en naar deze
praktijklokatie.
In de wijk Fuik is het in 2017 opgestarte
leerwerktraject timmeren en constructie
voortgezet, met subsidie van het Ministerie van
Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Sport Sector Cultuur en Sport. Van de 7 jongeren die in
het leerwerktraject zijn gestart hebben 4
jongeren het succesvol afgesloten. Naast dit

JULI 2018
Afronding leerwerktraject timmeren Fuik
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leerwerktraject zijn er in Fuik in het kader van
Hóben Aktivo ook blokfluit en kuartalessen
gegeven aan twee groepen kinderen van de
organisatie Amigunan di Kristu. Deze
muzieklessen zijn op 15 december afgesloten
met een presentatie tijdens de eindejaarsviering.
Op 19 oktober werd al weer voor de 12e keer
door FAJ de Roefeldag gehouden, in
samenwerking met Fundashon Negoshi Pikiña en
Fundashon Desaroyo i Progreso. Aan deze dag
hebben 150 kinderen van groep 7 en 8 van 7
verschillende scholen voor Funderend Onderwijs
meegedaan: St. Paulus College, Kolegio San
Martin de Porres, CML Maduro School, SB
Angela Jessurun, St. Albertus College, Skol MC
Piar en Kolegio Don Sarto. Deze scholen bieden
allemaal door Fundashon Desaroyo i Progreso
verzorgde naschoolse opvang aan. Gedurende
enkele weken werden de kinderen voorbereid
tijdens de naschoolse opvang door middel van
verschillende introductielessen. In deze lessen
werd de bedoeling van het project uitgelegd en
op een praktische manier inzicht gegeven in
welke beroepen er zoal op Curaçao voorkomen.

OKTOBER 2018
Afronding leerwerktraject timmeren Fuik
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Op de Roefeldag zelf zijn de kinderen in groepjes
van 4, met een begeleider, verschillende
bedrijven en instellingen in de praktijk gaan
bezoeken. 35 bedrijven en instellingen hebben
hun medewerking aan de Roefeldag verleend en
hun deuren voor de kinderen opgezet.
De activiteiten in het kader van de Rechten van
het Kind hebben niet alleen het doel om kinderen
bewust te maken van hun rechten, maar hen ook
te laten inzien dat er naast rechten ook plichten
zijn en regels waar je je aan moet houden. Er
wordt door FAJ al meer dan 10 jaar met een
aantal organisaties samengewerkt die zich
gezamenlijk sterk maken voor de kinderrechten:
Fundashon Material pa Skol en Fundashon Bos di
Hubentut.
De grootste uitdaging dit jaar was om voldoende
middelen te krijgen en met de beschikbare
personele inzet alsnog een zo groot mogelijke
doelgroep te bereiken. Er zijn met kinderen tvspots gemaakt die in de maanden november en
december wekelijks op verschillende televisiezenders zijn uitgezonden.

NOVEMBER 2018
Bewustwording Rechten van het Kind
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Onder andere bekostigd vanuit het zorgcontract
dat FAJ heeft met de Curaçaose overheid
worden er trainingen georganiseerd voor de
lidorganisaties van FAJ en andere organisaties
die met de doelgroep kinderen en jongeren
werken. Door de jaren heen heeft FAJ zich als de
specialist op het gebied van LVB-trainingen
ontwikkeld. Organisatorisch worden deze
trainingen vanuit het LVB Kenniscentrum
georganiseerd. FAJ is belast met de organisatie
en beheer van de organisatie en gelden van het
LVB Kenniscentrum. Er worden twee type LVBtrainingen georganiseerd. Een sociale
vaardigheidstraining voor LVB jongeren (Kuida
Mi Mes) en en training voor professionals die
met de doelgroep werken om te leren beter met
deze doelgroep te kunnen communiceren.
Naast de LVB trainingen zijn er ook op het thema
verslavingszorg enkele trainingen aangeboden.

TRAININGEN 2018

2 Eéndaagse LVB trainingen voor beleidsmakers en
pychiaters van de GGZ (maart 2018)
3 Driedaagse LVB trainingen voor hulpverlenders
in het veld (april, juni/juli en oktober 2018)
Driedaagse LVB workshops voor Sentro di
Korekshon Kòrsou (mei 2018)
Train-de-trainers Kuida Mi Mes voor 4 nieuwe
trainers
12 Kuida Mi Mes workshops voor 30 jongeren van
de Justitiële Jeugdzorg Instelling Curaçao,
Kinderoorden Brakkeput en Huize St. Jozef.
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Basistraining Verslavingszorg met aandacht voor
de belevingswereld van jongeren met betrekking
tot verslaving, herkennen van signalen en
kenmerken, laatste trends in middelengebruik en
preventief omgaan met verslavingsproblematiek en
middelengebruik.
Vervolgtraining Verslavingspreventie met
aandacht voor intakeproces, diagnostiek,
behandeling, gesprekstechnieken, gesprek met
ouders, begeleiding, psychose, agressie en
depressie.

De trainingen op het gebied van verslavingszorg
zijn door FMA verzorgd.

LVB KENNISCENTRUM
Begin februari 2018 hebben de directieleden van
de verschillende organisaties die vertegenwoordigd zijn in het LVB Platform met elkaar om
de tafel gezeten en in een samenwerkingsconvenant vastgelegd dat het LVB Platform het

FEBRUARI 2018
Samenwerkingsconvenant LVB Platform
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LVB Kenniscentrum aanstuurt en FAJ organisatorisch de trekker is. In het Platform zijn met
FAJ de volgende organisaties vertegenwoordigd:
Stichting Gehandicapten en Revalidatiezorg
(SGR), Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao
(GGz), Stichting Gezinsvoogdij Instelling (GVI),
Kinderoorden Brakkeput (KOB), Sentro pa
Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE), Stichting
Rooms Katholiek Schoolbestuur (RKCS),
Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg (AJJC)
en Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC).
De eerste concrete actie van het LVB Kenniscentrum was het indienen van een subsidieverzoek bij Samenwerkende Fondsen in maart
2018. Eind november heeft FAJ te horen
gekregen dat het plan gehonoreerd is voor in
principe één jaar, maar met de mogelijkheid voor
een tweede en derde jaar een aanvraag in te
dienen. Het doel van het LVB Kenniscentrum is
om het beter functioneren, een positiever
zelfbeeld en het toekomstperspectief van LVBjongeren na te streven. Daarvoor worden vooral
trainingen aangeboden aan jongeren, LVB
(pleeg)ouders met LVB kinderen en
hulpverleners.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan meer
kennis en informatie over LVB-ers, onder andere
door een praktijkdefinitie vast te stellen zodat
helder is wat specifiek binnen de Curaçaose
context met LVB bedoeld wordt.
Het LVB kenniscentrum is betrokken bij een
validatieonderzoek van de SCIL, een
screeningsinstrument waarmee gemakkelijker
ingeschat kan worden of een jongere LVB-er is.
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YAVE
Aan het YAVE+ project, dat gefinancierd werd
door Samewerkende Fondsen, kwam na een
periode van vier jaar in januari 2018 een einde.
Omdat dit extra aanbod waardevol is gebleken is
besloten het te integreren in het regulier aanbod
en is de coördinator van het YAVE+ project
toegevoegd aan het YAVE team.
Een totaal overzicht van wat YAVE in 2018
gedaan en bereikt heeft is terug te vinden in het
jaarlijkse evaluatieverslag wat door FAJ/YAVE
wordt uitgebracht. Dit verslag zal ook op de
website van FAJ worden geplaatst.
In 2018 zijn er in totaal 86 nieuwe jongeren
ingestroomd bij YAVE. De gemiddelde leeftijd
van deze jongeren was ongeveer 15 jaar en er
werden, vergelijkbaar met andere jaren, wat
meer jongens dan meisjes aangemeld.
Opvallend was de stijging van het aantal
hulpvragen vanuit instanties in Nederland.
FAJ/YAVE is inmiddels breed bekend en Nederlandse jeugdzorgorganisaties komen zo makkelijk bij FAJ terecht. Vaak gaan de vragen van
deze organisaties over jongeren die, terwijl ze
onder jeugdzorg in Nederland vallen, naar Curaçao verhuizen. Het doel van deze contacten is
een warme overdracht en de begeleiding voor
zover mogelijk op Curaçao voort te zetten.
De grootste uitdaging bij YAVE is de personele
inzet, de caseload en de zwaarte van de hulp
maken uitbreiding van het team, dringend noodzakelijk maar de financiële middelen ontbreken.
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TOEKOMST
FAJ heeft in 2018 het initiatief genomen om met
de complete organisatie, zowel bestuur als
medewerkers, stil te staan bij de ontwikkeling van
de organisatie om gezamenlijk een actueel en
praktisch nieuw visiedocument te ontwikkelen,
dat beter is afgestemd op de nieuwe realiteit.
Een studiedag was de eerste stap. In de studiedag
heeft FAJ zichzelf de volgende vragen gesteld:

Welke actuele en toekomstige ontwikkelingen zijn
relevant voor FAJ?
Heeft FAJ gezien de ontwikkelingen nog
bestaansrecht?
Wat wil FAJ bereiken in de komende jaren?
Is de doelstelling en visie van FAJ nog actueel?
Zijn de kerntaken nog van kracht?
Is het noodzakelijk meer samenwerking in de regio
te zoeken met relevante organisaties?
Hoe staat het met de financiële positie van FAJ?

NOVEMBER 2018
Studiedag toekomstvisie FAJ
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1

De facilitators hebben bij het leiden van de dag
gebruik gemaakt van het Strategic Visioning
Model, een gestructureerde en creatieve
methode om mensen mee te nemen in het
gezamenlijk vaststellen van de dagelijkse
realiteit, welke externe invloedssferen een rol
spelen, het vaststellen van de interne situatie en
vervolgens het maken van keuzes voor de
toekomst. Inhoudelijk is er dieper in gegaan op
vijf van te voren met het bestuur van FAJ
vastgestelde belangrijke thema's: actuele situatie
en behoeftes van jongeren, relevante politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen, behoeftes,
trends en ontwikkelingen financiers, het veld en
de ketenpartners, de invloed van globalisering en
technologische ontwikkelingen in deze 21e eeuw.
Gezamenlijk zijn de sterke en zwakke kanten,
problemen en bedreigingen benoemd en
geordend. Die zijn vervolgens als basis gebruikt
bij het vaststellen van prioriteiten en dromen
over de rol en positie van FAJ in 2025 om
vervolgens prioriteiten te stellen en de visie aan
te passen.

AANGEPAST VISIE STATEMENT

"In 2025 is FAJ een solide organisatie die breed
erkend wordt als kenniscentrum voor jeugdwelzijn,
waar, voor en met jongeren, gewerkt wordt aan een
samenleving waar zij gelukkig kunnen zijn"

1. De studiedag visie en strategie is voorbereid
en geleid door Elly Helings (indigoBlue Consult)
en Daniel Corsen (D&I Business Support)
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PRIORITEITEN

Productontwikkeling
De ontwikkeling van een strategie om de
organisatie beter te 'branden'
De ontwikkeling van een strategie op het gebied
van jeugdparticipatie
Het diversificeren van inkomstenbronnen
Het reorganiseren van zowel de structuur als
invulling van de werkzaamheden van FAJ.

De volgende stap is het gezamenlijk vaststellen van de
visie, de gekozen prioriteiten met de leden te checken
en te vertalen naar concrete acties.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

201

FINANCIEEL VERSLAG

2018

2017

Duurzame activa

194.477

209.263

Beleggingen

690.000

690.000

Vorderingen

14.836

15.645

1.878.289

1.853.923

2.777.602

2.768.831

(in Antilliaanse guldens)

Liquide middelen

PASSIVA

2018

2017

2.099.067

2.113.813

4.215

4.215

28.475

26.434

645.845

624.369

2.777.602

2.768.831

(in Antilliaanse guldens)

Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen
Voorziening groot onderhoud
Overige schulden
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201

WINST EN VERLIESREKENING

2018

2017

Coördinatievergoeding

29.948

8.720

Huuropbrengsten

25.500

30.000

777.055

861.798

900

498

67.317

67.964

900.720

968.980

214.220

221.319

5.000

5.000

16.255

15.961

Exploitatiesaldo

665.245

726.700

Eigen projecten

(679.991)

(728.406)

(14.746)

(1.706)

(in Antilliaanse guldens)

BATEN

Subsidies en donaties
Contributies
Interest

LASTEN
Kantoor- en algemene kosten
Toevoeging voorziening onderhoud
Afschrijving duurzame aktiva

Saldo boekjaar

BESTEMMING SALDO BOEKJAAR
Eigen vermogen

(14.746)

(1.706)
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ALGEMENE INFORMATIE EN
BELANGRIJKSTE WAARDERINGSGRONDSLAGEN

201

TOELICHTING JAARREKENING

De Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg heeft ten doel
het bevorderen van een doeltreffende jeugdzorg op Bonaire,
Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De vereniging
tracht haar doel onder meer te bereiken door het bemiddelen
bij het verkrijgen van financiële steun of andere vormen van
steun aan haar leden.
Duurzame activa
De duurzame activa, bestaande uit twee kantoren op Curaçao,
een terrein op Curaçao en kantoorinventaris op Curaçao,
Bonaire en Sint Maarten, zijn opgenomen voor de
aanschaffingswaarden verminderd met lineaire afschrijvingen
gebaseerd op de geschatte levensduur.
Beleggingen
De beleggingen zijn opgenomen tegen amortisatiewaarde.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen voor hun nominale waarden
onder aftrek van eventueel benodigde voorziening voor
oninbaarheid.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn opgenomen voor hun nominale
bedragen.
De contributies worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Schenkingen
Schenkingen in het algemeen, waaronder erfenissen en
legaatstellingen, worden verantwoord in het jaar van
ontvangst.

23

(in Antilliaanse guldens)

Saldo per 31 december 2017
Af: saldo boekjaar

201

EIGEN VERMOGEN

2.113.813
(14.746)

2.099.067

SUBSIDIES EN DONATIES
(in Antilliaanse guldens)

Zorgcontract Curaçao

260.000

Project YAVE

516.695

LVB Kenniscentrum

360

777.055
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VERSLAG KASCOMMISSIE

De kascommissie heeft de door het bestuur overlegde financiële
verantwoording van de Vereniging Federatie Antilliaanse Jeugdzorg over
het jaar 2018 beoordeeld.

De werkzaamheden van de kascommissie kunnen in grote lijnen bestaan uit:

Het kennis nemen en analyseren van de door het bestuur overlegde
financiële verantwoording en bijbehorende toelichtingen.
Het voeren van de besprekingen met de penningmeester en
bureaucoördinator teneinde nadere informatie in te winnen of toelichting
te krijgen bij de algemene gang van zaken, bijzondere (voorziene)
ontwikkelingen of andere vragen of observaties van de kascommissie die
van invloed (kunnen) zijn op de financiële positie van de Vereniging.
Het inwinnen van informatie van het bestuur, onder andere in de vorm van
een schriftelijke bevestiging bij de financiële verantwoording.
Waar nodig geacht, het raadplegen van externe stukken zoals
bankafschriften, facturen, contacten, correspondentie of andere externe of
interne stukken.

De kascommissie heeft uit de door haar uitgevoerde werkzaamheden niet
geconcludeerd dat de, in de financiële verantwoording 2018 opgenomen
overzichten van de financiële positie per 31 december 2018 geen juist beeld
geven en dat er over 2018 geen behoorlijk financieel beheer is gevoerd over de
middelen van de Vereniging.
Zij beveelt de algemene vergadering aan om de financiële verantwoording over
het jaar 2018 goed te keuren en de penningmeester acquit en decharge te
verlenen.

De kascommissie, maart 2019
Bonaire

Curaçao
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Per 31 december 2018 bestond de organisatie uit de
volgende personen:
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HET TEAM

HOOFDBESTUUR

KRINGBESTUUR BONAIRE

Robert Antonius (voorzitter)
Jolanda Ng (vice-voorzitter)
Angelique Ellis (secretaris)
Clary van der Valk (penningmeester)
Einar Bentura (bestuurslid)
Eugene Middelhof (bestuurslid)
Amy Pantophlet (bestuurslid)
Benedict Bito (bestuurslid)
Dulyn Brooks (Bovenwinden)

Gabriel van Arneman
Hensley Anthony
Maria van Senten
Zenaida Gijsbertha

MEDEWERKERS

KRINGBESTUUR SABA

Linelle Ersilia (bureaucoördinator Curaçao)
Lionel Cordilia (projectmedewerker Curaçao)
Fiba Römer (bureaumedewerker Curaçao)
Alex Wallé (teamleider YAVE)
Lisette Mattheeuw (interventiemedewerker YAVE)
Sharviènne Hersilia (interventiemedewerker YAVE)
Charlene Croes (interventiemedewerker)
Eugenie Hellburg (interventiemedewerker)
Sumini Bos (gedragsdeskundige)
Vacature (beleidsmedewerker Curaçao)

KRINGBESTUUR ST. MAARTEN
Dulyn Brooks
Connie Francis
Elmora Pantophlet

Anastacia Simmons
Jacinth Withfield
Yvonne Smith

KRINGBESTUUR ST. EUSTATIUS
Floyd Woodley
Brenda van Putten
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CURACAO - BUURT- EN JEUGDORGANISATIES

201

LIDORGANISATIES

CURACAO - EDUCATIE EN TRAINING
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CURACAO - GEUNIFORMEERDE JEUGDGROEPEN

CURACAO - VOORSCHOOLSE- EN & NASCHOOLSE OPVANG

CURACAO - GEHANDICAPTENZORG
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CURACAO - RESIDENTIËLE ZORG EN HULPVERLENING

CURACAO - AMBULANTE ZORG EN HULPVERLENING

CURACAO - SOCIAAL-CULTURELE VORMING ALGEMEEN
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BONAIRE
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CURACAO - SOCIAAL-CULTURELE VORMING ALGEMEEN
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ST. EUSTATIUS

201

ST. MAARTEN

SABA
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DANKWOORD

Alle activiteiten die FAJ in 2018 heeft uitgevoerd
waren niet mogelijk zonder financiële of andere steun
van een groot aantal organisaties, in willekeurige
volgorde:

Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Sport (OWCS)
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW)
Ministerie van Justitie
Samenwerkende Fondsen
Reda Sosial
William Schrikker Groep (WSG)
Orco Bank N.V.
Fundashon Negoshi Pikiña
Fundashon Desaroyo i Progreso
Flow
KPMG Accountants
Maduro & Curiel's Bank N.V. (MCB)
Voedselbank
Suares & Co
D&I Business Support
IndigoBlue Consult

Wij danken iedereen die op de een of andere manier het
werk van FAJ heeft ondersteund heeft hartelijk voor
het in ons gestelde vertrouwen.
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