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VOORWOORD
Beste FAJ-familie, -vrienden en –kennissen,
Voor u ligt het jaarverslag van 2017. Dit jaar zijn wij 65 geworden 'and
we still rock the boat'. Dankzij uw inzet, inspanning en ondersteuning is het ons gelukt om deze leeftijd in goede gezondheid te
bereiken. En samen met ons heeft ook YAVE haar 10-jarig bestaan
gevierd. Deze mijlpaal hebben wij in september afgetopt met onze
heel goed geslaagde 3-daagse conferentie Jeugdzorg op Maat met
als hoofdthema: Registratie, hoofdzaak of bijzaak?
Ook dit jaar is onze financiële situatie een punt van zorg gebleven. Met name de
aanhoudende onduidelijkheid over de continuïteit van instroom van geldelijke middelen
maakt het voor ons moeilijk om te plannen voor de lange termijn. Dit vergt dat onze
aandacht gericht blijft op het vinden van structurele inkomsten. Dit heeft zijn weerslag op ons
personeelsbestand, dat daardoor heel vluchtig is. Natuurlijk geven de meeste werknemers er
de voorkeur aan een werkgever te hebben die zekerheid en een goed salaris biedt.
Van belang is echter ook dat onze focus gericht blijft op onze 'core business', de zorg en
aandacht voor onze doelgroep, de jeugdigen op onze eilanden, dat het hen goed gaat, dat zij
gelukkig zijn, dat zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot burgers op wie wij en
natuurlijk ook zijzelf trots op kunnen zijn.
De regio blijft een aandachtspunt alsook de samenwerking met de andere eilanden van de
voormalige Nederlandse Antillen. Dit is vooral gebleken na orkaan Irma die een spoor van
verwoesting achter zich liet. Het aanhalen van deze samenwerkingsbanden is geen luxe, maar
noodzaak. Onze gedachten gaan daarom uit naar onze broeders en zusters die nog steeds
worstelen om deze ervaringen te boven te komen.
Zoals u in het jaarverslag zult lezen hebben wij ook dit jaar goed aan de weg getimmerd op
het gebied van jeugdparticipatie, samenwerking en vooral deskundigheidsbevordering.
Terugkomend op ons 65-jarig bestaan, deze mijlpaal hebben wij niet alleen op eigen kracht
kunnen bereiken. Dat is ons gelukt met de constante medewerking van u allemaal en daar
zijn we u zeer erkentelijk voor. Onze dank gaat ook uit naar onze kantoor- en YAVEmedewerkers en alle andere individuele personen, organisaties en instellingen die ons hierbij
hebben bijgestaan. We keep on counting on you, we blijven op jullie rekenen, nos ta sigi
konta ku boso.
R. Antonius,
Voorzitter
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DOELSTELLING EN HOOGTEPUNTEN
Het jaar 2017 stond in het teken van jubileumvieringen. Alweer 65 jaar geleden werd FAJ
opgericht. Ook werd gevierd dat YAVE 10 jaar operationeel is als ambulante
jeugdhulpverleningspoot van FAJ op Curaçao.
Naast deze bijzondere gebeurtenissen heeft FAJ de gebruikelijke activiteiten uitgevoerd voor
het jeugdveld waaronder trainingen, activiteiten voor kinderen en jongeren zoals de
Roefeldag en Hóben Aktivo. Door YAVE en YAVE+ is de preventieve zorg en hulpverlening voor
jongeren die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen gecontinueerd. Er is aandacht besteed
aan de viering van de Internationale Rechten van het Kind en op aanvraag is ondersteuning
verleend aan lidorganisaties. De samenwerking met partnerorganisaties, waaronder de
William Schrikker Groep in Nederland is voortgezet, waarbij veel aandacht is besteed aan het
beter profileren van het LVB Kenniscentrum en het LVB Platform.

DOELSTELLING FAJ:
Het bevorderen van een doeltreffende jeugdzorg op Bonaire,
Curaçao, 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.
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VISIE EN KERNTAKEN
In 2008 heeft FAJ haar visie helder vastgelegd in een
visiedocument. Deze visie is nog steeds actueel.

VISIE FAJ:
Positief en preventief:
het realiseren en stimuleren van optimale
voorzieningen en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jeugd
binnen de Antilliaanse gemeenschap

In de praktijk houdt FAJ zich vooral bezig met de
volgende taken:
Het volgen van actuele ontwikkelingen op het gebied van
jeugdontwikkeling en hierop relevante beleidsadviezen
schrijven.
Het analyseren van de situatie in het veld, door het
(laten) uitvoeren van onderzoeksactiviteiten.
Het ondersteunen van (lid)organisaties bij hun dagelijkse
werkzaamheden.
Het ontwikkelen van projecten.
Het in eigen beheer uitvoeren en/of coördineren van grotere
projecten en programma’s.
Het opzetten en beheren van hulpverleningsvoorzieningen
die voorzien in een concrete behoefte in de samenleving,
Het organiseren van deskundigheidsbevordering.
Het stimuleren van jeugdparticipatie.
Het bevorderen en/of realiseren van effectieve
samenwerkingsvormen in het veld.
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UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
FAJ heeft de afgelopen jaren een stabiel activiteitenaanbod op weten te bouwen. In 2017
waren er geen grote afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren. In dit deel van het
jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle uitgevoerde activiteiten.

SAMENWERKINGSRELATIES
Als koepelorganisatie voor jeugdzorg onderhoudt FAJ samenwerkingsrelaties met
verschillende organisaties binnen zowel de overheid als NGO sector. Ook de aard van de
samenwerking is divers en varieert van afstemmen over een specifieke doelgroep, het samen
ontwikkelen en/of uitvoeren van een project of programma tot het realiseren van meer kennis
en deskundigheid. In 2017 heeft FAJ met de volgende organisaties samengewerkt (in
willekeurige volgorde:
William Schrikker Groep
Schoolbesturen & FEFFIK
Scholen: SO, FO, AGO, VSBO, SBO
OM / Top C / Tur wowo riba bo
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AJJC
MCB Bank
Nederlandse instellingen waarmee we contacten hebben met
een hulpvraag
Veilig Thuis Nederland
Bos di Hubentut/ Aliansa
Triage tafel
CMK
SIFMA
Plataforma di Training Korsou ( voorheen Coördinatiecentrum
Kinderopvang)
Funditut
Stichting Equine
Stichting Reskate Agrikultura Curacao
SIGE / SMAT
SGR Groep
Fundashon Kontakto
Fundashon Formashon Awe pa Progreso Majan
Fundashon Encilia
Centrum Familie & Jeugd ( Ministerie SOAW)
Stichting Maatschappelijke Zorg & Herstel
Stichting Speransa
Stichting New Creation Curaçao
Techno Future School
Stichting Reclassering
Stichting Kinderoorden Brakkeput
Fundashon Guia Eduka i Forma
Casa Manita
Seda
FMA
Korps Politie ( jeugdagenten)
YudaboYu
Fundashon Material pa Skol
Slachtofferhulp
Media School
Psychologiepraktijken Rodney Steward, Steven Ebicilio,
Rosane Faries
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JEUGDPARTICIPATIE
Actieve jeugdparticipatie is een belangrijke randvoorwaarde voor jeugdontwikkeling.
Duurzame veranderingen komen alleen tot stand in samenwerking met de mensen om wie
het 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.
In 2017 heeft FAJ verschillende activiteiten uitgevoerd waarin jongeren direct betrokken
waren.

HÓBEN AKTIVO
De activiteiten in het kader van Hóben Aktivo hebben
zich in 2017 voornamelijk afgespeeld in de wijken Seru
Papaya en Fuik. In Seru Papaya is in 2016 gestart met een
basiscursus kapper- en schoonheidssalon. Daar hebben
20 jongeren aan meegedaan. Van deze 20 jongeren is
een deel doorgestroomd naar het traject voor
gevorderden. Dit traject werd gefinancierd door het
Ministerie van Onderwijs Wetenschappen, Cultuur en
Sport. In totaal 8 jongeren hebben in 2017 het traject
voor gevorderden met goed gevolg afgerond en een
certificaat ontvangen.
In samenwerking met de sector Cultuur en Educatie van
het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en
Sport is FAJ gestart met een leerwerktraject bouw en
timmeren in de wijk Fuik. In het project helpen jongeren
van 16 tot 22 jaar, die nog geen startkwalificatie voor de
arbeidsmarkt hebben behaald, mee de voormalige Julio
Henriquez basisschool om te vormen tot een
multifunctioneel centrum. In 2017 zijn verschillende
activiteiten uitgevoerd in de eerste fase van het project.
In 2018 zal de tweede fase worden voortgezet met een
nieuwe groep jongeren.
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Ook is in Fuik in 2017 het voetbalveld schoon- en gereedgemaakt. Dat was nodig om
voetbaltoernooien te organiseren, waarbij de teams van Fuik het opnamen tegen teams van
andere wijken. In samenwerking met Unidat di Bario is ook de Kaminata Historiko in de wijk
georganiseerd.
Niet alleen in Fuik, maar ook in buurtcentra in andere wijken, waaronder Soto, Bonam,
Brievengat, Santa Maria en Mahuma zijn vliegerworkshops voor kinderen georganiseerd en is
ondersteuning geboden bij het opzetten van sport- en naschoolse activiteiten. Ook in dit
verband is de dambond ondersteund bij de aanschaf van materiaal dat ingezet werd in de
buurtcentra. Er zijn ook trainingen gegeven aan leiders waarmee trainingen gegeven konden
worden aan leiders die vervolgens hun opgedane kennis in konden zetten in damtrainingen
voor kinderen.

RECHTEN VAN HET KIND
FAJ bundelt al jaren krachten met verschillende lokale jeugdorganisaties zoals Bos di
Hubentut en ‘Fundashon Material pa Skol’ (FMS). Jaarlijks organiseren deze partners een
succesvol en drukbezocht festival in het kader van de wereldwijde ‘Rechten van het Kind’
dag, op 20 november. Ook in 2017 is dit succesvolle festival georganiseerd.
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Deze conferentie is gehouden in het Renaissance hotel. Ruim 80 hulpverleners,
vrijwilligers en beleidsmakers hebben aan deze conferentie deelgenomen.
Niet alleen volwassenen, ook kinderen zelf hebben hun stem laten horen over wat ze
vinden van de Rechten van het Kind. De hele maand november zijn gesprekken met
kinderen gehouden over hun ideeën bij en interpretatie van de Rechten van het Kind.
Deze gesprekken zijn opgenomen en werden op televisie uitgezonden via TV Direct

ROEFELDAG
In 2017 werd voor de elfde keer de
Roefeldag georganiseerd door FAJ in
samenwerking met Fundashon
Negoshi Pikiña en Fundashon
Desaroyo i Progreso. In totaal hebben
124 kinderen van 6 verschillende
scholen (Oranje School, Advent
School Koraal Specht, Annie
Koenraad College, Kolegio Iris
Bruyning, Albert Schweitzer College
en Kolegio Erasmo) meegedaan. Alle
deelnemende kinderen zitten in
groep 7 of 8. In een aantal
introductielessen op school zijn de
kinderen geïnformeerd over de
verschillende beroepen die er zijn en
zijn vervolgens op pad gegaan. In
kleine groepjes van 4 kinderen
hebben ze 2 roefelplekken bezocht.
In totaal hebben 36 bedrijven hun
medewerking verleend en groepjes
kinderen ontvangen. De aard van de
bedrijven was zeer divers, o.a. een
scheepvaartbedrijf, een laboratorium,
advocatenkantoor, filmbedrijf, de
brandweer en vele anderen.
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Binnen het zorgcontract met het Ministerie van Onderwijs
Wetenschap Cultuur en Sport (OWCS) zijn middelen
beschikbaar gesteld om trainingen te verzorgen en is het
mogelijk jeugdorganisaties op Curaçao tegen een geringe
eigen bijdrage deskundigheidsbevordering aan te bieden.
Vanuit de samenwerking met de William Schrikker Groep
heeft FAJ de licentie gekregen om diverse LVB trainingen
aan te bieden. Deze trainingen worden niet alleen
uitgevoerd op Curaçao, maar ook op Aruba, Bonaire en de
Bovenwindse eilanden. Naast trainingen voor professionals
in het jeugdveld zijn er ook trainingen voor de doelgroep
jongeren. Deze trainingen zijn erg gewild en worden
regelmatig gevraagd.
Hieronder volgt een overzicht van de trainigen die FAJ
heeft verzorgd in 2017:

3-daagse LVB training
Deze 3-daagse training biedt deelnemers kennis en vaardigheden om personen met LVB te
herkennen en hier met de hulpverlening beter op in te kunnen spelen. In de training komen
algemene aspecten rond kind, ouders en opvoeders aan de orde, hoe LVB te herkennen en
daarmee om te gaan; Ook is er aandacht voor hoe jongeren met een LVB informatie
verwerken, hoe ze communiceren en hun kwetsbaarheid op het gebied van seksualiteit,
seksueel misbruik en criminaliteit. In 2017 heeft FAJ op aanvraag 7 maal deze training
verzorgd: 2 trainingen vanuit het zorgcontract met het Ministerie OWCS, op Curaçao, 1
training voor Mental Health Caribbean op Bonaire en 3 trainingen voor medewerkers van de
GGZ op Curaçao.

1-daagse LVB training
De 1-daagse LVB training is een compacte training waarin de basisaspecten uit de 3-daagse
training kort de revue passeren. De 1-daagse training wordt meestal ingezet als introductie of
voor een doelgroep voor wie enige kennis van LVB relevant is maar die niet intensief met de
doelgroepen werken. Deze 1-daagse training is in 2017 éénmaal verzorgd op verzoek van de
GGZ.
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Verdiepingstrainingen LVB
Als vervolg op de 3-daagse LVB training zijn verschillende verdiepingstrainingen opgezet in
samenwerking met de William Schrikker Groep. De verdiepingstraining LVB en
communicatie duurt 2 dagdelen en is éénmaal gegeven in 2017. In deze training worden
verschillende technieken en methodes behandeld die specifiek gericht zijn op het aanleren
van vaardigheden op het gebied van communicatie met mensen die functioneren op het
niveau van LVB. Onderwerpen die aan bod komen zijn moreel redeneren, verbale
communicatie, overvraging en ondervraging.
Naast deze training zijn er ook 2 nieuwe verdiepingstrainingen ontwikkeld gericht op
jongeren met LVB en crimineel gedrag en jongeren met LVB en seksualiteit. In het jeugdveld
is veel vraag naar deze vervolgtrainingen. Het streven is deze trainingen in 2018 meerdere
malen te gaan verzorgen.
.

Triple P
Tripple P staat voor Positive
Parenting Program en is een
opvoedingsondersteuningsprogramma voor ouders
met kinderen in verschillende
leeftijdscategorieën. In 2017 is één
Tripple P training verzorgd voor
ouders van cliënten van YAVE. De
training biedt handvatten aan
ouders hoe om te gaan met hun
kinderen zodat de relatie en het
vertrouwen versterkt worden.

workshops autisme
Er zijn door FAJ 2 workshops georganiseerd waarin de deelnemers kennis is bijgebracht over
hoe ze zich kunnen inleven in autistische kinderen. Bij de evaluatie kwam naar voren dat er
veel behoefte is aan uitgebreidere informatie over dit onderwerp. In 2018 zal FAJ hier met
meer trainingen of workshops aandacht aan besteden.
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Verslavingspreventie
In 2017 is voor de lidorganisaties van FAJ éénmaal de training verslavingspreventie
uitgevoerd, door Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA). Tijdens deze training kwamen de
volgende onderwerpen aan bod: wat is verslaving, achtergronden van verslaving, kenmerken
van gebruik/misbruik, de meest gebruikte middelen, herkennen van karakteristiek gedrag bij
jongeren, motiverende gesprekken en interventiemogelijkheden bij jongeren.

Training Kuida mi Mes
De training Kuida mi Mes is eveneens met de William Schrikkergroep ontwikkeld als sociale
vaardigheidstraining voor de doelgroep jongeren van wie het vermoeden bestaat dat ze
functioneren op het niveau van LVB. Deze training is opgebouwd uit 5 modules van 3
dagdelen met verschillende thema's: goede vrienden zijn, gezond leven, je doel bereiken,
seks en relaties en kalm blijven.
In 2017 zijn 2 modules aangeboden aan een groep jongeren van verschillende instellingen,
met gelden van Samenwerkende Fondsen. In 2018 zal deze training aan verschillende
instellingen die met de LVB doelgroep werken worden aangeboden.
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LVB KENNISCENTRUM
Eind 2016 is het LVB Kenniscentrum weer nieuw leven ingeblazen. Het LVB Platform bestaat
naast FAJ uit vertegenwoordigers van GGZ Curaçao, AJJC, Kinderoorden Brakkeput,
Gezinsvoogdij instelling en SIGE. De leden van het platform werken vanuit een gezamenlijke
visie waarin het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen die functioneren op een licht
verstandelijk beperkt niveau (LVB) centraal staat.
Het afgelopen jaar zijn de platformleden regelmatig bij elkaar gekomen en hebben vooral de
formalisering van de samenwerking tussen de platformleden en het vaststellen van de taken
en producten van het LVB kenniscentrum op de agenda gestaan. Dit proces is nog niet
afgerond, in 2018 wordt het verder opgepakt en zal de samenwerking tussen de betrokken
organisaties geformaliseerd worden.
Er zijn een aantal concrete resultaten gerealiseerd in 2017. Er is een website gemaakt en
gelanceerd: https://faj.cw/lvb-kenniscentrum/ en ook een facebookpagina. Er zijn diverse LVB
trainingen georganiseerd (zie hoofdstuk deskundigheidsbevordering).
Om de aanpak en hulpverlening aan de doelgroep LVB'ers te verbeteren is het belangrijk
duidelijk af te bakenen wat op Curaçao onder LVB wordt verstaan. Het LVB kenniscentrum
Curaçao heeft in overleg met het Nederlandse LVB Kenniscentrum de nodige
voorbereidingen getroffen om tot een praktijkdefinitie voor Curaçao te komen. In overleg met
alle partners zal dit traject in 2018 voortgezet worden en is het streven volgend jaar tot een
gezamenlijk geaccepteerde definitie te komen. De ontwikkeling van een lokaal gevalideerd
screeningsinstrument (SCIL) draagt eveneens bij aan dit proces. Met dit instrument is het
gemakkelijker om in te schatten of er sprake is van LVB.
Gefaciliteerd door Desaroyo di Hubentut is in april 2017 door het LVB platform een groot
evenement georganiseerd waarin ongeveer
70 vertegenwoordigers uit het veld
besproken hebben welke voorzieningen en
welke behoeftes er zijn voor de doelgroep
LVB-ers in de leeftijd van 12 tot 24 jaar. De
planning is een soortgelijk event te
organiseren begin 2018 om de
voorzieningen en behoeftes voor LVB'ers in
andere leeftijdsgroepen (0 - 12 en ouder
dan 24 jaar) in kaart te brengen.
Alle input wordt verwerkt in een matrix
waarin overzichtelijk op thema en
leeftijdscategorie het aanbod en de
voorzieningen zijn weergegeven.
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YAVE
YAVE staat voor 'Yudansa Alternativo pa un
Vishon Eksitoso', maar Yave betekent ook
vriend. YAVE is een laagdrempelig
ambulant hulpverleningsprogramma. De
doelgroep van YAVE zijn op Curaçao
woonachtige kwetsbare kinderen en
jongeren van 10 tot en met 24 jaar die
dreigen uit te vallen of recent uitgevallen
zijn door een situatie thuis, op school, een
zwangerschap, verslaving, financiële
problemen en/of een licht verstandelijke
beperking.
Het doel van YAVE is om uitval te voorkomen of terug te draaien door met de jongeren, en
indien noodzakelijk de directe omgeving, te werken aan weerbaarheid en een duurzame en
succesvolle toekomst YAVE heeft gedurende het 10-jarig bestaan al vele jongeren succesvol
naar persoonlijke, maatschappelijke en professionele zelfstandigheid begeleid. In 2017 waren
er in totaal 86 jongeren bij YAVE in traject. Bij 36 jongeren is de in 2016 gestarte begeleiding
gecontinueerd en in 2017 zijn er 50 nieuwe jongeren ingestroomd. De meeste jongeren zijn
door hun ouders naar YAVE doorgeleid, maar ook school is een belangrijke toeleverancier. Net
als andere jaren bestond de doelgroep in 2017 ook uit meer jongens dan meisjes,
respectievelijk 64% en 36%. De meeste jongeren die bij YAVE worden aangemeld zijn tussen
de 15 en 18 jaar. Vooral persoonlijke problemen zijn de aanleiding om bij YAVE aan te melden.
Qua aard van de interventies hadden in 2017 gesprekken de overhand. Van alle interventies
bestond 63% uit gesprekken met de jongere zelf, maar ook met de jongere en de school en
de jongeren en ouders. Bij de overige interventies was bij 11% sprake van directe
hulpverlening, bij 17% ging het om bemiddeling, 3% materiële steun in de vorm van
bijvoorbeeld voedselpakketen of kleding en bij 6% ging het om voorlichting.
Naast de reguliere YAVE activiteiten is in 2017 binnen het kader van het programma Kansen
voor Jongeren ook YAVE+ uitgevoerd, als nazorg traject voor jongeren die nog niet helemaal
losgelaten kunnen worden of jongeren die met minder zware problementiek te kampen
hebben. Per 31 december is het programma Kansen voor Jongeren afgelopen, maar omdat de
YAVE+ activiteiten hun waarde hebben bewezen wordt gekeken hoe de activiteiten
gecontinueerd kunnen worden.
De uitvoering van YAVE is mogelijk gemaakt door medefinanciering vanuit Reda Sosial,
Ministerie van SOAW, Ministerie van Jusitie en Samenwerkende Fondsen Caraibisch deel van
het Koninkrijk voor het YAVE+ deel,
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NIEUWS KRINGEN
De FAJ - kringen op de andere
eilanden functioneren als
aanspreekpunt voor FAJ op de
respectievelijke eilanden. Qua
activiteiten wordt er afgestemd met
het FAJ hoofdbestuur, maar er
worden ook autonome activiteiten
ondernomen. Er zijn in 2017 stappen
gezet om de kringen per eiland
meer mogelijkheden op dit vlak te
bieden.

Vooral kring Saba is in 2017 behoorlijk actief geweest met eigen activiteiten. In mei 2017 werd
traditiegetrouw door de Saba Girls and Boys Sport Society moederdag gevierd. In juni 2017
vierde de Sacred Hart School op Saba haar 100e verjaardag. Naast een aantal sociale
activiteiten was er een gastspreker uit Bonaire uitgenodigd. In augustus assisteerde de FAJ
kring Saba bij de organisatie van een workshop op het gebied van eigenwaarde voor
jeugdleiders en docenten. Deze workshop werd verzorgd door psycholoog Anthea Guy uit St.
Maarten. In november werd de internationale dag van het kind gevierd met diverse sociale
activiteiten voor de kinderen op Saba. Het jaar werd afgesloten met een bijzondere Sabadag
viering in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima

JUBILEUMCONFERENTIE
Op 6, 7 en 8 september 2017 organiseerde FAJ de conferentie Jeugdzorg op Maat, ter ere van
het 65 jarig bestaan van FAJ en tevens om te vieren dat YAVE 10 jaar operationeel is. De
conferentie werd geopend door de gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout
die als beschermvrouwe niet alleen FAJ maar ook alle kinderen en jongeren op het eiland een
warm hart toedraagt.
Naast ongeveer 100 vertegenwoordigers vanuit Curaçaose NGO's en overheidsorganisaties
waren er 10 Curaçaose jongeren, 5 vertegenwoordigers van Arubaanse en 4 van Bonairiaanse
organisaties aanwezig. Vanwege orkaan Irma was het helaas voor de Bovenwindse collega's
niet mogelijk te participeren.
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In het plenaire programma gaf de voorzitter van FAJ, dhr. Robert Antonius een schets van de
geschiedenis en ontwikkelingen van FAJ tussen de oprichting in 1952 en nu. De voorzitter van
de William Schrikker Groep, Erik Heijdelberg, ging in op de met FAJ opgebouwde samenwerkingsrelatie op het gebied van kennisverwerving en delen ervaringen over de doelgroep
mensen met een Licht Verstandelijke Beperking. Hij had samen met de FAJ voorzitter de eer
de nieuwe website van het LVB Kenniscentrum te lanceren. Keynote speaker Martine Delfos
gaf een uitgebreide inkijk in haar visie op jeugdhulpverlening.
Om de deelnemers meer praktische kennis op te laten doen en ervaringen met elkaar te
delen stonden een aantal workshops op het programma, gegeven door diverse professionals
uit Curaçao en Nederland over onderwerpen als leerwerktrajecten, dubbeldiagnose
psychiatrie en LVB, mogelijkheden voor jongeren met LVB, spelend leren, het meten van
resultaten en de meerwaarde van registratiesystemen.
FAJ kijkt tevreden terug op een geslaagde conferentie.
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TOEKOMST
Maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook aan FAJ niet voorbij gegaan en hebben invloed op
het huidige en toekomstige functioneren van FAJ. Een grote uitdaging is de financiële situatie
van de Curaçaose overheid die mogelijkheden op structurele afspraken en subsidies
beperken. Ook de staatkundige veranderingen laten nog steeds hun sporen na op de van
oorsprong Antilliaanse koepelorganisatie voor jeugdzorg die FAJ nog steeds is.

ERKENNING OVERHEID
De werkzaamheden van FAJ worden door het ministerie van OWCS erkend, wat geleid
heeft tot continuering van het zorgcontract voor 2018 voor een aantal producten:
ondersteuning (jeugd)organisaties, stimuleren jeugdparticipatie en stimuleren
deskundigheidsbevordering. Op verzoek van ditzelfde ministerie heeft FAJ in 2017
ondersteuning geboden bij het aanbieden van programma's en activiteiten aan jongeren
in de wijk Fuik en omgeving, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan jongeren die
dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn. Met de aangeboden programma's wordt hen
een alternatief geboden om alsnog de arbeidsmarkt op te kunnen. Deze activiteiten vallen
binnen het kader van Hóben Aktivo. Om deze activiteiten te kunnen blijven continueren is
het zorgcontract van 2018 verhoogd.
Ook met SOAW is het zorgcontract voor 2018 gecontinueerd voor de uitvoering van de
zorg- en begeleidingsactiviteiten die worden uitgevoerd door YAVE. Dat gebeurt in de
vorm van het inkopen van een aantal zorgtrajecten bij YAVE. Tevens zal er in 2018 extra
aandacht besteed worden aan het uitbouwen van de goede samenwerkingsrelatie met
SOAW / Sector Familie en Jeugd gericht op het uitwisselen van informatie en bespreken
van casussen met elkaar.
Voor de jongeren die binnen de zorgstructuur van YAVE terecht komen omdat ze met
criminaliteit in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen heeft FAJ in 2017
projectsubsidie vanuit het Criminaliteitsfonds ontvangen. De bedoeling is dat deze
subsidierelatie ook in 2018 verlengd zal worden met het oog op preventief werken.
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SAMENWERKING MET ANDERE EILANDEN
In 2017 zijn de besprekingen voortgezet met betrekking tot een effectievere
samenwerkingsrelatie met de Kringen op alle eilanden.
Daar is uitgekomen dat er in 2018 vanuit praktische redenen op Bonaire een organisatie
met eigen rechtspersoonlijkheid opgericht zal worden om de werkzaamheden van de
kring FAJ over te nemen. In de praktijk werd de kring belemmerd bij aanvragen bij zowel
de overheid als bij particuliere fondsen omdat er geen sprake was van een
rechtspersoonlijkheid. In samenspraak met het bestuur van de kring op Bonaire is
inmiddels met de exercitie gestart om een stichting op te richten. Dit proces zal in 2018
voortgezet worden.
Hetzelfde geldt voor St. Maarten. Ook hier zijn inmiddels afspraken gemaakt met een
bestaande organisatie, the Youth Council, om de werkzaamheden van de Kring FAJ op dit
eiland over te nemen.
Saba heeft aangegeven de werkrelatie zoals die er op dit moment is in stand te willen
houden.
Voor St. Eustatius zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Door het ontbreken aan
bereidwilligheid van personen om in het bestuur zitting te nemen ligt de kring daar al
enkele jaren stil.
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FINANCIEEL VERSLAG
Balans per 31 december 2017
ACTIVA

2017

2016

Duurzame activa

209.263

223.184

Beleggingen

690.000

690.000

Vorderingen

15.645

15.272

1.853.923

1.778.217

2.768.831

2.706.673

2017

2016

in Antilliaanse guldens

Liquide middelen

PASSIVA
in Antilliaanse guldens

Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen
Voorziening groot onderhoud
Overige schulden

2.113.813

2.115.519

4.215

21.575

26.434

21.434

624.369

548.145

2.768.831

2.706.673
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WINST EN VERLIESREKENING
2017
2017

2016

8.720

33.966

30.000

31.800

861.798

735.448

498

1.550

67.964

68.854

968.980

871.618

221.319

203.489

5.000

5.000

15.961

15.632

Exploitatiesaldo

726.700

647.497

Eigen projecten

(728.406)

(639.491)

(1.706)

8.006

-

8.751

(1.706)

16.757

(1.706)

16.757

in Antilliaanse guldens

Baten
Coördinatievergoeding
Huuropbrengsten
Subsidies en donaties
Contributies
Interest

Lasten
Kantoor- en algemene kosten
Toevoeging voorziening groot onderhoud
Afschrijving duurzame activa

Saldo vóór bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten
Saldo boekjaar

Bestemming saldo boekjaar

Eigen vermogen
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Toelichting jaarrekening
Algemene informatie en belangrijkste waarderingsgrondslagen
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.
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Eigen vermogen

in Antilliaanse guldens

Saldo per 31 december 2016

2.115.519

Af: saldo boekjaar

(1.706)
2.113.813

Subsidies en donaties

in Antilliaanse guldens

Zorgcontract Curaçao

219.000

Project YAVE

537.106

LVB Kenniscentrum

20.423

Jubileumconferentie

48.001

Curadoet

1.100

Overige

36.168
861.798
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Verslag kascommissie

Eigen vermogen

in Antilliaanse guldens

De kascommissie heeft de door het bestuur overlegde financiële verantwoording van de Vereniging
"Federatie Antilliaanse Jeugdzorg" over het jaar 2017 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.
in Antilliaanse guldens
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 schrifgelijke
bevestiging bij de financiëleverantwoording.
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 2017 opgenomen overzichten van de financiële positie per 31 december
2017 geen juist beeld geven en dat er over 2017 geen behoorlijk financieel beheer is gevoerd over de
middelen van de Vereniging.
Zij beveelt de algemene vergadering aan om de financiïle verantwoording over het jaar 2017 goed te
keuren en de penningmeester acquit en decharge te verlenen.

De kascommissie, maart 2018,
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HET TEAM
Per 31 december 2017 bestond de organisatie uit de volgende personen:

HOOFDBESTUUR

MEDEWERKERS

Robert Antonius (voorzitter)
Yolanda NG (vice-voorzitter)
Mili Sprock (secretaris)
Clary van der Valk (penningmeester)
Einar Bentura (bestuurslid)
Dulyn Brooks (vertegenwoordiger Bovenwinden
Gabriel van Arneman (vertegenwoordiger Bonaire)

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 (vrijwilliger)
Sumini Bos (gedragsdeskundige)
Vacature (beleidsmedewerker bureau Curaçao)

KRINGBESTUUR BONAIRE

KRINGBESTUUR ST. MAARTEN

Gabriel van Arneman
Hensley Anthony
Maria van Senten
Zenaida Gijsbertha

Dulyn Brooks
Connie Francis
Elmora Pantophlet

KRINGBESTUUR ST. EUSTATIUS

KRINGBESTUUR SABA

Floyd Woodley
Brenda van Putten

Anastacia Simmons
Jacinty Withfield
Yvonne Smith
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LIDORGANISATIES
CURAÇAO - BUURT- EN JEUGDORGANISATIES
ORGANISATIE

CONTACT

ADRES

TELEFOON

EMAIL

TELEFOON

EMAIL

CURAÇAO - EDUCATIE / TRAINING
ORGANISATIE

CONTACT

ADRES
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CURAÇAO - GEUNIFORMEERDE JEUGDGROEPEN
ORGANISATIE

CONTACT

ADRES

TELEFOON

EMAIL

CURAÇAO - VOORSCHOOLSE- EN NASCHOOLSE OPVANG
ORGANISATIE

CONTACT

ADRES

TELEFOON

EMAIL

TELEFOON

EMAIL

CURAÇAO - GEHANDICAPTENZORG
ORGANISATIE

CONTACT

ADRES
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CURAÇAO - RESIDENTIËLE ZORG EN HULPVERLENING
ORGANISATIE

CONTACT

ADRES

TELEFOON

EMAIL

CURAÇAO - AMBULANTE ZORG EN HULPVERLENING
ORGANISATIE

CONTACT

ADRES

TELEFOON

EMAIL

CURAÇAO - SOCIAAL CULTURELE VORMING ALGEMEEN
ORGANISATIE

CONTACT

ADRES

TELEFOON

FEDERATIE ANTILLIAANSE JEUGDZORG

EMAIL

JAARVERSLAG 2017

30

CURAÇAO - SOCIAAL CULTURELE VORMING ALGEMEEN
ORGANISATIE

CONTACT

ADRES

TELEFOON

EMAIL

CONTACT

ADRES

TELEFOON

EMAIL

BONAIRE
ORGANISATIE
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ST. MAARTEN
ORGANISATIE

CONTACT

ADRES

TELEFOON

EMAIL

CONTACT

ADRES

TELEFOON

EMAIL

CONTACT

ADRES

TELEFOON

EMAIL

ST. EUSTATIUS
ORGANISATIE

SABA
ORGANISATIE
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DANKWOORD

Alle activiteiten die FAJ in 2017 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
Fundashon Material pa Skol (FMS)
Stichting Johannes Bosco
Suares & Co

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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