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Jaarverslag Activiteiten YfHR 2016 
 
Februari:  
Een leerling uit groep 8 van een basisschool in Amsterdam geeft een spreekbeurt over de 
mensenrechten aan de hand van onze materialen. Op zich niet zo bijzonder, maar deze 
spreekbeurt werd tijdens de ochtendspits in de bus van Zaandam naar Amsterdam samen met 
onze voorzitster voorbereid – zij zaten 2 keer per week in dezelfde bus en werkten over een 
periode van een aantal weken samen aan de spreekbeurt.  
 
Maart:  
250 ansichtkaarten verspreid in Zaandam en omgeving voorafgaand aan de anti-discriminatie dag 
op 21 maart. 
 
April:  
Ansichtkaartenactie richting scholen in Zaandam en omgeving ihkv de landelijke dag tegen 
pesten op 19 april, eveneens met de tekst Discrimineer niet. 
 
De foto met tekst van deze ansichtkaart werd tevens als advertentie geplaatst in het boekje 
‘Moed’ van de Stichting tegen Zinloos Geweld dat rond die datum op alle lagere scholen in 
Friesland aan leerlingen werd uitgedeeld. 
 
Juli:  
Mailing (per email) naar diverse middelbare scholen in Amsterdam om het lespakket van Youth 
for Human Rights onder de aandacht te brengen. 
 
Juli/aug/september:  
Onze mensenrechtenclips 54 keer uitgezonden bij Omroep West (Den Haag en omstreken) als 
advertentiestopper. 
 
Oktober/november:  
Reactie van een VMBO school in Amsterdam op de mailing. Docente maakt kennis met onze 
materialen en de website met interactieve lessen. Zij geeft 4 lessen aan 5 klassen, maakt 
gebruik van het lespakket en sluit af met een toets. Is zeer content met de materialen. 
 
December:  
In het kader van 10 december, de dag van de mensenrechten, houden we een Elfstedentocht 
langs de 6 gemeenten in Friesland waar de elf steden onder vallen. We zijn de hele dag 
onderweg, doen alle gemeenten aan en hebben met 3 wethouders van onderwijs een afspraak; 
van de gemeenten Sudwest Fryslan, Dokkum en Franekeradeel. De wethouders nemen ruim de 
tijd om zich te laten informeren, en reageren alle zeer positief op onze campagne. De Franeker 
Courant en de lokale krant in Dokkum doen verslag van onze actie. 
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Financieel jaaroverzicht YfHR 2016 
 

Resultatenrekening      
      Inkomsten      Uitgaven 
 
Ontvangen donaties    €     570,00 
Rente opbrengst spaarrekening  -         5,28 
Reis-en verblijfkosten      -         30,25 
Drukwerk        -         71,23 
Internetkosten       -          88,62 
Bankkosten        -        165,00 
Vergaderkosten       -          37,90 
Reclamekosten op TV       -        302,50 
Notariskosten        -        350,00 
Tekort      -      470,22      
    
totaal      €   1.045,50  €   1.045,50 
      ========  ========= 
Balans 
      Debet   Credit 
Kapitaal        € 1.515,09 
Kas      €       31,10 
Rabobank     -      366,59 
Spaarrekening     -   1.117,40   
Totaal                                        € 1.515,09  € 1.515,09 
      ========  ======== 
 
Toelichting op de balans: 
 
De kosten in 2016 zijn met name gemaakt door TV spotjes op regionale TV zender Omroepwest 
en de notariskosten zijn gemaakt vanwege aanpassing statuten. 
 
 
 
 


