
Youth for Youth Cartouche Beleidsplan  
 
Youth for Youth Cartouche (hierna Y4Y) richt zich vooral op de zogenoemde 
Sustainable Development Goals (hierna: SDG’s) zoals afgesproken door de 
Verenigde Naties in 2014.  

Deze SDG’s zijn onder andere: zero hunger, zero poverty, quality access to 
education for all, good health and well being, climate action etc. Op alle projecten is 
het realiseren van één of meerdere van deze SDG’s het primaire doel.  
Zo heeft Y4Y in eerdere jaren onder het SDG ‘Climate Action’ zonnepanelen op een 
kliniek in Uganda geplaatst en deze kliniek zo van duurzame energie voorzien en 
onder de SDG’s ‘Climate Action’, ‘Good health and well-being’ en ‘Zero poverty’, is in 
een arm boeren dorp in Bali van de bergen plastic afval, asfalt gemaakt zodat deze 
dorpen voor handel beter bereikbaar zijn en zo de armoede beter wordt bestreden. 

Naast het realiseren van SDG’s op projecten, heeft Y4Y ook tot doel om leden en 
niet-leden van VMHC Cartouche maatschappelijk te betrekken en te ontwikkelen. Dit 
door hen de kans te geven na te denken over hun social footprint en deze op 
geselecteerde Y4Y projecten in ontwikkelingslanden te zetten. 

De missie van Y4Y is dus tweeledig en luidt als volgt: 
1. (Onder)steunen van projecten in ontwikkelingslanden en lokale goede doelen 

door realisatie van een of meerdere SDG’s; 
2. Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van Cartouche jeugd door hen de 

kans te bieden na te denken over hun ‘social footprint’ en hier in de praktijk 
invulling aan te geven 

 
Onder deze missie heeft Y4Y beleid en (jaar)plannen gemaakt. Dit betreffen: 

- een projectselectiematrix (annex 1) 
- een selectiematrix deelnemers (annex 2) 
- een jaarkalender met daarin een jaarplanning voor deelnemers waarin 

inzamelingsacties, projecten en andere activiteiten zijn voorzien (aparte 
bijlage in Excel) 

- Een afsprakendocument inzake besteding en verantwoording door lokale 
projectleiders (annex 3) 



Annex 1: Projectselectiematrix Y4Y: 

1. Projecten dienen een maatschappelijk sociaal doel conform de doelstelling van de 
stichting. Behoeften aan (een bijdrage) het realiseren van een of meerdere concrete 
SDG’s is helder en concreet 

2. Het project moet veilig zijn voor deelnemers van Y4Y (geen oorlog, ziekte of 
natuurrampen) en relatief goed bereikbaar zijn (binnen 20 uur). Het verblijf van de Y4Y 
deelnemers moet basisvoorzieningen hebben (bed en sanitair).  

3. Het project moet ‘een essentieel verschil’ ten opzichte van de huidige situatie 
realiseren. 

4. Het project moet het nut van de besteding (in tijd en geld) kunnen aantonen. Hiertoe 
kan een mondelinge toelichting voor- en/of achteraf worden gevraagd alsmede een 
begroting, die een duidelijk inzicht geeft in hetgeen nodig is. 

5. Er moet in overleg tussen het project en de stichting Y4Y een effectief 
projectprogramma voor de duur van 3 weken worden opgezet dat maximaal aansluit bij 
de in de vorige punten bedoelde behoefte.  

a. Dit projectprogramma wordt aan de hand van de SDG pijlers uitgewerkt 
b. De opzet van het projectprogramma moet door het project worden 

onderschreven en de uitvoering ervan moet worden gegarandeerd. 
6. Enige exclusiviteit moet geborgd zijn. De deelnemers moeten niet ondersneeuwen, 

noch opgaan in een grote groep andere aanwezige vrijwilligers. Bij voorkeur zijn er 
geen andere vrijwilligers in dezelfde weken aanwezig. 

7. Gedurende het verblijf van deelnemers van Y4Y op projecten moet er een lokaal 
aanspreekpunt zijn, bij voorkeur Nederlands doch in ieder geval Engels sprekend.  

8. Er worden geen bijdragen op rekening van individuele lokale personen gestort.  
9. Projecten worden jaarlijks geëvalueerd. Alle projecten worden gevraagd aan te tonen 

dat de besteding in overeenstemming met het gevraagde doel is. 
	

Project:	NAAM/LAND	
Criterium	 Voldoet	 Voldoet	

niet	
Nog	

uitzoeken	
Opmerkingen	

1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	
6	 	 	 	 	
7	 	 	 	 	
8	 	 	 	 	
9	 	 	 	 	

Conclusie	(go/no	go):	
	

-  



Annex 2:Y4Y KENNISMAKINGSGESPREKKEN 2018/2019 
 
Naam deelnemer: 
Datum kennismakingsgesprek: 
Y4Y gesprekspartners: 
 
OORDEEL: 
GESCHIKT/ONGESCHIKT 
 
AANDACHTSPUNTEN: 
 
 
 
 
 
 
Graag wijzen wij je op de kick-off bijeenkomst van 3 oktober waar je kennismaakt met de andere 
kandidaten en commissieleden. Denk vast na over wat jou typeert, wat jou onderscheid van anderen. 
Dit komt op 3 oktober aan de orde.  

Zet ook 13 oktober vast in je agenda, dan kan je ten bate van Y4Y mee helpen met de verkoop van 
gevonden voorwerpen op Cartouche. 
 
Criterium Opmerkingen 
Motivatie voor Y4Y 
Kan de deelnemer goed verwoorden waarom hij of zij met Y4Y 
meewil? 
Heeft de deelnemer al persoonlijke doelen gesteld wat hij/zij met 
Y4Y wil bereiken? 

 

Stevigheid/ Zelfstandigheid 
Vaststellen of de kandidaat stevig en zelfstandig genoeg is voor 
Y4Y. 
 
Voorbeeldvragen: 
Hebben je eerder zelfstandig gereisd, of zelfstandig dingen 
ondernomen? Kan je daar een voorbeeld van geven? 
Wat zijn jouw kernkwaliteiten (sterke karaktereigenschappen)? 
Welke rol neem jij als je in een groep moet werken? 
Wat zijn je ontwikkelpunten, wat zou je graag beter kunnen? Hoe 
denk je dat Y4Y je daarbij zou kunnen helpen? 
Hoe ga je met tegenslagen om, bijvoorbeeld als dingen compleet 
anders gaan als je had gedacht? 
 

 

Cultuur/affiniteit 
Heeft de deelnemer eerder een reis gemaakt naar een 
ontwikkelingsland? Wat trok hem/haar daarin aan? 
Heeft de deelnemer eerder in primitieve (“basic”) omstandigheden 
verbleven (kan ook kamp of kamperen zijn)? 
Hoe heeft de deelnemer dat ervaren? 
 

 

Voorkeuren 
Als je de Y4Y projecten in een volgorde van voorkeur moet 
plaatsen, hoe luidt jouw top 3 dan? 
 
Met wie zou je graag in het team willen zitten/bij wie voel jij je 
veilig? 
 

 

Overige opmerkingen 
Zijn er zaken waarvan wij op de hoogte moeten zijn? 
(gezondheidsklachten, medicijngebruik, oid)? 

 



Annex 3: Verantwoordingsbrieven projecten 
 

PROJECTNAAM 

ADRES 

 

DATUM 

 

 

Beste NAAM PROJECTBEGELEIDER, 

In de zomer van 2019 heb jij (samen met Y4Y) bijgedragen aan de realisatie van een geweldige reis 
van vijf jonge deelnemers die mede dankzij jouw begeleiding één of meerdere SDG’s hebben mogen 
realiseren. Wij willen je hartelijk danken voor jouw enorme inzet en goede zorgen voor deze 
deelnemers. 

In samenwerking met jou hebben de deelnemers ter plekke waarde toegevoegd in de vorm van 
SDG’s noemen 

Daarbovenop heeft Y4Y een bedrag van EUR XXX,- toegezegd in verband met uitgaven die na de 
Y4Y reis gemaakt kunnen worden voor doelstellingen die jij samen met de deelnemers hebt bepaald.  

Deze doelstellingen zijn:  

OPSOMMEN 

Een deel van deze uitgaven is reeds overgemaakt (zie overzicht hieronder). Het restant zal worden 
overgemaakt na ondertekening van dit document. 

Kostensoort bedrag 
  
  
  
  
 

We willen je vragen om voor 1 september 2020 een verantwoordingsverslag aan Y4Y te sturen. Een 
template van een dergelijk verslag vind je in annex 1. 

 

 

 

 

 

penningmeester     Lokale projctleiderMarjan van Ravenzwaay 

Stichting Youth for Youth    PROJECTNAAM 

  



Verantwoording Donatie Y4Y 2018-2019 

PROJECTNAAM 

 

Ontvangen bedrag euro’s: 

Ontvangen bedrag lokale valuta: 

 

 

 Begroot  
Post Kosten lokale 

valuta 
Kosten EUR Daadwerkelijke 

kosten lokale 
valuta(*) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
Totaal    
 

 

Verslag 

Graag per post/email een kort verslag met:  
1) daadwerkelijke uitgaven (en uitleg indien daadwerkelijke uitgaven afwijken van begroot);  
2) impact (mag met foto’s/uitspraken etc.);  
3) overig.  

Indien mogelijk bonnen bewaren en per post/mail verzenden zodat dit eventueel kan worden ingezien 
door de penningmeester en kascommissie. 

 


