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“Want ik had honger en jullie gaven mij te 

eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 

drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie 

namen mij op, ik was naakt, en jullie 

kleedden mij. Ik was ziek en jullie 

bezochten mij, ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe” 

Mattheüs 25:35-36 
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Voorwoord 
 

Met groot genoegen presenteren we u ons 

eerste jaarverslag. Het is bijzonder om ons 

eerste (financiële) jaar af te sluiten. Na een 

lange voorbereiding is de stichting op 14 

augustus 2013 officieel opgericht. Waar 

2013 vooral in het teken stond van organi-

satorische zaken zoals het vormen van een 

bestuur en adviesorgaan, het oprichten van 

de stichting en het ontwikkelen van logo en 

website, was 2014 het jaar waarin we echt 

van start zijn gegaan. We hebben er daarom 

voor gekozen om het eerste boekjaar een 

zogenaamd “verlengd boekjaar” te laten zijn, 

waarbij de laatste maanden van 2013 ook 

meegerekend worden.  Samuel en zijn vrouw Laura 

 

We zijn dankbaar voor de vele activiteiten die we afgelopen jaar mochten organiseren en de 

vele enthousiaste reacties die we mochten ontvangen. In Nederland staat de stichting 

inmiddels duidelijk op de kaart en hebben we een stevig fundament gelegd met het bestuur, 

adviesorgaan en een groeiende groep vrijwilligers die ons wil helpen. 

Daarnaast hebben we in 2014 ook de stichting in Brazilië vormgegeven met een enthousiast 

bestuur. Met als belangrijkste wapenfeiten: het oprichten van de stichting in Brazilië en de 

ontvangen donatie van een groot terrein. 

 

Allereerst wil ik God danken voor de vele zegeningen en wonderlijke gebeurtenissen die wij, 

mijn gezin en ik, mochten ervaren in het afgelopen jaar. Daarnaast wil ik vanaf deze plek 

ook graag alle mensen bedanken die zich hebben ingespannen om onze droom waar te 

maken. In de eerste plaats alle leden van het bestuur en het adviesorgaan, die al vanaf dag 

1 (of zelfs al ver daarvoor) actief betrokken zijn bij het werk van de stichting. Daarnaast wil 

ik alle vrijwilligers bedanken die hebben geholpen bij het organiseren van de verschillende 

evenementen. Als laatste natuurlijk ook iedereen die geld, kleding en/of speelgoed heeft 

gedoneerd of op wat voor manier dan ook betrokken is geweest. Ook Arja Hilberdink, die de 

verantwoording heeft over de financiën van de stichting, wil ik hartelijk danken voor het 

maken van dit jaarverslag. Bedankt allemaal! 

 

Als we vooruitkijken naar 2015 dan weten we dat het een spannend jaar gaat worden. Het 

zal vooral in het teken staan van meer donateurs vinden en het neerzetten van één (of 

meerdere) gebouwen. We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken en we verheugen ons 

op alle mooie dingen die we in 2015 hopen mee te maken. 

 

Bedankt voor uw aandacht en interesse! 

 

Samuel van de Raa 

Oprichter en voorzitter 
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Drie vragen aan de oprichter / voorzitter 
 
Waar staan jullie als stichting voor? 

Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. We willen niet zomaar een kindertehuis 

bouwen om kinderen op te vangen, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen 

naar een zelfstandige en duurzame toekomst. Dit willen we doen door ze (praktisch) 

onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Onze visie is 

dat een kind pas iets kan leren en zich ontwikkelen als het zich veilig voelt. Vandaar dat wij 

willen beginnen met het creëren van een veilige plek. Een plek, waar kinderen zich veilig en 

geborgen voelen. Waar ze werkelijk kind kunnen zijn en vanuit de natuurlijke kinderlijke 

interesse zich kunnen ontwikkelen en groeien. 

 

 

 
 

 

Wat heeft jou er toe gezet om dit te gaan doen? 

Dat is een heel verhaal. Ik ben geboren in Brazilië. Ik heb daar tot mijn 11e gewoond. 

Tijdens deze periode hebben we vele moeilijke omstandigheden meegemaakt. Toen ik 

geboren werd, hadden mijn ouders nauwelijks geld om eten te kopen. Dit resulteerde in een 

hongerige, huilende Samuel (waar je overigens tegenwoordig niets meer van ziet ). 

Gelukkig hadden we een lieve buurvrouw die mij persoonlijk van eten voorzag.  

Toen ik wat ouder werd, werd mijn moeder heel erg ziek en moest ze meerdere keren 

geopereerd worden. Op een dag belde mijn vader om te zeggen dat hij een andere vrouw had 

en dat we niet meer terug hoefden te komen. Voor jullie begrip: mijn vader woonde op dat 

moment 4.000 km verderop in Brazilië. Mijn moeder, zusje en ik hadden op dat moment niet 

meer dan 2 koffers kleren. Mijn moeder moest daarom zwaar werk doen om ons te kunnen 
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onderhouden en ik hielp ook mee als één van de ‘straatverkopers’ die je nog steeds veel in 

Brazilië ziet. Na 3 jaar hard door bikkelen, werd mijn moeder zo ziek dat ze niet meer kon 

werken. In Brazilië betekent niet werken, niet eten. Daarnaast is de gezondheidszorg van 

een heel slecht niveau of veel te duur. Het zag er niet goed uit voor ons, maar gelukkig 

kregen we de mogelijkheid om naar Nederland te verhuizen. Hier in Nederland kreeg mijn 

moeder de medische hulp die ze nodig had en hoefden wij als gezin niet op straat te leven. 

Bovendien kregen mijn zusje en ik hier een goede opleiding en kon ik worden wie ik nu ben. 

Vanaf de dag dat ik in Nederland aankwam, heb ik altijd gezegd dat ik terug zou gaan naar 

Brazilië om kansarme kinderen te helpen die anders niet de mogelijkheid hebben om uit een 

vergelijkbare situatie te komen. Ik heb namelijk zelf meegemaakt dat goed onderwijs en een 

veilige omgeving cruciaal is voor de ontwikkeling van een kind. 

Dit is precies de reden waarom ik Stichting Nieuwe Generatie Brasil heb opgericht. 

 

 

 
 

 
Er zijn al zoveel stichtingen, waarom een nieuwe beginnen? 

Veel stichtingen komen de laatste tijd negatief in het nieuws vanwege hun beloningsbeleid 

en niet-transparante manier van werken. Laten we eerlijk wezen: Hoe vaak heb je 

meegemaakt dat je ergens geld aan gegeven hebt, maar geen idee hebt wat er mee gedaan 

is? Ik ben van mening dat dit anders moet. Vandaar ook de naam “nieuwe generatie”. Die 

slaat niet alleen op onze doelgroep, maar ook op onze manier van werken. Het moet voor 

iedereen helder zijn hoe wij werken en hoe wij met ontvangen donaties omgaan. Met de 

middelen van tegenwoordig, zoals internet en Social media is dit ook ‘gemakkelijk’ te 

realiseren.  

Daarnaast willen we werken met een nieuwe generatie jongeren in Nederland die actief 

betrokken is. Wij vinden het fantastisch als jongeren zich actief in willen zetten voor de 

stichting. Een betrokken en bewogen nieuwe generatie mensen is ook in Nederland van 

onschatbare waarde. 
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1. Jaarverslag: Resultaten en kerncijfers 2013/2014 
 

In dit eerste hoofdstuk geven wij een overzicht van de bereikte en ook van de niet bereikte 

resultaten in 2013 en 2014. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 geven wij meer informatie over de 

missie en doelstellingen van onze stichting als ook over de organisatie, communicatie en 

fondsenwerving. 

Dit jaarverslag is zoveel mogelijk opgesteld volgens Richtlijn 650 Fondsenwervende 

instellingen (aangepast 2011). Bij de grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
wordt vermeld op welke punten afgeweken is van de Richtlijn. 

 

Start in 2013 

In het eerste halfjaar 2013 heeft de oprichter van de stichting, Samuel van de Raa samen 

met zijn vrouw Laura, veel tijd en energie gestoken in de uitwerking van de vraag wat willen 

we vanaf 2016 in Brazilië gaan realiseren, voor welke doelgroep(en), op welke locatie(s) en 

met welke middelen. Dat is verwoord in het stichtingsplan, dat als leidraad dient voor alles 

wat Stichting Nieuwe Generatie Brasil doet. Gedurende die periode is ook het bestuur 

samengesteld en zijn de statuten opgesteld. 

Het tweede halfjaar 2013 is een veelheid aan zaken gerealiseerd om de basis voor de 

stichting op orde te brengen: oprichting van de stichting, statuten, inschrijving Kamer van 

Koophandel, verkrijging ANBI status, logo en huisstijl, openen bankrekening, opstellen 

begroting 2014, inrichting van de administratie, opstellen donateursbeleid. 

Op 1 januari 2014 ging de website van de stichting live alsmede facebook, twitter en 

LinkedIn. 

 

Resultaten 2014 

Voor het jaar 2014 heeft het bestuur drie hoofddoelen geformuleerd en gerealiseerd: 

- Naamsbekendheid 

- Aankoop grond 

- Oprichting Braziliaanse stichting 

 

Naamsbekendheid  

Naamsbekendheid is van wezenlijk belang voor Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Immers 

zonder bekendheid geen donaties en zonder donaties geen activiteiten in Brazilië. 

Met het live gaan van de website en de andere Social media zijn belangrijke 

communicatiekanalen geopend. Inmiddels hebben we bezoekers van over de gehele wereld 

op onze website, zoals Nederland en Brazilië, maar ook België, Amerika, Engeland, Italië, 

Duitsland, Spanje, Suriname, Nigeria, etc.….. 

Het aantal bezoekers in 2014 van onze website bedraagt 6.397, waarvan 4.139 unieke 

bezoekers en 2.258 terugkerende bezoekers. De facebookpagina heeft aan het einde van het 

jaar 378 likes. 

Een ander belangrijk communicatiemiddel is onze periodieke nieuwsbrief. In 2014 

verstuurden wij deze 6 maal, per e-mail en/of per post aan 927 belangstellenden. Ook wordt 

via diverse kerken de naamsbekendheid vergroot. 

Het stichtingsplan is inmiddels vertaald naar het Engels en Portugees, in de loop van 2015 

zal ook de website drietalig zijn. 

 

Aankoop grond 

Ons belangrijkste project voor 2014 was het verwerven van een terrein in Brazilië. We 

hadden ingeschat om EUR 200.000 nodig te hebben om het terrein aan te schaffen. Het was 

bekend dat het lastig zou worden om zo een grote hoeveelheid geld binnen 1 jaar in te 
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zamelen. Juist daarom is het mooi dat op 11 november 2014 de gemeente São João del Rei 

ons een terrein heeft geschonken. Burgemeester Helvécio Reis en een aantal gemeente 

ambtenaren hebben zich er persoonlijk sterk voor gemaakt om het terrein aan de stichting 

te doneren.  

 

Op het terrein zullen we verschillende activiteiten organiseren. Onze visie is namelijk dat 

een kind pas iets kan leren en zich ontwikkelen als het zich veilig voelt. Vandaar dat wij 

beginnen met het creëren van een veilige plek. Een plek waar ze werkelijk kind kunnen zijn 

en vanuit de natuurlijke kinderlijke interesse zich kunnen ontwikkelen en groeien. Onze 

activiteiten zullen zijn: 

- Dagopvang met onderwijs en voorlichting 

- Gezonde eetgewoontes stimuleren door het aanleggen van een moestuin 

- Een veilige plek waar kinderen kunnen spelen en sporten 

 

 

 
 

 

Oprichting Braziliaanse stichting 

In het jaar 2014 is Samuel van de Raa tweemaal naar Brazilië geweest om naast het 

verkrijgen van de grond ook de Braziliaanse stichting op te richten, statuten op te stellen en 

een bestuur te vormen. 

Op 4 november is de stichting in Brazilië opgericht: Associação Nova Geração Brasil. 
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Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

- Samuel van de Raa de Souza (Voorzitter) 

- Elisângela Maria de Castro Ribeiro (Secretaris) 

- Simone dos Santos Batista (Penningmeester) 

- Raquel van de Raa (Vice Voorzitter) 

- Magno Batista Santos (Keurt de financiële activiteiten van de penningmeester 

goed) 

- Lecir Antonio do Nascimento (Keurt de financiële activiteiten van de 

penningmeester goed) 

- Lígia Maria Ferraz (Keurt de financiële activiteiten van de penningmeester goed) 

- José Dimas de Souza (Lid) 

- Alberto Bruno do Couto (Lid) 

- Bruno Teófilo Dias (Lid) 

Om de stichting in Brazilië en Nederland verder vorm te geven was het essentieel om het 

bestuur in Brazilië ook neer te zetten zodat we ook daar activiteiten kunnen ontplooien. 

Juist daarom zijn we blij met dit enthousiaste team. 

 

Niet bereikte resultaten 

Op een aantal gebieden vindt het bestuur dat er onvoldoende voortgang is geboekt. Dit heeft 

vooral te maken met fondsenwerving via andere stichtingen, aanbieden van 

sponsorpakketten voor particulieren en bedrijven, maar ook het werven van particuliere 

vaste donateurs. Fondsenwerving zal naast de bouw van het tehuis in Brazilië, de focus zijn 

voor 2015. 

 

Financiële resultaten 
Het eerste boekjaar van Stichting Nieuwe Generatie Brasil loopt van 14 augustus 2013 tot 

en met 31 december 2014. In dit boekjaar bedraagt het saldo van baten en lasten EUR 

11.717. Vanuit de resultaatbestemming is EUR 12.686 gedoteerd aan het 

bestemmingsfonds voor de bouw van het tehuis. Daarnaast is er een in 2015 te 

compenseren verlies gerealiseerd van EUR 969. Dit verlies is ontstaan doordat in het eerste 

jaar van het bestaan van de stichting veel aanloopkosten zijn betaald. Als het beleid heeft 

het bestuur bepaald dat maximaal 5% van de giften besteed mogen worden aan algemene 

kosten. Tevens kunnen specifieke donaties besteed worden aan algemene kosten. In het 

afgelopen boekjaar is EUR 1.790 ontvangen als specifieke gift en is EUR 698 beschikbaar 

gekomen uit giften, tezamen EUR 2.488. Na aftrek van de gemaakte kosten ad EUR 3.457 

bedraagt het tekort EUR 969. Dit bedrag zal in 2015 gecompenseerd worden.  

 

Overig 

Gedurende het boekjaar heeft de stichting ook veel kleding, schoeisel, speelgoed en andere 

gebruiksgoederen mogen ontvangen. Alle ontvangen spullen sorteren we en we zorgen ervoor 

dat het goed ingepakt wordt voor het transport naar Brazilië. De verwachting is dat we in 

het eerste kwartaal 2015 de container richting Brazilië zullen transporteren. 

 

Vooruitzichten 2015 

Het jaar 2015 zal in Nederland in het teken staan van fondsenwerving bij andere 

stichtingen, bedrijven, kerken en particulieren. Ook zal er veel aandacht zijn voor het verder 

uitbreiden naamsbekendheid. Het inzamelen van goederen zal ook onverminderd doorgaan 

met als doel begin 2015 een volle container naar Brazilië te sturen. De eerste gesprekken 

voor de verzending zijn inmiddels geweest. 
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In het eerste half jaar 2015 zullen zowel in Nederland als in Brazilië alle noodzakelijke 

voorbereidingen voor de bouw van het tehuis worden gedaan met als doel om in de tweede 

helft van 2015 te starten met de bouw van het tehuis.  

In het tweede halfjaar zullen ook de voorbereidingen gaan starten om het vertrek van 

Samuel, Laura, Noa, Daví, Joëlle, Anna en Raquel medio 2016 naar Brazilië mogelijk te 

maken. Dan gaan zij daadwerkelijk starten om hun droom werkelijkheid te laten worden. 

Hun droom om kansarme kinderen in Brazilië een betere toekomst te geven. 
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2. Missie, doelstellingen en de drie pijlers 
 

Missie 

De missie van Stichting Nieuwe Generatie Brasil is: Ieder kind verdient een eerlijke kans! 

 

Deze overtuiging brengen we in de praktijk door kinderen / jongeren een plek te geven waar 

ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een 

plek waar ze kunnen groeien. Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus. 

 

Doelstellingen 

Onze hoofddoelstelling is een nieuwe generatie Brazilianen de kans te bieden zich te 

ontwikkelen en: 

- Hun dromen, potentie en ambitie waar te kunnen maken 

- Zichzelf en hun toekomstige gezin goed kunnen onderhouden 

- Ze betrokken te maken bij de stichting om iets terug te geven voor de volgende 

generatie 

 

Dit vertaalt zich in: 

- Een veilige omgeving bieden aan kansarme kinderen 

- Een omgeving waar ze liefde zien en voelen en waar aandacht is voor de 

gezondheid 

- Een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van: 

o Sociale ontwikkeling 

o Maatschappelijk ontwikkeling 

o Educatieve ontwikkeling 

o Persoonlijke ontwikkeling 

o Lichamelijke ontwikkeling (sporten) 
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Drie pijlers 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil zal via drie pijlers haar missie volbrengen en de 

doelstellingen realiseren. Samuel en Laura van de Raa zullen in 2016 in São João del Rei 

starten, op een later moment zullen de activiteiten uitgebreid worden naar andere steden of 

gemeentes in Brazilië. 

 

Ons streven is dat elke locatie invulling geeft aan de volgende drie pijlers: 

- Dagopvang en onderwijs 

- Moestuin 

- Sport en speelplaats 

 

Dagopvang en onderwijs 

Onderstaand overzicht geeft de mogelijkheden in dagopvang en onderwijs weer zoals de 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil deze wil gaan organiseren en aanbieden. 

 

 

 
 

Moestuin 

- Gezonde eetgewoontes stimuleren / creëren  

- Voorlichting geven over groente en fruit 

- Rustgevend voor de kinderen 

- Nuttig voor eigen gebruik in het kindertehuis 

- Samenwerking met buren en wijk 

 

Sport en speelplaats 
- Belangrijk voor de fysieke en sociale vaardigheden 

- 1x per week is de speelplaats open voor anderen uit de wijk 

- In de vakanties zijn er activiteiten voor iedereen (evt. met een kleine bijdrage) 

- Speeltuin waar ze kunnen bewegen, zoals het leren om op een fiets te rijden 
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3.  Organisatie 
 

Bestuur 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is op 14 augustus 2013 bij notariële akte opgericht en is 

statutair gevestigd in Tilburg. Onze statuten zijn opvraagbaar bij het secretariaat. Stichting 

Nieuwe Generatie Brasil is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. 

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn terstond en onbeperkt 

herbenoembaar. Bij de oprichting zijn de volgende bestuursleden benoemd: 

 

  Jaar van aftreden/herverkiezing 

Samuel van de Raa voorzitter en oprichter 1 juni 2016 

Henk Wassink secretaris 1 juni 2017 

Arja Hilberdink penningmeester 1 juni 2015 

Hans Tims algemeen lid 1 juni 2017 

 

Vergaderingen 

In 2013 / 2014 heeft het bestuur zevenmaal vergaderd. De eerste vergaderingen heeft het 

bestuur gewijd aan onderwerpen die de basis vormen voor een goed bestuur, helder beleid 

en duidelijke doelstellingen en plannen. 

Dit heeft geleid tot een viertal documenten die het referentiekader van het bestuur zijn: 

Stichtingsplan, Beschrijving organisatie inclusief onze 7 kenmerken, Meerjarenplan 2013-

2016 (incl. jaarplanning 2014) en het Communicatieplan. Tevens hebben we de volgende 

beleidsdocumenten vastgesteld: donateursbeleid, vrijwilligersbeleid, ambassadeursbeleid, 

notitie Keurmerken en beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Controle. Het 

bestuursreglement zal begin 2015 worden vastgesteld. Het bestuur hecht er veel waarde aan 

dat een aantal zaken duidelijk op schrift zijn gesteld omdat dit de basis is waaraan getoetst 

kan en moet worden. Alles vanuit de ultieme wens en plicht om transparant te zijn. 

 

Naast de aandacht voor de randvoorwaardelijke zaken heeft de focus van het bestuur in het 

jaar 2014 gelegen op de naamsbekendheid van de stichting en de hiervoor in te zetten 

middelen. Maar ook het verkrijgen van de grond en de oprichting van de stichting in Brazilië 

zijn vaste agenda onderwerpen geweest in 2014. 

 

Het jaar 2015 zal in het teken staan van de fondsenwerving. In het volgende hoofdstuk kunt 

u hier meer over lezen. Grootste risico is dat we onvoldoende geld /donateurs hebben om 

medio 2016 daadwerkelijk te kunnen starten in Brazilië. 

 

7 kenmerken 

Het bestuur van Stichting Nieuwe Generatie Brasil heeft zeven gedragsregels geformuleerd. 

We houden ons aan deze gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen. 

1. Ik ben open, eerlijk en transparant  

2. Ik mag fouten maken, anderen ook 

3. Ik sta open voor het geven en ontvangen van kritiek 

4. Ik leg me neer bij genomen besluiten 

5. Ik onderschrijf de doelstellingen van de stichting en streef deze ook daadwerkelijk na 

6. Ik wil het verschil maken en durf risico’s te nemen 

7. Ik draag bij aan een open communicatie: ik los problemen op door erover te praten 
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Adviesorgaan 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is een Christelijk georiënteerde stichting. Naast het 

bestuur is er een Adviesorgaan die zich bezig houdt met het toetsen of het beleid en de 

plannen van de stichting aansluiten op de Bijbelse principes. Deze groep bestaat uit: 

‒ Fred en Diana Rhijnsburger 

‒ Jos en Ineke Koman 

 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers kunnen op allerlei gebieden Stichting Nieuwe Generatie Brasil ondersteunen, 

zoals voorlichting geven, evenementen organiseren, verzamelen en sorteren van kleding en 

speelgoed, administratieve ondersteuning, etc. Zij worden door het bestuur zorgvuldig 

geselecteerd en ingezet. Na een kennismakingsgesprek met één van de bestuursleden wordt 

de potentiële vrijwilliger in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. Na akkoord 

wordt de vrijwilliger ingezet op een taak die het best bij hem/haar past. 

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Eventueel gemaakte kosten worden door twee 

bestuursleden geaccordeerd en conform het geformuleerde beleid vergoed. 

 

 

 
 

 

De stichting heeft eind 2014 vijf vaste vrijwilligers: 

 

Raquel van de Raa  kleding en speelgoed inzameling 

Meriellen van de Raa  organisator evenementen 

Mariëlle Verhoeven  productie nieuwsbrief 

Bas Verhoeven  website beheer 

Jos Koman   huisstijl 
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4. Communicatie 
 

Beleid 

Het communicatiebeleid is gericht op de volgende zaken: 

‒ Naamsbekendheid van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil 

‒ Doel en het verhaal van de stichting is bij de doelgroepen bekend 

‒ Activiteiten van de stichting 

‒ Stichting Nieuwe Generatie Brasil wordt gezien als een transparante stichting 

 

De stichting richt zich op de volgende doelgroepen: donateurs, particulieren, bedrijven, 

jongeren/scholen, overheid, kerken en andere stichtingen. 

 

Communicatievormen 
In 2013/2014 hebben we op diverse manieren vorm gegeven aan de communicatie voor met 

name donateurs en particulieren. 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de middelen, frequentie en (meetbare) resultaten: 

 

 

Soort communicatie Middel Frequentie Resultaten 2014 

Algemene 

informatievoorziening 

Website Gemiddeld 1 

update per week  

6.397 Bezoekers: 

4.139 Eenmalig 

2.258 Terugkerend  

 Nieuwsbrief 6 x per jaar 920 ontvangers 

Social Media Facebook 

Twitter 
LinkedIn 

Gemiddeld 1 

bericht per week 
(gekoppeld aan 

website) 

378 likes 

133 volgers 
Prive netwerk van 

Samuel 

    

Bedankbrieven Brief aan eenmalige 

donateurs 

Einde van de 

maand en jaarbrief 

 

 Brief aan vaste 

donateurs 

Eenmalig na 3 

maanden en 

jaarbrief 

 

Evenementen Brief aan 

organisator 
evenement 

Eenmalig na afloop 

evenement 

 

    

Presentaties Powerpoint/ 

mondeling 

door bestuurslid 

Bij elk evenement  

 Spreekbeurt op 

school (Noa) 

Eenmalig in de klas  

 

 

Jaar 2015 

In 2015 zal naast de communicatie voor donateurs en particulieren, specifiek aandacht zijn 

voor communicatie naar bedrijven, jongeren/scholen, overheid, kerken en andere 

stichtingen.  
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Naast de bestaande communicatie middelen, zullen we in 2015 ons vooral richten op 

persoonlijke contacten met individuen en ook kerken. Dit houdt in dat we het land in gaan 

trekken om mensen persoonlijk te spreken en actief te betrekken bij de stichting als 

vrijwilliger of vaste donateur. 

 

Daarnaast zullen we andere stichtingen, bedrijven en overheid actief werven voor het 

ondersteunen van de projecten in 2015. 
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5. Fondsenwerving 
 

6 redenen 

We hebben 6 redenen voor u om de Stichting Nieuwe Generatie Brasil te steunen: 

1. Wij geven kinderen en jongeren zicht op een betere toekomst 

2. Wij zijn een nieuwe generatie met veel historie 

3. Wij zijn transparant. U ziet precies wat wij (met uw geld) doen. 

4. ANBI-status: uw gift is aftrekbaar 

5. Uw geld gaat rechtstreeks naar de kinderen, zonder tussenorganisaties 

6. Nieuwe generatie: nieuwe mogelijkheden 

  

Beleid 

Het beleid van de stichting is om via diverse bronnen inkomsten te verkrijgen voor de 

stichting. Bronnen kunnen zijn particulieren, bedrijven, overheid, kerken en andere 

stichtingen. Zowel voor klinkende munt als voor kleding, schoenen, speelgoed en andere 

materialen. Het bestuur heeft als beleid dat iedere gever weet waaraan zijn of haar geld 

besteed zal gaan worden. Tevens mag de gever er op vertrouwen dat maximaal 5% van het 

gedoneerde geld besteed zal worden aan algemene kosten. 

 

Mogelijkheden donaties 

In 2014 is de aandacht grotendeels gericht geweest op de particuliere donateur. Op de 

website zijn alle mogelijke vormen van donatie vermeld (losse of periodieke giften, periodieke 

schenking met overeenkomst, nalatenschappen en goederen). Ook is de mogelijkheid 

ontwikkeld om zelf in actie te komen voor de stichting. 

Tevens zijn de eerste contacten gelegd met bedrijven en kerken en vonden ook de eerste 

donaties door hen plaats. 

 

Donaties kunnen gedaan worden door overschrijving via de bank of iDeal of Paypal/credit 

card. Automatische incasso zal in het eerste kwartaal 2015 beschikbaar komen. 

 

Opbrengsten 2014 
In 2014 is een aantal activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen (Zumba 16 april, 

Openingsfeest 17 mei, Sponsorloop 8 november en Sportevenement 16 november). Tevens 

zijn er donatieboxen geplaatst bij Restaria Pannenschuur in Oisterwijk en Sammy’s Kitchen 

in Benschop. De Gereformeerde kerk Sliedrecht heeft de opbrengst van de Heilig 

Avondmaalscollecte van 6 juli gedoneerd aan de stichting. 

 

De in 2013/2014 ontvangen donaties zullen (met uitzondering van de giften ten behoeve van 

de opstartkosten) allen, na aftrek van de 5% voor algemene kosten, besteed worden aan de 

bouw van het tehuis. In het kader van de transparantie willen wij ook hier vermelden, dat de 

in 2014 gedane giften met als doel om de grond aan te kopen, zullen worden aangewend 

voor de bouw van het tehuis. Het aankopen van de grond is niet nodig aangezien deze 

gedoneerd is door de gemeente São João del Rei. Er is EUR 575 besteed aan juridische 

kosten om de grond te verkrijgen. 

 

Eind 2014 zijn er 13 vaste donateurs. 
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Jaar 2015 

Om de doelstellingen van de stichting te bereiken, zullen we in 2015 actief moeten werken 

aan fondsenwerving. Met name in 2015 en 2016 hebben we veel eenmalig kapitaal nodig om 

de voorzieningen in Brazilië op te zetten die nodig zijn om te starten. 

Veel van onze geplande activiteiten in 2015 zullen dan ook gericht zijn op het verkrijgen van 

dit eenmalige benodigde “startkapitaal” 

- Benaderen van andere stichtingen voor het financieren van projecten 

- Kerken vinden die ons jaarlijks willen ondersteunen door de opbrengsten van één 

collecte te doneren 

- Bedrijven benaderen die samen willen werken 

- Subsidie aanvragen bij de Nederlandse overheid voor de financiering van 

duurzame projecten 

- Vaste donateurs werven 

- Evenementen organiseren 

- Ambassadeursprojecten opzetten met middelbare scholen 
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6. Financiën  
 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is een ANBI instelling. Dit betekent dat uw giften fiscaal 

aftrekbaar zijn. 

 

 

6.1 Financieel beleid 
 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil voert een helder financieel beleid. Uitgangspunten zijn 

integriteit en transparantie. Daarnaast is het belangrijk dat continuïteit gewaarborgd is. 

Hiervoor voeren wij een adequaat financieel beheer zowel in Nederland als in Brazilië. Het 

bestuur heeft dit geborgd in de beschrijving van de Administratieve Organisatie en Interne 

Controle. 
 

Besteding aan de doelstellingen 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil streeft ernaar, tenminste 95% van de giften die wij 

ontvangen rechtstreeks aan de kansarme kinderen in Brazilië te besteden. Dit is de 

zogenaamde bestedingsratio. We zijn ons ervan bewust dat een organisatie alleen kan 

draaien bij goed beheer van de financiële middelen en een transparante communicatie over 
besteding van de gelden en de gemaakte kosten. De noodzakelijke organisatorische kosten 

(promotie, administratie en externe controle) houden we zo laag mogelijk: 

• De bestuursleden werken geheel op vrijwillige basis zonder enige onkostenvergoedingen; 

• Dienstverleners verrichten veelal diensten tegen een gereduceerd tarief. 

 

Opbouw reserves 
De stichting is opgericht op 14 augustus 2013. Het tweede halfjaar 2013 hebben we 

gebruikt om alle formaliteiten te regelen (oprichting, inschrijving Kamer van Koophandel, 

ANBI status) en om een goede basis neer te zetten (huisstijl, openen bankrekening en 

lancering van de website). Het jaar 2014 heeft als speerpunten gehad: naamsbekendheid 

vergroten, oprichting stichting in Brazilië en grond aankopen. Het geld dat we in 2014 

ontvangen hebben we zeer beperkt moeten aanwenden (EUR 575) voor de aankoop van de 
grond. De grond is door de gemeente São João del Rei geschonken aan de Braziliaanse 

stichting. Het ontvangen geld ad EUR 12.686 zal besteed worden aan de bouw voor het 

tehuis. Gelden staan op een spaarrekening en zijn op korte termijn opvraagbaar en worden 

niet belegd in effecten. 

 

Tekort boekjaar 2013/2014 
In het eerste boekjaar is het vanwege de uitgave van een aantal eenmalige kosten en 

vanwege lage inkomsten nog niet gelukt om met de algemene kosten onder het 5% criterium 

te blijven. Het tekort zal in de komende jaren aangevuld worden vanuit de dan ontvangen 

gelden. 

 

Begroting 
Het financiële boekjaar van Stichting Nieuwe Generatie Brasil loopt gelijk aan het 

kalenderjaar. De begroting voor een kalenderjaar wordt vastgelegd in de voorafgaande 

decembermaand. Aangezien we een startende stichting zijn is het nagenoeg onmogelijk om 

een taakstellende of richtinggevende begroting op te stellen. Het bestuur heeft er voor 

gekozen om een globale begroting op te stellen en deze per kwartaal bij te stellen. Voor 2015 

ligt de focus van het bestuur op de fondsenwerving. De conceptbegroting wordt opgesteld 
door de penningmeester en vervolgens wordt deze in de bestuursvergadering vastgesteld. 
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6.2 Financieel verslag 
 

Het jaar 2014 eindigt met een winst van EUR 11.717. Conform ons beleid hebben we van de 

gedoneerde gelden minus 5% aftrek voor algemene kosten een bestemmingsfonds voor de 

bouw van het tehuis gevormd. Aangezien onze kosten in dit eerste jaar meer bedragen dan 
de 5% dekking uit de donaties en de specifiek ontvangen giften voor de (opstart-)kosten, is 

dit jaar een tekort ontstaan van EUR 969. In 2015 zullen we een zeer terughoudend beleid 

voeren voor het maken van kosten om op die manier het tekort van 2014 in te kunnen 

lopen. 

 

Baten 
De totale baten bedragen EUR 13.261 en zijn verkregen uit eenmalige giften, periodieke 

giften en een drietal georganiseerde evenementen onder aftrek van 5% dekking voor 

algemene kosten. De ontvangen giften zijn EUR 13.959, waarvan EUR 698 dient als dekking 

voor de algemene kosten. 

 

Lasten 
De totale lasten bedragen EUR 1.544 en zijn besteed aan het verkrijgen van het terrein (EUR 

575) en algemene kosten. De algemene kosten bedragen EUR 3.457. Dit is inclusief EUR 

867 eenmalige kosten uit hoofde van de aanschaf van banners, strandvlaggen, spandoek en 

ander promotiemateriaal. Ter dekking van deze kosten zijn specifieke giften ontvangen tot 

een bedrag van EUR 1.790. Daarnaast is er 5% dekking (maximale streefnorm) vanuit de 

giften en resteert er een nog goed te maken bedrag van EUR 969. 
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6.3 Balans per 31 december 2014 
in euro’s    

    31-12-2014 

   

   EUR 

   

ACTIVA 

 

Vlottende activa 

 

Overige vorderingen en overlopende activa  1.605

   

    

Liquide middelen 

 

ABN Amro Bank, rekening-courant  1.095 

ABN Amro Bank, spaarrekening  10.000 

Triodos Bank  127 

    --------- 

    11.222  

 

    --------- 

TOTAAL ACTIVA   12.827  

     ====== 

 

 

 

PASSIVA 

 

Overige reserves 

 

Tekort boekjaar 2013/2014  -/- 969  

 

 

Vastgelegd vermogen 

 

Bestemmingsfonds bouw tehuis  12.686 

 

 

Kortlopende schulden 

 

Overige schulden en overlopende passiva  1.110 

    

      --------- 

TOTAAL PASSIVA    12.827

    ====== 
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6.4 Staat van baten en lasten over 2013/2014 
in euro’s    

   2013/2014  

    

  EUR  

 

Baten 

 

Giften   8.752 

Sportevenementen  5.207 

     --------- 

     13.959 

Af: 5% dekking algemene kosten  -/- 698 

    --------- 

Totale baten    13.261  

 

 

Lasten 

 

Project grondaankopen  575 

 

Algemene kosten    3.457 

Af: 5% dekking uit giften  -/- 698 

Af: specifieke giften  -/- 1.790 

     --------- 

   969 

 

   --------- 

Totale lasten   1.544  

 

   --------- 

Saldo baten minus lasten   11.717  

    ====== 

 

 

Resultaatbestemming 

 

Bestemmingsfonds bouw tehuis  12.686 

Verlies 2013/2014  -/- 969 

   --------- 

Saldo baten minus lasten   11.717  

    ====== 
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6.5 Kasstroomoverzicht over 2013/2014 
in euro’s    

 

   2013/2014  

    

  EUR  

 

Stichtingsresultaat      -/- 969  

 

Aanpassingen voor: 

Mutatie reserveringen    12.686 

    --------- 

      11.717 

   

Verandering in werkkapitaal 

Vorderingen     -/- 1.605  

Schulden    1.110 

     --------- 

     

   

Kasstroom uit stichtingsoperaties       11.222 

Ontvangen interest    0  

    ---------  

    

Kasstroom uit operationele activiteiten     11.222  

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    0 

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten       0  

       

     ---------  

 

Toename geldmiddelen    11.222 

    ====== 

     

 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 

Stand bij oprichting     0  

Mutatie boekjaar      11.222  

      ---------  

Stand per 31 december     11.222  

    ====== 
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6.6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  
 

Algemeen 

Deze jaarrekening is zoveel als mogelijk opgesteld met in achtneming van de vereisten zoals 

gesteld in RJ 650 (aangepast 2011). Belangrijkste afwijking is dat er geen begroting is 

opgenomen. In het eerste jaar is het nog niet mogelijk gebleken om een goede begroting te 

maken, in 2016 zal het bestuur de eerste richtinggevende begroting opstellen. 

 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is opgericht op 14 augustus 2013. Conform de statuten is 

het eerste boekjaar een zgn. verlengd boekjaar, eindigend op 31 december 2014. Aangezien 

de stichting dit boekjaar is opgericht, zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen. 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een 

voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis 

van individuele waardering van de uitstaande vordering. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. 

 

Overige reserves 

Exploitatietekorten en -overschotten worden geboekt onder de Overige reserves. 

 

Vastgelegd vermogen 

Bestemmingsfondsen ontstaan door middelen waaraan derden een specifiek doel hebben 

gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen uit de bestemmingsfondsen dienen te 

geschieden vanuit de resultaatbestemming. Het bestuur heeft besloten tot de vorming van 

een bestemmingsfonds voor de bouw van het tehuis in São João del Rei. Dit past in het 

beleid om helder en transparant te zijn over de besteding van de gedoneerde gelden. Alle in 

2013/2014 ontvangen donaties (met uitzondering van een drietal specifieke giften) zijn, na 

aftrek van 5% dekking voor algemene kosten bestemd voor de bouw van het tehuis. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo 

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee 

verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.  

 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd.  

 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 

waarderingsgrondslagen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn. 
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6.7 Toelichting op de balans 
in euro’s    

 

    31-12-2014  

 

      EUR  

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Nog te ontvangen toegezegde giften    1.605 

    ====== 

 

 

Verloop Overige reserves 

Stand bij oprichting    0  

Mutatie boekjaar      -/- 969 

     ---------  

Stand per 31 december    -/- 969  

    ====== 

 

 

Verloop Bestemmingsfonds bouw tehuis 

Stand bij oprichting    0 

Mutatie boekjaar    12.686 

    --------- 

Stand per 31 december    12.686 

    ====== 

 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

Kosten verkrijging grond in Brazilië    575 

Accountantskosten    500 

Bankkosten    35 

     ---------  

Stand per 31 december    1.110 

    ====== 
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6.8 Toelichting op de staat van baten en lasten 
in euro’s    

 

    2013/2014  

       

    EUR  

 

Baten  

 

De baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt samengesteld: 

Giften    8.752 

Zumba-marathon 16 april    1.346 

Sponsorloop 8 november      2.787  

Zumba-marathon en kinderevenement 16 november   1.074 

      ---------  

     13.959 

    ====== 

 

   

Project grondaankopen 

In november 2014 heeft de gemeenteraad van Joã João del Rei een terrein gedoneerd aan 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil. De onder deze post opgenomen kosten betreffen uitgaven 

voor juridische bijstand en kosten van registratie bij de gemeente. 

 

   

Algemene kosten 

 

Promotiemateriaal  867 

Brochures, papier en enveloppes  849 

Portokosten  982 

Accountantskosten  500 

Bankkosten  259 

     --------- 

     3.457

   ======  
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7. Samenstellingsverklaring 
 

Aan het bestuur van Stichting 

Nieuwe Generatie Brasil te Zeist 

 

 

Opdracht 

 

Conform de opdracht van Stichting Nieuwe Generatie Brasil te Zeist hebben wij de 

jaarrekening 2014 bestaande uit de balans per 31-12-2014 en de staat van baten en lasten 

over 14-8-2013 t/m 31-12-2014 met de toelichting samengesteld. 

 

Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 

 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het 

bestuur van Stichting Nieuwe Generatie Brasil verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid 

voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 

jaarrekening berust bij het bestuur van Stichting Nieuwe Generatie Brasil. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

 

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door Stichting Nieuwe Generatie 

Brasil verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming 

met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, 

bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 

rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de 

aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen 

op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze 

werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de 

jaarrekening kunnen verstrekken. 

 

Bevestiging 

 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder 

toepassing van de grondslagen voor de financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 

Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

 

De Bilt, 6 februari 2015 

 

Stolk Registeraccountant 

 

 

 

Drs P. Stolk Registeraccountant 
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Ieder kind verdient een eerlijke kans! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helpt u mee? 
 


