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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 

 



  
 
  

2 
 

Vastgesteld in de bestuursvergadering 

d.d. 14 februari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De in dit verslag opgenomen foto’s op de pagina’s 6 t/m 19 

zijn met toestemming van betrokkenen gemaakt in São João del Rei. 

 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil 

De la Reijweg 23 

4818 BA  Breda 

 

Tel: 06 – 2630 0981  

Bank: NL03 ABNA 0545 4225 82 

KvK Utrecht: 58657290 

RSIN: 853127785 

 

www.ng-brasil.com  
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Voorwoord 
 

Het wordt al bijna traditie om te schrijven dat we een nog 

drukker jaar hebben meegemaakt dan het vorige jaar en 

ook dit jaar kunnen we weer stellen dat dit het geval is 

geweest. In 2016 hadden we de drukte van ons gewone 

leven in Nederland in combinatie met alle activiteiten voor 

de stichting, in 2017 was het nog drukker vanwege de 

grote verhuizing naar Brazilië, het aanpassen aan een 

nieuw leven en tegelijkertijd het aansturen van de bouw. 

Nu komen we met het verslag van 2018: Het jaar waarin 

we operationeel zijn gegaan en waarin we een nieuwe 

dimensie van drukte hebben ontdekt. Het is namelijk niet 

niets om met z’n tweeën (Laura en ik) een compleet 

ontwikkelingscentrum te runnen, roosters te maken en te 

wijzigen, personeel aan te sturen, boodschappen te doen, 

met verschillende instanties overleg voeren, bezoekers ontvangen en rondleiden en zelf les te 

geven. En dat zijn dan vooral de organisatorische zaken. Emotioneel is het ook zwaar 

gebleken, omdat de kinderen en jongeren die deelnemen aan het project allemaal met hun 

eigen geschiedenis en (veelal gecompliceerde) thuissituatie komen. 

Het is ook een heel leerzaam jaar gebleken, waarin we heel erg gegroeid zijn in hoe we het 

beste al bovenstaande activiteiten kunnen uitvoeren, maar ook uit handen kunnen geven. 

We kijken dan ook uit naar komend jaar, waarin we veel van het geleerde vanaf het begin in 

de praktijk kunnen brengen en we zien dat onze medewerkers ook gegroeid zijn en meer 

verantwoordelijkheid naar zich toe kunnen trekken. 

 

Als gezin was het natuurlijk ook weer een enorme aanpassing en we merkten al gauw dat 

het belangrijk was dat onze kinderen niet alleen maar bij het ontwikkelingscentrum bleven, 

maar ook lekker rustig thuis konden zijn. We zijn dankbaar dat het met alle vier heel goed 

gaat. Op school doen ze het uitstekend en hebben ze nieuwe vriendschappen gesloten. Noa 

heeft afgelopen jaar de basisschool afgerond en zal in 2019 naar een nieuwe school gaan. 

Dat is natuurlijk weer een spannende verandering, maar we zijn blij dat ze naar een goede 

vervolgschool kan gaan. Anna is in december 4 jaar geworden en mag in het nieuwe jaar ook 

op school beginnen. Ze kan niet wachten totdat het zover is. Voor Davi en Joëlle verandert 

er niet zoveel. Ze hebben afgelopen jaar mooie cijfers gehaald op school en zijn over naar het 

volgende jaar. We zijn God dankbaar voor alle steun die we als gezin hebben gehad van 

zoveel mensen. Bedankt daarvoor! 

 

Wat zijn wij ontzettend dankbaar voor alle zegeningen die we hebben ontvangen. In dit 

jaarverslag kunnen jullie zien dat we een geweldig (financieel) jaar achter de rug hebben. 

Hierdoor hebben we zonder grote problemen de vakschool kunnen runnen. Ook zijn we God 

dankbaar voor alle steun die we als gezin hebben gehad van zoveel mensen.  

 

Ook de start van een nieuwe campagne om sponsors te vinden voor de kinderen van de 

vakschool wordt spannend. Wie weet bent of wordt u daar één van! 

 

Bedankt voor uw aandacht en interesse! 

Samuel van de Raa 

Oprichter en voorzitter bestuur Stichting Nieuwe Generatie Brasil  
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Verslag van de activiteiten van ONG Nova Geração Brasil 
 

ONG Nova Geração Brasil is onze Braziliaanse partnerorganisatie met wie wij het 

ontwikkelingscentrum in São João del Rei hebben gerealiseerd. Omdat we middels de 

Braziliaanse partnerstichting onze missie en visie in de praktijk brengen, volgt hier een 

overzicht van de activiteiten van ONG Nova Geração Brasil in 2018. 

Na de inauguratie van het gebouw op 25 november 2017, moesten er nog wat puntjes op de 

i worden gezet in de afronding van het gebouw en is er verder gewerkt aan de inrichting. 

Aangezien het schooljaar in Brazilië gelijk loopt aan het kalenderjaar en de zomervakantie in 

december en januari valt, zijn deze maanden gebruikt om voorbereidingen te treffen voor het 

openen van het ontwikkelingscentrum voor de doelgroep. 

Eind januari zijn de eerste activiteiten in de vorm van zumba- en Jiu-Jitsu lessen begonnen. 

Tot op de dag van vandaag worden er iedere dinsdag en donderdag avond Zumba lessen 

(tegen een kleine vergoeding) in het gebouw gegeven en op maandagavond en 

zaterdagochtend zijn er gratis Jiu-Jitsu trainingen waar iedereen aan deel mag nemen. 

Op 6 maart 2018 zijn de deuren officieel opengegaan voor onze hoofdactiviteit: het opvangen 

en ondersteunen van kansarme kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 – 18 jaar. Deze 

kinderen zijn verdeeld in leeftijdsgroepen en komen ofwel ’s ochtends ofwel ’s middags naar 

het ontwikkelingscentrum. De kinderen die ’s ochtends van 7:30 tot 11:00 bij ons zijn, gaan 

’s middags van 13:00 tot 17:00 naar school. De kinderen die ’s middags van 13:30 tot 17:00 

bij ons zijn, gaan ’s ochtends van 7:00 tot 11:00 naar school. Ons project is dus enigszins te 

vergelijken met een buitenschoolse opvang, waarbij voor de jongere kinderen de focus ligt op 

huiswerkbegeleiding en sporten/spelen, aangevuld met voor hun leeftijd geschikte 

vaklessen. 
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Voor de oudere kinderen verschuift de focus, mede afhankelijk van hun schoolprestaties, 

meer naar praktijkonderwijs zodat ze als ze 18 jaar worden een vak hebben geleerd waarmee 

ze een duurzaam beroep kunnen uitoefenen. 

In het begin van het jaar boden we de volgende activiteiten aan: huiswerkbegeleiding en 

bijles, cidadania (burgerschap/maatschappijleer), keramiek, koken en bakken, 

ondernemerschap, computerles, Engels, sport en ontspanning. 

Halverwege het jaar zijn de ondernemerschapslessen gestopt en zijn er extra vakopleidingen 

bijgekomen: fietsmonteur, bakkerij en decoratieve handenarbeid (artesanato). Daarnaast is 

er een aantal maanden muziek, dans en ballet geweest.  

We begonnen het jaar met 84 kinderen en aan het einde van het jaar boden we onderdak 

aan zo’n 96 kinderen met nog eens 80 kinderen op een wachtlijst. Vanaf de eerste dag, 

kwamen er bijna iedere dag extra inschrijvingen bij van kinderen die we helaas niet allemaal 

meteen konden plaatsen.  

Dit geeft wel aan dat het ontwikkelingscentrum vanaf dag 1 een groot succes is en dat we, 

zodra de financiën het toelaten, nog flink kunnen uitbreiden in capaciteit. 

In 2018 hebben we onze focus gelegd op 6 pijlers: 

 

Persoonlijke vorming: 

Een belangrijke pijler in ons werk is zorgdragen voor de persoonlijke ontwikkeling van alle 

kinderen en jongeren die deelnemen aan onze programma’s.  

Hieronder valt bijvoorbeeld het leren van zelfverantwoordelijkheid, normen, waarden, 

discipline, omgaan met financiën, maar ook zorg hebben voor elkaar en voor je omgeving. 

Deze veelal sociale vaardigheden zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen tot 

zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen. 

 



  
 
  

7 
 

Sport en Ontspanning: 

Op ons terrein bevindt zich een sport- en speelplaats waar kinderen en jongeren veilig 

kunnen spelen en sporten. De sport- en speelplaats vormt een integraal onderdeel van het 

programma dat wij aan kinderen en jongeren aanbieden. Hiernaast worden er ook aparte 

activiteiten voor de buurt georganiseerd om nog meer gezinnen te bereiken en ze laten 

ervaren hoe belangrijk sporten is. Met de sport- en speelplaats bereiken we een belangrijke 

doelstelling om de fysieke en sociale vaardigheden van de kinderen te ontwikkelen. 

 

Voeding: 

Iedereen die deelneemt aan onze programma’s, krijgt tussen de middag een gezonde warme 

maaltijd. Met de bakkerij maken we ook brood voor ‘s ochtends en ’s avonds. Verder wordt 

er tussendoor ook een stuk fruit of vruchtensap gegeven. 

 

Onderwijs en voorlichting: 

Door middel van het geven van voorlichting willen we gezonde en hygiënische gewoontes 

verder stimuleren. Het gaat hierbij om gezonde eetgewoontes, persoonlijke verzorging, 

handen wassen etc. 

Naast dat we dit met de kinderen en jongeren doen, worden er ook een aantal keer per jaar 

bijeenkomsten voor ouders/gezinnen georganiseerd zodat deze gewoontes ook mee naar 

huis genomen worden 

 

Kinderopvang en begeleiding: 

Voor kinderen van 2 tot 14 jaar bieden we een buitenschoolse opvang aan. Ze gaan (’s 

ochtends of ‘s middags) naar een openbare school en voor het andere dagdeel en het 

middageten verblijven ze bij ons. We bieden ze structuur met vaste tijden om te eten, 

huiswerk te maken (met extra begeleiding), begeleide activiteiten en vrije speeltijd. Jongeren 

die nog op school zitten, worden gestimuleerd en ondersteund om de middelbare school af te 

maken, eventueel aangevuld met extra vaardigheden op bijvoorbeeld computer/ICT-gebied. 

 

Vakschool: 

Vanaf 14 jaar kunnen jongeren, op basis van hun talenten en interesses, kiezen voor een 

gerichte vakopleiding of ondersteund worden in het behalen van hun 

middelbareschooldiploma en toelatingsexamens tot het hoger onderwijs (ENEM) 

De vakopleidingen bieden we intern aan in verschillende richtingen: kok, bakker, 

aardewerk, handenarbeid, kunst, horeca, aardewerk en houtbewerking. 

 

Ons aanbod evalueren we regelmatig om aan te sluiten op de vraag. 
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1. Jaarverslag: Resultaten en kerncijfers 2018 
 

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

resultaten in 2018. In dit hoofdstuk is ook aandacht voor de financiële resultaten en de 

vooruitzichten voor 2019. 

In de hoofdstukken 2 tot en met 5 geven wij meer informatie over de missie en doelstellingen 

van onze stichting als ook over de organisatie, communicatie en fondsenwerving. Hoofdstuk 

6 gaat over het financiële jaarverslag. 

 

I. Resultaten 2018 

Voor het jaar 2018 heeft het bestuur de volgende hoofddoelen geformuleerd: 

A. Ondersteuning eerste operationele jaar in São João del Rei 
B. Meer vrijwilligers, donateurs en naamsbekendheid in Nederland 

C. Lessen trekken uit de bouwprojecten van de afgelopen jaren 

D. Optimale samenwerking tussen Nederlandse en Braziliaanse stichting 

 

A. Ondersteuning eerste operationele jaar in São João del Rei  

Op 25 november 2017 was de inauguratie van de vakschool. Vervolgens zijn er nog drie 

maanden besteed om de puntjes op de i zetten, het werven van docenten en vrijwilligers en 

het selecteren van de op te vangen kinderen. Op 6 maart 2018 is de vakschool open gegaan. 

Op pagina 5-7 van dit verslag heeft u kunnen lezen wat er allemaal gebeurd is in het eerste 

jaar. Om dit te realiseren hebben Samuel en Laura vele vraagstukken moeten oplossen, 

moeilijkheden moeten trotseren en oplossingen gevonden. Het bestuur in Nederland heeft 

gedurende de vergaderingen maar ook daar buiten de nodige, vooral mentale, ondersteuning 

kunnen leveren. Een luisterend oor geweest, een sparringpartner kunnen zijn of een advies 

gegeven. 
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B. Meer vrijwilligers, donateurs en naamsbekendheid in Nederland 

Terugkijkend moeten we concluderen dat we aan dit hoofddoel minder tijd en aandacht 

besteed hebben, dan dat we vooraf gedacht hadden. Het aantal vrijwilligers is stabiel 

gebleven. Het aantal donateurs en de naamsbekendheid in Nederland is zeker toegenomen, 

maar minder dan dat we gewild hebben. 

In 2018 zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 

- Zumba-marathon 

- Culinaire evenementen 

- Sponsorlopen 

- Kerstmarkten 

 

CBF Keurmerk 

In 2018 hebben we het CBF Keurmerk mogen ontvangen. Het CBF houdt al sinds 1925 

toezicht op de inzameling van geld voor goede doelen. Het goede doelen keurmerk van het 

CBF houdt in dat een organisatie aan strenge eisen voldoet. Het CBF beoordeelt onder 

andere het bestuur en hun beleid, evenals de manier van fondsenwerving en de besteding 

van de middelen. 

 

Donateurs, kerken en bedrijven 

In 2018 is het aantal vaste donateurs toegenomen van 33 naar 47. Hiervan zijn 29 

sponsoren binnen het Fund-a-Kid programma. Voor ons niet alleen van belang voor het 

geld, maar ook voor de kinderen in Brazilië, die weten dat er aan de overkant van de grote 

plas iemand is die om hem/haar geeft. Ook vanuit kerken en bedrijven hebben we evenals 

vorige jaar regelmatig giften gekregen. 

 

Ambassadeurs 

We schrijven het al een aantal jaren, maar de zoektocht naar een BN-er die als 

ambassadeur voor onze stichting wil optreden, gaat onverminderd voort. Het is moeilijk om 

iemand te vinden die nog niet betrokken is bij een ander goed doel, maar ook een 

aansprekende persoon is. 

 

  

https://www.cbf.nl/fondsenwerving-bestedingen/goede-doelen/
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C. Lessen trekken uit bouwprojecten van afgelopen jaren 

In het belang van het zichzelf continu verbeteren en ter verantwoording van de uitgevoerde 

bouwprojecten is in het meerjarenplan opgenomen dat bij afronding van de bouw(deel)-

projecten op deze locatie een evaluatie uitgevoerd zal worden. In deze evaluatie kunnen 

waardevolle lessen worden getrokken. Bij nieuwe projecten zullen deze punten worden 

meegenomen teneinde dingen die niet goed gingen dan wel beter uit te voeren en de dingen 

die wel goed gingen liefst nog beter te kunnen doen. Nu in 2019 de voorgenomen 

deelprojecten hun afronding bereiken, zal deze evaluatie medio 2019 worden gestart en voor 

eind 2019 worden besproken binnen het bestuur.  

 

D. Optimale samenwerking tussen Nederlandse en Braziliaanse stichting 

In het afgelopen jaar hebben we de samenwerking tussen de Nederlandse en Braziliaanse 

stichting geëvalueerd en met elkaar opnieuw vastgesteld waar de verantwoordelijkheid van 

de Nederlandse stichting ophoudt en waar die van de Braziliaans stichting begint en 

omgekeerd. 

 

 

II. Niet bereikte resultaten 

De lijst van niet bereikte resultaten over 2018 is gelijk aan die over 2017: 

• Het werven van een bekende Nederlander als ambassadeur  

• Het versturen van de container, kost veel meer moeite dan we vooraf gedacht hadden 

• Het werven van vaste donateurs 

• Samenwerking met bedrijven, komt nog niet goed van de grond 

• Het opstarten van samenwerking met meerdere stichtingen  

 

In 2018 is veel aandacht gegaan naar het eerste operationele jaar van de Vakschool. In 2019 

zullen we als bestuur ons meer gaan richten op bovengenoemde zaken. 

 

 

III. Financiële resultaten 

In het vijfde jaar van de stichting is een positief saldo gerealiseerd van EUR 4.424 tegenover 

EUR 69.030 nadelig saldo vorig jaar. Vanuit de resultaatbestemming is (per saldo) EUR 
16.531 gedoteerd aan de bestemmingsfondsen voor de bouw van het ontwikkelingscentrum. 

Aan het bestemmingsfonds voor de kinderen is (per saldo) EUR 9.568 onttrokken. 

Daarnaast is er in 2018 een nadelig saldo gerealiseerd ad EUR 2.539. Dit verlies is ontstaan 

doordat we onverwachts te maken hebben gekregen met kosten die voldaan moesten worden 

voor de verzending van een container door derden naar Brazilië. We zijn met hen in gesprek 
om de kosten alsnog vergoed te krijgen. 

 

Als onderdeel van 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. 
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IIII. Vooruitzichten 2019 

De stichting bestaat ruim 5 jaar en we hebben een vernieuwd, ingewerkt bestuur. Reden om 

het in 2018 opgevatte plan om alle beleidsdocumenten weer eens kritisch tegen het licht te 

houden, in 2019 daadwerkelijk uit te voeren. De nadruk op de activiteiten in Nederland zal 

liggen op het verbinden en doen activeren van (nieuwe) donateurs, zowel particulieren als 

kerken, stichtingen en bedrijven. Dit alles gericht op het uitbreiden van de fondsen zodat we 

in de komende jaren nog meer kinderen kunnen opvangen en nieuwe projecten kunnen 

starten. 

 

In Brazilië zal in samenwerking met het Willem van Oranje College de aanleg van de sport- 

en speelplaats verder gaan en zal de bouw van de beheerderswoning gerealiseerd worden. 

Ook zullen twee nieuwe projecten opgestart worden, de brandveiligheidsvoorziening en de 

zonnepanelen. Met dit laatste project zullen we niet alleen de vakschool, maar ook een deel 

van de buurt van stroom gaan voorzien. 
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2. Missie, visie, doelstellingen en de drie pijlers 
 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is een Nederlandse organisatie die zich richt op het bieden 

van een betere toekomst aan kansarme kinderen in Brazilië. Wij geloven dat ieder kind 

gelijke kansen verdient, dus ook in Brazilië. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de 

kinderen/jongeren helpen zich te ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst 

door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen 

voorzien. 

 

In onze visie is de overtuiging dat een kind pas iets kan leren en zich ontwikkelen als het 

zich veilig voelt. Vandaar dat wij een veilige plek willen creëren. 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. 

 

Dit is de reden waarom onze organisatie zich richt op de volledige ontwikkeling van een kind 

startend in de jonge jaren van 2 jaar totdat ze voor hun eigen onderhoud kunnen zorgen op 

een leeftijd van 18 jaar. Vanaf een leeftijd van 13-14 jaar biedt Stichting Nieuwe Generatie 

Brasil (via de Braziliaanse stichting) hen praktische onderwijs zodat ze werkelijk een vak 

leren om deze later op een professionele manier uit te oefenen. 

 

Missie 

Gebaseerd op onze overtuiging (kernwaarde) dat ieder kind een eerlijke kans verdient is de 

missie van Stichting Nieuwe Generatie Brasil:  

Het bieden van een eerlijke kans op een betere toekomst aan kansarme kinderen in Brazilië. 

 

Visie 

Deze overtuiging brengen wij in de praktijk door kansarme kinderen/jongeren in Brazilië 

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 en aan hun eigen toekomst kunnen 

bouwen.  

Concreet is onze visie voor het verwezenlijken van onze missie drie stappen: 

1. Het creëren van een veilige plek voor de ontwikkeling van kansarme kinderen, waar ze 

door middel van sport en spel echt kind kunnen zijn; 

2. Het geven van voorlichting over basis zaken zoals hygiëne en voeding en het bijbrengen 

van discipline; 

3. Het beschikbaar maken van basiseducatie, zodat een vak kan worden geleerd en de 

kinderen gereed gemaakt worden om zichzelf te kunnen onderhouden. 

Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus, met de Bijbel als ons ethisch kompas. 

 

Doelstellingen 

Onze hoofddoelstelling is een nieuwe generatie Brazilianen (kinderen tot 18 jaar) de kans te 

bieden zich te ontwikkelen om: 

- Hun dromen, potentie en ambitie waar te kunnen maken; 

- Zichzelf en hun toekomstige gezin goed te kunnen onderhouden; 

- Ze betrokken te maken bij de stichting en zoiets terug te geven aan de volgende 

generatie. 

 

Op pagina 6 en 7 vindt u een beschrijving van onze activiteiten. 
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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 Breda. 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. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

  Datum aftreden/herverkiezing 

Samuel van de Raa voorzitter en oprichter 1 juni 2020 

Mariëlle Verhoeven secretaris 15 maart 2021 

Arja Hilberdink penningmeester 1 juni 2019 

Willem Veldhoven algemeen lid - relatiebeheer 19 mei 2020 

Henk Smit algemeen lid - marketing 19 december 2021 

 

Vergaderingen 

In 2018 heeft het bestuur negenmaal vergaderd. De vergaderingen hebben vooral in het 

teken gestaan van de ondersteuning van Samuel en Laura bij het eerste operationele jaar in 

Brazilië. Daarnaast ook de afronding van de bouw en inrichting van de vakschool, de start 

van de bouw van de beheerderswoning en de fondsenwerving. Een ander belangrijk 

onderwerp van gesprek is geweest, is de verdeling van de taken binnen het bestuur. We 

hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt en zijn hiermee klaar voor 2019 en verder. 

We hebben achtmaal per Skype vergaderd en eenmaal plenair, waarbij ook Samuel aanwezig 

was. 

 

Voor 2019 ligt de focus van het bestuur op relatiebeheer en marketing met als doel 

donateurs aan ons te binden en bestaande contacten te activeren. 

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 

 

Adviesorgaan  

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

bestuur is er een Adviesorgaan dat zich bezighoudt met het toetsen of het beleid en de 

plannen van de stichting aansluiten op Bijbelse principes. Afgelopen jaren hebben we 

minder aandacht besteed aan de adviesgroep. We zijn erg blij met de rol van Fred en Diana 

Rhijnsburger die nog steeds periodiek een check doen op de keuzes die het bestuur maakt 

m.b.t. de Bijbelse principes van de Stichting. Hiermee wordt bevestigd dat deze rol goed is, 

maar we realiseren ons dat er te weinig overleg is tussen het bestuur en de adviesgroep. In 

2019 gaan we opzoek naar versterking in de adviesgroep om de keuzes die het bestuur 

maakt scherp te blijven monitoren.  
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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. 

 

Eind 2018 heeft de stichting 12 vaste vrijwilligers:  

 

Raquel van de Raa Ambassadeur, inzameling goederen en hulp bij activiteiten 

Meriellen van de Raa Organisator evenementen 

Nancy Deprez Verkoop zelfgemaakte knuffels 

Steffi Deprez Hulp bij activiteiten 

Peter Deprez Hulp bij activiteiten 

Bas Verhoeven Website beheer 

Karen de Heer Marketing en Communicatie  

Johan van der Brugge Ambassadeur 

Mariëtte Daris Kleding en speelgoed inzameling 

Margreet Verboom Kleding en speelgoed inzameling 

Diederick van Tellingen Maken promotiematerialen  

Ella de Berg Hulp bij activiteiten 
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4. Communicatie 
  

Beleid 

Het communicatiebeleid is gericht op de volgende zaken: 

‒ Verhogen naamsbekendheid van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil 

‒ Bekend maken van het doel en het verhaal van de stichting bij de doelgroepen 

‒ Bekend maken van de activiteiten van de stichting 

‒ Zichtbaar maken dat de Stichting Nieuwe Generatie Brasil een transparante 

stichting is 

‒ Verantwoording afleggen over voortgang van de stichting in Brazilië 

 

Communicatievormen 

Net zoals eerdere jaren hebben we in 2018 op diverse manieren vorm gegeven aan de 

communicatie naar met name donateurs en particulieren. 

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

 

Soort communicatie Middel Frequentie Resultaten 2018 

Algemene 

informatievoorziening 

Website Gemiddeld 1 

update per 3 weken  

3.678 Bezoekers: 

2.755 Eenmalig 

   923 Terugkerend  
 Nieuwsbrief 4 x per jaar 1.003 ontvangers 

    

Sociale Media Facebook 

Twitter 

LinkedIn 

Gemiddeld 1 

bericht per week 

(gekoppeld aan 

website) 

623 like’s 

179 volgers 

Privénetwerk van 

Samuel 

    

Bedankbrieven Brief aan eenmalige 

donateurs 

Einde van de 

maand en jaarbrief 

 

 Brief aan vaste 
donateurs 

Eenmalig na 3 
maanden en 

jaarbrief 

 

    

Presentaties PowerPoint/ 

mondeling 

door bestuurslid 

Bij elk evenement  

    

Live streaming 

evenementen 

Live stream Bij belangrijke 

gebeurtenissen in 
Brazilië 

9 keer live 

uitzending 

    

Wekelijkse voortgang 

vakschool 

Website 1x per week  52x (1x per week) 
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Jaar 2019 

In 2019 zullen we meer aandacht besteden aan het Fund-a-Kid programma om sponsors te 

koppelen aan één of meer kinderen/jongeren die deelnemen aan het ontwikkelingscentrum. 

In 2018 zijn we begonnen met dit programma, maar is het ons niet gelukt om alle sponsors 

individueel op de hoogte te stellen over hun sponsorkind. Hierin willen we in 2019 een 

inhaalslag maken en het programma verder uitbreiden. We hebben ervaren dat het voor de 

kinderen en jongeren een enorm verschil maakt als ze weten dat er iemand is die ver weg 

woont, die aan hen denkt en hen ondersteunt. Daarom willen we niet alleen de 

informatievoorziening naar de sponsors verbeteren, maar ook omgekeerd dat berichten van 

sponsors zo snel mogelijk bij de kinderen/jongeren terecht komen. Het doel in 2019 is om 

voor alle kinderen een sponsor te vinden 

 

Verder zullen we onze bestaande samenwerking met het Willem van Oranje College en het 

Comenius College voortzetten en uitbreiden en hopen we ook met andere (middelbare) 

scholen een samenwerkingsverband op te kunnen zetten. Ons doel is namelijk niet alleen 

om kinderen/jongeren in Brazilië te bereiken, maar ook de jeugd in Nederland een bredere 

kijk op de wereld te bieden. 

 

Naast de bestaande communicatiemiddelen, zullen we in 2019 door blijven gaan met ons 

richten op persoonlijke contacten met individuen. Dit houdt in dat de stichting het land in 

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

als vrijwilliger of vaste donateur. De samenwerking met kerken, bedrijven, stichtingen en 

individuele vrijwilligers die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, willen we gebruiken 

om meer activiteiten te organiseren op diverse locaties door Nederland en België om zo nog 

meer mensen te betrekken bij het werk van de stichting. 
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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 

Voor de fondswerving in Nederland wordt uitgegaan van een mix van particuliere 

ondersteuning en steun vanuit andere bronnen, zoals sponsoracties, samenwerking met 

andere charitatieve organisaties en kerken. Tevens worden bedrijven benaderd voor 

samenwerking of (financiële) ondersteuning. 

Van alle inkomsten/donaties wordt ten minste 95% besteed aan de doelstelling van de 

stichting. Dus maximaal 5% van de ontvangen giften wordt besteed aan kosten (het totaal 

van de kosten van beheer en administratie).  

 

De stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. 
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Van de inkomsten en uitgaven wordt elk kwartaalverslag gedaan welke op de internetsite 

van de stichting beschikbaar wordt gesteld. 

 

Mogelijkheden donaties 

Onze aandacht blijft in belangrijke mate gericht op de particuliere donateur. Daarnaast is er 

regelmatig contact geweest met kerken, veelal gevolgd door een donatie. Ook is er een 

intensieve samenwerking met twee scholen. Contacten met bedrijven zijn er inmiddels ook 

maar moeten nog verder uitgewerkt worden. 

 

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

card of via automatische incasso. 

 

Opbrengsten 2018 

In 2018 is een (beperkt) aantal activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen: 

- Sponsorlopen 

- Benefietdiners 

- Zumba marathons 

- Kerstmarkten 

- Ondersteuning vanuit bedrijven en andere stichtingen 

 

Ook grijpen steeds meer mensen een speciale gelegenheid aan om een gift te geven: 

- Jubilea en afscheid van werknemers 

- (Verjaardags-)feesten 

- Overlijden (legaat) 
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In 2018 zijn we gestart met het Fund-a-Kid programma. Voor EUR 30 per jaar investeert een 

donateur in de toekomst van een kind en zijn of haar omgeving. Van dit geld worden 

namelijk het eten, het lesmateriaal en de leraren en begeleiders betaald. Zo creëren we 

tevens banen voor de lokale gemeenschap. Natuurlijk betrekken we ook de ouders bij het 

onderwijs. Daarnaast verzorgen we regelmatig activiteiten voor de gezinnen in de omgeving 

van ons ontwikkelingscentrum. En door het persoonlijk contact tussen de donateur en het 

sponsorkind, dat door ons wordt gefaciliteerd, merkt de donateur hoe waardevol de steun is. 

Eind 2018 zijn 29 deelnemers aan het Fund-a-Kid programma die in totaal 38 kinderen 

sponsoren. Daarnaast hebben we 18 vaste donateurs. 

 

 

Jaar 2019 

De stichting bestaat ruim vijf jaar en we vangen sinds een jaar kinderen en jongeren op in 

ons ontwikkelingscentrum in São João del Rei. De naamsbekendheid en het geloof in onze 

stichting en activiteiten neemt toe. Om onze lange termijn doelstelling te realiseren zal het 

jaar 2019 in het teken staan van Verbinden en Activeren. 

 

In 2019 zullen we verder gaan werken aan de volgende vormen van fondsenwerving: 

- 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 in Nederland en Brazilië benaderen die samen willen werken 

- 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, ten minste 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 bestemmingsfondsen 

In 2016 zijn we gestart met de bouw van het ontwikkelingscentrum in São João del Rei. 

Onze visie is dat een kind pas iets kan leren en zich ontwikkelen als het zich veilig voelt. De 
doelstelling van dit project is een plek te creëren waar kansarme kinderen zich veilig voelen, 

waar ze kunnen spelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen tot een volwassen en stabiele 

persoon. En waar ze op latere leeftijd een vak kunnen leren zodat ze zelf in hun eigen 

levensonderhoud kunnen voorzien. Als het project is afgerond dan is het volgende bereikt: 

• Energiezuinig opvangtehuis (met zonnepanelen, een zonneboiler en een waterput) 

• Vakschool 

• Sport- en spelvoorzieningen 

• Moestuin 

• Beheerderswoning met gastenverblijf 

• Winkeltje om producten te verkopen 

 

Inmiddels zijn 4 van de 8 deelprojecten gerealiseerd. De 4 resterende deelprojecten zijn: 

 
 Benodigd 

 (herzien)  

 budget 

3. Beheerderswoning 53.400 

4. Tweede gebouw 240.000 
5. Sport- en speelplaats 69.000  

8. Brandveiligheidsvoorziening 37.000 

 

Deelproject 3 Beheerderswoning 

De beheerderswoning zal bewoond worden door de beheerder van het terrein.  

Deelproject 3 omvat verder ook het aanleggen van fruitbomen. De fruitbomen zal worden 
gebruikt voor de vakschool en ook om de bewoners en gasten van de beheerderswoning te 
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voorzien van verse fruit. De moestuin zal verder worden gebruikt tijdens de praktijklessen 

waarbij de jongeren leren hoe ze zelf fruit kunnen verbouwen en oogsten. 

 

Deelproject 5 Sport- en speelplaats 

De sport- en speelplaats biedt de kinderen de mogelijkheid om gezond te bewegen en te 

spelen. En ook om even veilig kind te kunnen zijn. De sport- en speelplaats zal de volgende 

faciliteiten omvatten: 

• Multifunctioneel sportveld 

• Klimrek/glijbaan/speeltoestellen 

• Ruimte om te fietsen en bewegen 

• Aparte kleuter speelplaats voor de allerkleinsten 

• Opslag voor sport- en spelattributen 

• Overkapping ter bescherming tegen de zon en de regen 

 

Deelproject 8 Brandveiligheidsvoorziening 

Na de oplevering van de vakschool zijn de brandveiligheidsvoorschriften aanzienlijk 

aangescherpt met als gevolg dat we extra voorzieningen moeten treffen. Door de grootte van 

het gebouw hebben we een aparte brandinstallatie nodig inclusief een machinekamer met 

een krachtige waterpomp. Daarnaast moet er een netwerk van brandalarm komen, 
signalering van de vluchtroutes en noodverlichting. 

 

Kinderen 

Dit fonds is bestemd voor de kinderen die in het ontwikkelingscentrum worden opgevangen. 

Zodat we hen, als ze bij ons zijn, iets te eten en te drinken kunnen geven, maar ook kunnen 

voorzien van begeleiding, lessen en materialen. 
 

Spaarrekening 

Gelden staan op een spaarrekening en zijn op korte termijn opvraagbaar en worden niet 

belegd in effecten. 

 
 

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. De conceptbegroting wordt opgesteld door de penningmeester en 

vervolgens wordt deze in de bestuursvergadering vastgesteld. Minimaal eenmaal per 
kwartaal worden de gerealiseerde cijfers vergeleken met de begrote cijfers. Verschillen 

worden besproken en indien noodzakelijk worden plannen en/of bestedingen herzien. 
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6.2 Financieel verslag 
 

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een winst van EUR 4.424 tegenover een verlies van EUR 

69.030 in 2017. Conform ons beleid hebben we van de gedoneerde gelden minus 5% aftrek 
voor algemene kosten bestemmingsfondsen voor de bouw van het ontwikkelingscentrum 

alsmede voor de kinderen gevormd. Alle gelden die overgemaakt zijn naar de Braziliaanse 

stichting zijn onttrokken aan de bestemmingsfondsen. De mutatie in de bestemmingsfond-

sen is in 2018 per saldo een toevoeging van EUR 6.963 (vorig jaar een onttrekking van EUR 

70.410). 
 

In 2018 is een nadelig saldo ad EUR 2.539 (vorig jaar batig saldo EUR 1.380) gerealiseerd 

tussen de 5% dekking uit de donaties en de specifiek ontvangen giften enerzijds en de in het 

boekjaar gemaakte kosten anderzijds. De reden hiervoor is dat we onverwachts te maken 

hebben gekregen met kosten die voldaan moesten worden voor de verzending van een 

container door derden naar Brazilië. De kosten zullen in de komende jaren alsnog vergoed 
worden door de donateur. 

 

We blijven een zeer terughoudend beleid voeren voor het maken van kosten. 

 

Baten 
De totale baten bedragen EUR 108.320 (vorig jaar EUR 105.012) en zijn verkregen uit 

eenmalige giften, periodieke giften en georganiseerde evenementen onder aftrek van 5% 

dekking voor algemene kosten. De ontvangen giften bedragen EUR 113.916, waarvan EUR 

5.596 dient als dekking voor de algemene kosten. 

 

Lasten 
De totale lasten bedragen EUR 103.896 (vorig jaar EUR 174.042) en zijn besteed aan de 

projecten (EUR 60.278), de kinderen (EUR 41.079) en algemene kosten. De algemene kosten 

bedragen EUR 8.635. Hiertegenover staat een dekking van EUR 6.096 zodat er per saldo een 

tekort is op algemene kosten van EUR 2.539 (vorig jaar overschot EUR 1.380). 
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6.3 Balans per 31 december 2018 
(Na resultaatverdeling) 

in euro’s    

  31-12-2018  31-12-2017

   

  EUR EUR 

   

ACTIVA 

 

Vlottende activa 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 76.000 114.000

   

Liquide middelen  9.136 6.492  

 

  ---------  --------- 

TOTAAL ACTIVA 85.136  120.492  

   ====== ======= 

 

 

PASSIVA 

 

Overige reserves 

Tekort / overschot voorgaande boekjaren -/- 1.603 936  

 

 

Vastgelegd vermogen 

 

Bestemmingsfondsen: 

• Ontwikkelingscentrum 46.907 68.376 

• Kinderen 9.186 18.754 

  ---------  --------- 

  56.093 87.130 

 

Kortlopende schulden 

 

Overige schulden en overlopende passiva 30.646 32.426 

    

   ---------   --------- 

TOTAAL PASSIVA 85.136  120.492

  ======  ======= 
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6.4 Staat van baten en lasten over 2018 
in euro’s    

 2018 2018 2017  

 begroting realisatie realisatie 

 

 EUR EUR EUR  

 

Baten 

 

Ontwikkelingscentrum 82.500  80.746  89.640 

Kinderen  43.000 33.170 19.066 

  --------- ---------   --------- 

Totaal opbrengsten 125.500  113.916  108.706 

Af: 5% dekking algemene kosten -/- 6.275 -/- 5.596 -/- 3.694 

  --------- ---------  --------- 

Totale baten  119.225 108.320  105.012  

 

 

Lasten 

 

Ontwikkelingscentrum 35.200 60.278 175.422 

Container  5.000 --- --- 

Kinderen  40.800 41.079 --- 

  --------- ---------   --------- 

  81.000 101.357 175.422 

 

Algemene kosten 6.275 8.635   4.314 

Af: kostendekking -/- 6.275 -/- 6.096 -/- 5.694 

  --------- ---------   --------- 

  --- 2.539 -/- 1.380 

 

  --------- --------- --------- 

Totale lasten 81.000 103.896  174.042  

 

  --------- --------- --------- 

Saldo baten minus lasten 38.225 4.424  -/- 69.030  

 ====== ======   ====== 

 

 

Resultaatbestemming 

Bestemmingsfondsen ontwikkelingscentrum  16.531 -/- 88.028 

Bestemmingsfonds kinderen  -/- 9.568 18.754 

Bestemmingsfonds container  ---  -/- 1.136 

Verlies 2018 resp. winst 2017  -/- 2.539 1.380 

   --------- --------- 

Saldo baten minus lasten  4.424 -/- 69.030 

   ======  ====== 
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6.5 Kasstroomoverzicht over 2018  
in euro’s    

 

 2018  2017  

    

 EUR EUR  

 

Stichtingsresultaat  -/- 2.539  1.380 

 

Aanpassingen voor: 

Mutatie bestemmingsfondsen -/- 31.037 42.453 

 --------- --------- 

 -/- 33.576  43.833 

Verandering in werkkapitaal 

Vorderingen 38.000 -/- 69.969 

Schulden -/- 1.780 11.699 

 --------- ---------

   

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.644 -/- 14.437  

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0 

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0  0  

   

 --------- --------- 

   

Afname resp. toename geldmiddelen 2.644 -/- 14.437 

  

 ====== ====== 

   

   

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 

Stand per 1 januari 6.492 20.929  

Mutatie boekjaar 2.644  -/- 14.437  

 --------- --------- 

Stand per 31 december 9.136  6.492 

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

Algemeen 

Deze jaarrekening is opgesteld met in achtneming van de vereisten zoals gesteld in RJ 650 

(Richtlijn C2). 

 

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. 

 

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. ãLasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 

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

 

  31-12-2018  31-12-2017  

 

  EUR    EUR  

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Toezegging donateur  76.000  114.000 

  =======  ====== 

 

De post Toezegging debiteur betreft de vordering die voortvloeit uit een schenkingsovereen-

komst. Met de gever zijn aanvullende afspraken gemaakt. 

 

 

Liquide middelen 

ABN Amro Bank, rekening-courant 6.136 6.492 

ABN Amro Bank, spaarrekening 3.000 --- 

  ---------  --------- 

   9.136 6.492  

  ======  ====== 

 

 

Overige reserves 

Stand per 1 januari  936  -/- 444  

Mutatie boekjaar  -/- 2.539   1.380 

  ---------   ---------  

Stand per 31 december  -/- 1.603  936  

  ======  ====== 

 

 

Bestemmingsfonds deelproject 1, 2, 6 en 7 (Vakschool, inrichting en omheining) 

Stand per 1 januari  8.452  4.388 

Ontvangen en toegezegde donaties  12.209  163.052 

Betaalde projectkosten  -/- 20.661 -/- 158.988 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  ---  8.452 

  ======  ====== 

 

Bestemmingsfonds deelproject 3 Beheerderswoning 

Stand per 1 januari  59.924  37.924 

Ontvangen donaties  ---  22.000 

Betaalde projectkosten  -/- 7.206  --- 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  52.718  59.924 

  ======  ====== 

 

 

  



  
 
  

28 
 

  31-12-2018  31-12-2017  

 

  EUR    EUR  

 

Bestemmingsfonds deelproject 5 Sport- en speelplaats 

Stand per 1 januari  ---  1.229 

Ontvangen donaties  26.600  15.205 

Betaalde projectkosten  -/- 31.470  -/- 16.434 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  -/- 4.870  --- 

  ======  ====== 

 

In januari 2019 heeft de donateur van dit deelproject geld naar Stichting Nieuwe Generatie 

Brasil overgemaakt. 

 

Bestemmingsfonds deelproject 8 Brandveiligheid 

Stand per 1 januari  ---  --- 

Ontvangen donaties  ---  --- 

Betaalde projectkosten  -/- 941  --- 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  -/- 941  --- 

  ======  ====== 

 

In januari 2019 heeft de donateur van dit deelproject geld naar Stichting Nieuwe Generatie 

Brasil overgemaakt. 

 

Bestemmingsfonds Kinderen 

Stand per 1 januari  18.754  --- 

Ontvangen donaties  31.511  18.754 

Overgemaakt naar Fundação Nova Geração Brasil  -/- 41.079  --- 

  ---------  --------- 

Stand per 31 december  9.186  18.754 

  ======  ====== 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

Accountantskosten  605  605 

Bankkosten  21  21 

Vooruit ontvangen evenementen  20  --- 

Portokosten  ---  242 

Nog te betalen kosten inauguratie  ---  1.558 

Lening  30.000  30.000 

  ---------   ---------  

Stand per 31 december  30.646  32.426 

  ======  ====== 

 

De lening moet afgelost worden op 15 april 2019 en is renteloos. 
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6.8 Toelichting op de staat van baten en lasten 
In euro’s    

 

 2018 2018 2017  

 begroting realisatie realisatie

      

 EUR EUR EUR  

 

Baten  

 

De baten ten behoeve van Ontwikkelingscentrum 

 uit eigen fondsenwerving zijn als volgt samengesteld: 

 

Bedrijven  7.867 15.801 

Andere stichtingen  1.000  16.750 

Kerken  2.389 789 

Nalatenschap  --- 10.000 

Willem goes Brasil 37.000 28.000 16.005 

Overige particuliere giften 45.500 41.490 21.425 

 --------- ---------  ---------  

Giften 82.500 80.746 80.770 

 

Evenementen: 

Zumba-marathons   1.400 

Culinaire evenementen   2.075 

Sponsorlopen   3.321 

Kerstmarkten   2.074 

 ---------  ---------  ---------  

 82.500 80.746 89.640 

 ====== ====== ====== 

 

De ontvangen baten ten behoeve van het ontwikkelingscomplex bedragen EUR 80.746 

tegenover EUR 82.500 begroot. Meer baten werden ontvangen voor de inrichting van de 

vakschool. Deze baten zijn aangewend voor de inrichting. Hier tegenover staat een lagere 

dan verwachte donatie van Willem goes Brasil ten behoeve van de sport- en speelplaats. 

 

In het boekjaar 2018 zijn evenals voorgaande jaren evenementen georganiseerd. De 

opbrengsten zijn bestemd voor de kinderen (zie volgende pagina). 
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 2018 2018 2017  

 begroting realisatie realisatie

      

 EUR EUR EUR  

 

De baten ten behoeve van de kinderen 

 uit eigen fondsenwerving zijn als volgt samengesteld: 

 

Fund-a-Kid programma 6.750 7.490 

Periodieke donateurs 8.400 4.968 

Overige particuliere giften 17.850 10.463 

Bedrijven  1.202  

Andere stichtingen  5.150   

Kerken  1.782  

 --------- ---------   

Giften 33.000 31.055  

 

Evenementen: 10.000 

Zumba-marathons  1.060  

Culinaire evenementen  670  

Sponsorlopen  385   

 ---------  ---------  ---------  

 43.000 33.170 19.066 

 ====== ====== ====== 

 

Door diverse omstandigheden zijn er het afgelopen jaar minder evenementen georganiseerd 

dan gepland. 

 

De opbrengsten uit evenementen omvatten (netto-)baten uit evenementen die door 

particulieren t.b.v. de stichting Nieuwe Generatie Brasil georganiseerde evenementen. 

 

 

Lasten Ontwikkelingscentrum 

 

Deelproject 1,2,6,7 Vakschool --- 20.661 158.988 

Deelproject 3 Beheerderswoning --- 7.206 --- 

Deelproject 5 Sport- en speelplaats 35.200 31.470 16.434 

Deelproject 8 Brandveiligheidsvoorziening --- 941 --- 

  --------- ---------   --------- 

  35.200 60.278  175.422 

  ====== ====== ======  

 

Bij het opstellen van de begroting is ervan uit gegaan dat de (inrichting van de) vakschool 

per 1 januari gereed zou zijn. Er zijn in het eerste kwartaal 2018 nog donaties ontvangen die 

ook meteen besteed zijn aan de vakschool. 

Eind 2018 is gestart met de bouw van de beheerderswoning en is ook begonnen met het 

aanbrengen van de brandveiligheidsvoorzieningen. 
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 2018 2018 2017  

 Begroting realisatie realisatie

      

 EUR EUR EUR  

 

Container 

 

Transport naar Brazilië 5.000 ---  --- 

  ====== ====== ======  

 

De container is nog steeds niet verzonden. 

 

 

Lasten kinderen 

 

Donatie naar Brazilië 40.800 41.079  --- 

  ====== ====== ======  

    

    

Algemene kosten 

 

Wervingskosten 2.000 --- --- 

Reiskosten 500 --- 1.278 

Computerkosten --- 467 484 

Opslagkosten eigen container --- 1.704 632 

Brochures, papier en enveloppes 750 --- 300 

Portokosten 800 642 533 

Aanvraag CBF --- 500 --- 

Accountantskosten 605 605 605 

Bankkosten 500 547 482 

Onvoorzien / Diversen 1.120 179 --- 

  --------- ---------   --------- 

  6.275 4.644  4.314 

Extra last: kosten container derden --- 3.991 --- 

  --------- ---------   --------- 

  6.275 8.635  4.314 

  ====== ====== ======  

 

De algemene kosten bedragen EUR 8.635 tegenover begroot EUR 6.275. De belangrijkste 

verschillen zijn het niet uitgeven van Marketingkosten en het beperkt benutten van de post 

Onvoorzien. Hiertegenover staan de kosten voor de eigen container en de container die door 

derden is verzonden. 
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7. Samenstellingsverklaring 
 

Aan de leiding van de Stichting 

Nieuwe Generatie Brasil te Breda 

 

 

Samenstellingsverklaring 

 

De jaarrekening van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil te Breda is door ons samengesteld 

op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 

december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 met de daarbij horende 

toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de 

voor accountants geldende Standaard 4410H, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van 

deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 van het Nederlandse 

Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en 

dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 

overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze 

werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 

van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil 

te Breda. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in 

staat stellen om een oordeel te geven of en conclusie te trekken met betrekking tot de 

getrouwheid van de jaarrekening. 

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 

relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 

(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat 

wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben 

uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

Voor een nadere toelichting op de aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de 

VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

 

 

De Bilt, 28 januari 2019 

 

Stolk Registeraccountant 

 

 

 

w.g. Drs P. Stolk Registeraccountant 
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BIJLAGE – Uittreksel uit het Meerjarenplan 2017 – 2022 

Om succesvol te worden en te blijven, zal voldoende focus gehouden moeten worden op het 

bereiken van de doelstellingen op de eerste locatie. Daartoe zullen de nodige “check and 

balances” worden ingebouwd. Tevens zullen “Key Performance Indicators” (KPI’s) worden 

gedefinieerd op basis waarvan verantwoording zal kunnen worden afgelegd. De volgende 

doelstellingen per jaar zijn door het bestuur geformuleerd: 

2017 – Bouw Basis 1 

• Uitvoeren bouwprojecten op de eerste locatie in São João del Rei; 

• Starten activiteiten voor de kansarme kinderen op deze locatie. 

 

2018 – Basis 1 operationeel 

• De drie doelstellingen voor het werk worden gehaald: 

o Veilige speel en sport plek; 
o Voorlichting en discipline 

o Vakschool 

• Evaluatie van de realisatie Basis 1. Evaluatie zal zich richten op de (investerings-

)kosten van de bouw en de (exploitatie-)kosten van de eerste locatie. Tevens zal de 

draagkracht van de Braziliaanse stichting om in de toekomst de exploitatie 

kosten over te nemen in de evaluatie worden meegenomen. Vervolgens worden de 

resultaten van de evaluatie getoetst op de realisatie van de genoemde Missie, 
Visie en Doelstellingen. Op basis van deze evaluatie zal het bestuur vervolgens 

besluiten of de hierna genoemde uitbreiding op andere locaties haalbaar is of dat 

consolidatie van deze locatie meer tijd en aandacht nodig heeft.  
 

2019 – Start Basis 2  

• Bestendigen activiteiten (en succes) op basis 1; 

• Opstarten van de benodigde bouwprojecten op een tweede locatie in São João del 

Rei (andere zijde van deze stad). 

 

2020 –Bouw en aanvang activiteiten op Basis 2  

• Op basis van het succes van de eerste locatie (Basis 1) zal de lokale stichting 

kunnen voorzien in het dragen van de kosten voor de uitvoering van de 

activiteiten (Selfsupporting in running cost); 

• Het bestuur zal een brede evaluatie uitvoeren van de eerste locatie, met het 
oogmerk om het concept en draaiboek te kunnen bijstellen en actualiseren.  

• Op de tweede basis starten de daadwerkelijke bouw van de benodigde 

infrastructuur. 

• Het bestuur legt verantwoording af over de uitkomst van de evaluatie van de 

eerste locatie aan de achterban;  

• Op Basis 2 worden de bouwprojecten (Infrastructuur) afgerond; 

 

2021 –Basis 2 Operationeel 

• Op Basis 2 vangen de activiteiten voor de kansarme kinderen aan. 

• Ook voor de tweede locatie (Basis 2) zal de lokale stichting kunnen voorzien in 
het dragen van de kosten voor de uitvoering van de activiteiten (Selfsupporting in 

running cost); 

• Op basis van de evaluatie zullen de benodigde bouwprojecten voor een derde 

locatie (in Belo Horizonte) worden opgestart. 

 

2022 – Basis 2 succes Start Basis 3  

Opstarten van de benodigde bouwprojecten op een derde locatie (Belo Horizonte). 
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Ieder kind verdient een eerlijke kans! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helpt u mee? 


