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“Want ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here.  

Met deze plannen heb ik voor u het goede op het oog en niet het kwade.  

Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.  
Als u tot mij bidt zal ik luisteren”   

JEREMIA 29:11-12 
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Voorwoord  
 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is in 2013 opgericht. Voor een optimale besturing van de 

stichting wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Het jaarplan is gebaseerd op het 

Meerjarenplan 2017 – 2022 v1.0 

 

De periode tot 2016 heeft in het teken gestaan van naamsbekendheid, verkrijgen van een 

stuk grond, oprichting van de Braziliaanse stichting en het bouwen van de vakschool. In 

september 2016 is gestart met de bouw van de vakschool, waarvan de inauguratie op 25 

november 2017 heeft plaatsgevonden. In 2018 is veel aandacht besteed aan het 

introduceren van het Fund-a-Kid programma, waarbij kinderen gekoppeld worden aan 

persoonlijk sponsors in Europa. 

 

Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat veel mensen ons volgen op een passieve manier. Ze 

laten merken dat ze enthousiast zijn over de stichting en het werk dat in Brazilië gedaan 

wordt, maar pas nadat we ze geïnformeerd hebben via de vlog of nieuwsbrief. 2019 hebben 

we als doelstelling om onze achterban te “Activeren en te Verbinden” met het werk dat in 

Brazilië wordt gedaan. Hiermee hopen we dat onze achterban ook vrienden en familieleden 

vertellen over Stichting Nieuwe Generatie Brasil zodat de naamsbekendheid verder groeit.  

 

Samuel van de Raa 

Oprichter en voorzitter bestuur Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
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1. Inleiding 
 

Sinds de Inauguratie van de vakschool zijn we gestart met het structureel helpen van 

kansarme kinderen en jongeren en bieden we ze een kans om een duurzame toekomst voor 

zichzelf op te bouwen. We presenteren u hierbij het jaarplan 2019 waarin we verdere 

invulling geven aan de missie van de stichting.  

 

Daarnaast blijft het belangrijk dat we in Nederland verder bouwen aan een stabiele en brede 

organisatie waarmee we het werk in Brazilië optimaal kunnen ondersteunen. Om de 

doelstellingen te bereiken hebben we een brede(re) ondersteuning van vrijwilligers en 

donateurs nodig. 

 

In dit jaarplan gaan we in op de activiteiten die we in 2019 uit gaan voeren om de 

doelstellingen zoals geformuleerd in onze meerjaren visie te bereiken. In 2019 is daarom ons 

motto “Activeren en verbinden”. 
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2. Missie, visie, doelstellingen en de zes 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 (alles via de Braziliaanse dochterstichting “Associação Nova Geração Brasil”) 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 missie willen wij vervullen door via de Braziliaanse partner/dochterstichting Nova 

Geração Brasil, 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.  
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Concreet is onze visie voor het verwezenlijken van onze missie de volgende 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. 

 

 

Vanaf 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. 

 

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. 
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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 blijven we regelmatig evalueren om aan te sluiten op de vraag. 

Doelstellingen 
De Nederlandse stichting heeft dus ten doel:  
a. het brengen van de overtuiging dat ieder kind/jongere een eerlijke kans verdient, door het geven 
van een plek aan kinderen/jongeren waar ze zich veilig en geliefd kunnen voelen, waar ze kunnen 
spelen en zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien, waarbij zij en de stichting worden gedreven 
door de liefde van Jezus Christus; 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
De Stichting heeft op basis van haar hierboven beschreven doelstellingen twee hoofdtaken: 

1. Ten eerste het bekend stellen van het probleem en de beoogde/geboden oplossing in 

Brazilië. 

2. Ten tweede het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan het “kunnen uitvoeren” van 

de bij “ten eerste” gemelde oplossing. 

 

Voor de uitvoering van activiteiten/processen in Nederland is er een onderverdeling te 
maken in: Bestuur; Ambassadeurs en Vrijwilligers. 
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3. Doelstellingen en speerpunten voor 2019 
 

De algemene doelstellingen van het vorige hoofdstuk laten zich vertalen in de volgende 

doelstellingen voor 2019: 

 

1. Intensivering en waar nodig vernieuwen van de Marketing & Communicatie 

2. Fondsenwerving om eind van het jaar 2019 te kunnen uitbreiden tot opvang van 200 

kinderen 

3. Meer vrijwilligers, donateurs en naamsbekendheid in Nederland t.o.v. 2018. 

4. Ondersteunen van de vakschool in São João del Rei, Brazilië conform hun 

ingediende en door het Nederlandse bestuur goedgekeurde begroting voor 2019. 

5. Optimale samenwerking tussen Nederlandse en Braziliaanse Stichting door ten 

minste één gezamenlijk overleg (m.b.v. teleconferentie). 

6. Uitvoeren en waar mogelijk afronden van (lopende) projecten. 

 

 

4. Activiteitenplan voor 2019 
 
In dit hoofdstuk zijn de activiteiten die we in 2019 gaan uitvoeren om onze doelstellingen als 

stichting te bereiken, onderverdeeld in de volgende zeven hoofdactiviteiten. 

1. Marketing & Communicatie 

2. Relatiebeheer 

3. Secretariaat 

4. Financiën en Rapportage 

5. Beleid 

6. Organisatie 

7. Projecten 
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1: Marketing & Communicatie  
 

In mei maken we een plan op het gebied van Marketing & Communicatie. Dit plan vormt de 

drager voor een verdere naamsbekendheid van de stichting, het werven van aanvullende 

fondsen en het geïnformeerd houden van onze achterban (donateurs en belangstellende). 

 

In het marketingplan zullen we ingaan op de volgende zeven stappen: 

- Doel 

- Markt 

- Organisatie 

- Markt-fit 

- Marketingstrategie 

- Marketingmix 

- Marketing jaarplan 

 

Uitbreiding vrijwilligers, ambassadeurs en verbeteren van de naamsbekendheid in 
Nederland 
De verwachting is dat in de komende jaren de activiteiten in Brazilië zullen toenemen in 

kwantiteit en kwaliteit. Om dat alles goed te kunnen blijven ondersteunen, zijn de volgende 

activiteiten essentieel: 

‒ Het werven van ambassadeur(s), waaronder ten minste 1 Bekende Nederlander - 

BN’er; 

‒ Het organiseren van ten minste 8 activiteiten; 

‒ Het benaderen en werven van ten minste 3 nieuwe kerken als vaste donateur;  

‒ Het opstellen van Project(en) voor verkrijgen subsidies; 

‒ Het onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden voor vrijwilligersreizen; 

 

Fondsenwerving 
Om de ambitie uit het jaarplan om te zetten in realiteit dienen er voldoende financiële 

middelen beschikbaar te zijn. Op dit moment ontvangt stichting Nieuwe Generatie Brasil 

onvoldoende giften om structureel de kosten voor de geplande honderd kinderen te 

bekostigen. Daarnaast hebben wij ons tot doel gesteld om in 2019 circa tweehonderd 

kinderen op te vangen. Om deze ambitie te kunnen realiseren gaan we ons in 2019 

nadrukkelijker toeleggen op het werven van nieuwe- en de uitbreiding van bestaande 

fondsen. 

 

Onze eerste prioriteit zal zijn GO100. Het aanvullen van het nog ontbrekenden deel van de 

fondsen om structureel honderd kinderen op te kunnen vangen. Aanvullend hierop zal de 

realisatie van een structurele uitbreiding van honderd naar tweehonderd kinderen worden 

ingezet. 

 

De coördinatie van en de rapportage over deze activiteiten is bij Henk belegd. 

 

Per maand gaan we minimaal vijf instanties (bedrijven, kerken, scholen en stichtingen) 

aanschrijven en persoonlijk benaderen en op blijven volgen. In januari stellen we een 

actielijst/plan op met instanties die wij gedurende 2019 gaan benaderen om donateur van 

onze stichting te worden. 
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In de onderstaande tabel staat op hoofdlijnen de doelstelling voor 2019 voor fondsenwerving 

voor de kinderen gekwantificeerd: 

 

Kerken   5.000 
Bedrijven   5.000 
Scholen   5.000 

Stichtingen 15.000 
F-a-K (60x) 20.000 
Overige giften   5.000 
 --------- 
Totaal:  55.000 

 

a. Kerken 

In januari stellen we een lijst op met kerkelijke instanties die wij gedurende 2019 gaan 

benaderen om donateur van onze stichting te worden.  

 

b. Bedrijven 

Het werven van ten minste 2 bedrijven als donateur (om steun te ontvangen). 

 

c. Scholen 

Het werven van ten minste 2 nieuwe scholen als donateur en voor het opzetten van een 

ambassadeursprogramma;  

 

d. Andere stichtingen  

In Nederland zijn er enkele tienduizenden ANBI-stichtingen. Elk van deze stichtingen 

heeft meestal een doelgroep en een doelgebied voor het verstrekken van giften. Doel is 

om in 2019 minimaal 20 stichtingen te benaderen met als doel om EUR 20.000 aan 

fondsen te genereren 

 

e. Particulieren 

Giften van particulieren kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën:  
1. Fund-a-kid programma 

Eind 2018 hebben we ongeveer 35 gesponsorde kinderen. Ruim de helft zijn periodieke 

donaties die omgezet zijn naar Fund-a-kid. De uitbreiding naar 60 gesponsorde kinderen 

zal als volgt gerealiseerd worden: 

- Elke twee weken in de vlog een kind noemen 

- Flyer maken gericht op Fund-a-kid 

- Vrijwilliger vinden om communicatie donateur en sponsorkind te begeleiden 

- Zie verder Marketing & Communicatie 

 
2. Periodieke giften 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil kent vanaf het begin donateurs die periodiek een gift 

overmaken.  

 
3. Eenmalige giften 

Eenmalige giften worden gedaan vanuit verschillende invalshoeken: 

- Serviceclubs met een goed doel actie 

- Verjaardagen en jubilea 

- n.a.v. mailingen 

 

Vrijwilliger vinden voor het benaderen van stichtingen. 

Voor het benaderen van andere stichtingen, die gelden beschikbaar maken voor goede 
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doelen, is een nieuwe vrijwilliger nodig. De profielschets voor deze functie is bekend en er zal 

prioriteit gegeven worden aan het vullen van deze vacature.  

 

Nieuwsbrief 
4 nieuwsbrieven versturen. 
Het versturen van nieuwsbrieven als fysieke poststukken naar de achterban, blijft ook in 

2019 een belangrijke communicatievorm. In 2019 zullen ten minste vier nieuwsbrieven 

verzorgd gaan worden. 

BLOG 
Maandelijks BLOG op de website. 

Naast deze klassieke communicatievorm, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die 

het internet biedt. Maandelijks zal een bestuurslid een stukje schrijven welke geplaatst zal 

worden in het blog op de webpagina van de stichting.  

Nieuwe folder 

Met de nieuwe fase van de uitvoering in Brazilië zal ook de folder aangepast moeten worden.  

 

 

2: Relatiebeheer 
 

Communicatie bestaande relaties en achterban 
In 2019 zal gestreefd worden naar verbetering van de communicatie met de achterban. Met 

name de vaste donateurs verdienen meer informatie net als de sponsors van het “Fund-a-

kid” programma meer informatie over hun sponsor kinderen verdienen. Door de hoeveelheid 

van activiteiten in Brazilië en de beperkte capaciteit om dit te kunnen oppakken is dit 

onderbelicht gebleven. Nu zal deze communicatie nieuw leven worden ingeblazen. Daartoe 

zal begin 2019 een inventarisatie gemaakt worden van de bestaande relaties en zal medio 

2019 elke bestaande relatie benaderd worden met extra informatie m.b.t. tot de activiteiten 

in Brazilië en de status van hun sponsorkind. 

De verwachting is dat over de komende jaren de activiteiten in Brazilië zullen toenemen in 

kwantiteit en kwaliteit. Om dat alles goed te kunnen blijven ondersteunen, zijn de volgende 

activiteiten essentieel: 

‒ Het bezoeken van het Comenius College om het bestuur te bedanken voor de goede 

samenwerking en voor het opzetten van een reisprogramma voor leerlingen;  

‒ Het onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden voor andere vrijwilligersreizen; 

‒ Het benaderen van de vrijwilligers om nieuwe activiteiten met hen af te stemmen. Doel is 

om samen met bestande activiteiten ten minste 8 activiteiten per jaar te laten 

plaatsvinden; 

‒ Het organiseren van ten minste 1 vrijwilligersmiddag voor het bieden van extra 

informatie en aandacht aan deze belangrijke groep; 

‒ Het benaderen van kerken welke al hebben aangegeven de stichting te ondersteunen 

met gebed en eventuele donaties om met hen af te stemmen hoe in 2019 invulling 

gegeven kan worden aan deze toezegging. 

‒ Het voorbereiden en ondersteunen van bezoek(en) van Samuel en Laura aan Nederland 

ter ondersteuning van hun werk in Brazilië. Daarbij de juiste balans zoeken tussen 

bezoeken aan donateurs en activiteiten en de tijd benodigd voor eigen familie en R&R 

(“Rest and Recreation”). 
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3: Secretariaat 
 

Het secretariaat draagt zorg voor de administratie en alle interne communicatie van de 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil.  

De secretaris draagt ook zorg voor de contactgegevens van alle bestaande sponsors, 

donateurs en vrijwilligers. Daarnaast regelt het secretariaat dat er minimaal 1 bestuurslid 

aanwezig is bij activiteiten. 
We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die allerlei activiteiten voor de stichting opzetten 

en uitvoeren. De aanwezigheid en betrokkenheid van bestuursleden, die naast het geven van 

een gezicht aan de stichting ook beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen, blijft 

van belang. De secretaris zal ervoor zorgen dat alle vrijwilligers één keer in het jaar extra in 

het zonnetje worden gezet. 

 

 

4: Financiën en Rapportage 
 

Financiële administratie en rapportage 
De financiële administratie voldoet aan de eisen zoals je deze kunt stellen aan een 

organisatie als Stichting Nieuwe Generatie Brasil. De interne financiële rapportage zal begin 

2019 aangepast worden, zodanig dat deze verandert van een projectmatige verantwoording 

naar een meer on going concern rapportage. Ook de externe (tussentijdse) financiële 

rapportage zal geëvalueerd worden. Tenslotte zal de jaarrekening 2018 (en de jaren erna) 

volledig opgesteld worden volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Dit is een 

vereiste van het CBF-keurmerk. 
 

Administratieve organisatie en interne controle 
De stichting bestaat ruim 5 jaar. In het afgelopen jaar is er naast het projectmatig karakter 

van de stichting ook een structurele component ontstaan. In het eerste halfjaar van 2019 zal 

de AO/IC geëvalueerd en waar nodig aangepast worden. 

 

 

5: Beleid 
 

Updaten van alle beleidsdocumenten 
Zoals hiervoor aangegeven bestaat de stichting ruim 5 jaar. Bij de start van de stichting zijn 

beleidsdocumenten opgesteld. In het eerste halfjaar van 2019 zullen de documenten 

geëvalueerd en samengevat worden in één of twee documenten. 

Meerjarenplan evalueren en bijstellen 

Een van de beleidsdocumenten is het meerjarenplan. De horizon van het huidige 

meerjarenplan ligt in 2022. Nu de vakschool haar eerste jaar heeft voltooid; de laatste hand 

wordt gelegd aan de sport en speelplaats en de bouw van de beheerderswoning vol in gang 

is, zal in 2019 het gehele project geëvalueerd worden. Daaraan gekoppeld ligt het bijstellen 

van de ambities in het meerjarenplan op basis van de actualiteit en de geleerde lessen voor 

de hand. Het volgende meerjarenplan zal de periode 2020 tot en met 2025 beslaan. 

 

 

 

6: Organisatie 
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Organisatie Nederland 
Als eerste richten we ons op de verbeterpunten voor de organisatie van de stichting in 

Nederland. Deze volgen uit de Actie en Besluitenlijst van het bestuur. 

‒ Duidelijker onderscheid in de verschillende rollen in het bestuur.  
Het bestuur bestaat uit 5 leden. Naast de voorzitter, de secretaris en de penningmeester 

zijn er twee algemene leden. Met de geografische locatie van de voorzitter in Brazilië is 

het van belang om taken en rollen van alle bestuursleden beter te omschrijven, opdat de 

voorzitter maximaal wordt ondersteund en meer vrijgemaakt wordt voor de activiteiten in 

Brazilië zelf. Daartoe is per 1 januari 2019 een nieuwe taakverdeling vastgesteld:  

 

Functie Vervuld door In bestuur 

 sinds 

Functiegebied/ 

 Hoofdactiviteit 

Voorzitter Samuel van de Raa 14-08-2013 Beleid en Voorzitterschap 
Secretaris Mariëlle van Mierlo 01-06-2017 Secretariaat 
Penningmeester Arja Hilberdink 14-08-2013 Financiële administratie  
Algemeen lid Willem Veldhoven 19-05-2016 Relatiebeheer 
Algemeen lid Henk Smit 19-12-2017 Marketing  

  

‒ In de onderstaande tabel zijn de procesverantwoordelijkheden nader uitgesplitst en 

benoemd: 

Proces 
Nr 

Procesbeschrijving Proces verantwoordelijke 

1.1 Aanhaking met Braziliaanse Partner(s) 
Voorzitter 

uitvoering door Penningmeester 

1.2 Aanhaking met Ambassadeurs 
Voorzitter, 

 inzet via Marketing 
1.3 Contact met Adviesgroep Voorzitter 
1.4 Bijwerken beleidsdocumentatie Voorzitter 

1.4.a Meerjarenplan Voorzitter 
1.4.b Jaarlijks plan (incl. jaarplanning) Voorzitter 
1.5 Externe Audit Voorzitter 

2.1 Administratie Secretaris 
2.2 Interne Communicatie (bestuur) Secretaris 
2.3 Opstellen notulen Secretaris 
2.4 Bijhouden/bewaken jaarplanning Secretaris 
2.5 Opstellen (kwartaal) Rapportage Secretaris 

2.6 
Beheer adressenbestanden van alle bestaande 
relaties 

Secretaris 

2.7 
Zorgdragen voor juiste vermelding van  
NG-Brasil op allerlei websites e.d. 

Secretaris 

3.1 Administratie van de betalingen Penningmeester 
3.2 Administratie van de financiële donateurs Penningmeester 

3.3 
Beheer Financiën (maandcijfers en 
jaarverslag) 

Penningmeester 

3.4 AO/IC Penningmeester 

4.1 
Communicatie met bestaande grote donateurs 
(personen, bedrijven, stichtingen)  
> 1000 euro per jaar 

Relatiebeheer, 
tekenbevoegdheid bij VZ 

4.2 
Administratie van welk kind door welke 
sponsor wordt gesteund 

Relatiebeheer 
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Proces 
Nr 

Procesbeschrijving Proces verantwoordelijke 

4.3 Communicatie met overige relaties  Relatiebeheer 

4.4 
Kennisdelen tussen Nederland en Brazilië 
(m.b.t. bijvoorbeeld onderwijs) 

Willem 

5.1 
Externe Communicatie  
(Nieuwsbrieven, Website, Sociale Media) 

Marketing, 
 VZ keurt goed 

5.2 
PR/Aantrekken sponsors/fundraising 
(personen, kerken, stichtingen, bedrijven) 

Marketing 

5.3 
Etaleren “Fund-a-Kid” Programma 
 (Aantrekken nieuwe sponsors) 

Marketing 

5.4 
Communicatie met toekomstige grote 
donateurs (personen, bedrijven, stichtingen)  
> 1000 euro per jaar 

Marketing, 
tekenbevoegdheid bij VZ 

5.5 Ondersteuning IT (website, SharePoint, enz.) Henk 

6 Interne Audit Willem en Henk 

  

 

Samenwerking met Braziliaanse partner Nova Geração Brasil 
Het belangrijkste zwaartepunt van de activiteiten die ondersteund worden, ligt in Brazilië. 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de dochterstichting/partner “Nova 

Geração Brasil”. Een goede samenwerking en juist belegde verantwoordelijkheden zijn van 

belang. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende taken: 

‒ Iedere kwartaal evalueert het Nederlandse stichtingsbestuur de activiteiten in 

Brazilië, waarbij een schriftelijke rapportage wordt aangeleverd door de partner in 

Brazilië; 

‒ Ten minste 1 keer per jaar zullen de besturen van de Nederlandse en de Braziliaanse 

stichting samen vergaderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Video 

Teleconferentie (VTC) via het internet. 

 

 

7: Projecten 
 

Bouwprojecten in Brazilië  
In 2019 zullen de Sport- en Speelplaats (deelproject 5) alsmede de Beheerderswoning met 

aanliggende moestuin (deelproject 3) worden uitgevoerd. De Sport- en Speelplaats is 

(financieel) geadopteerd door het Willem van Oranje College te Tilburg. De fondswerving voor 

de Beheerderswoning is reeds afgerond. In 2019 zullen ook drie nieuwe projecten gestart 

worden. Het eerste project is het voldoen aan de aangescherpte eisen van de brandweer. 

Inmiddels is een belangrijk deel van de noodzakelijke financiering toegezegd. Een ander 

project dat we gaan starten is het aanleggen van zonnepanelen. In de eerste fase zullen we 

de vakschool voorzien van de benodigde elektriciteit en in een latere fase ook de woningen in 

de buurt. Ook hier is een deel van de fondsen beschikbaar, maar zullen we zeker ook nog 

fondsen moeten werven 

 

Sport- en Speelplaats 
‒ Contact houden met Willem van Oranje College over vordering van de bouw en de 

besteding van hun fondsen; 

‒ Het begeleiden van de ambassadeurs (Willem goes Brasil) begeleiden tijdens hun 

bezoek aan Brazilië; 
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‒ Na afloop worden met het college de uitgevoerde activiteiten, de deelnemende 

ambassadeurs en de samenwerking met begeleiders van schooljaar 2018-2019 

geëvalueerd. 

 

Beheerderswoning 
‒ Begeleiding van de bouw beheerderswoning  

 

Brandveiligheid 
‒ Resterende funding verkrijgen 

‒ Aanleg van voorzieningen conform de eisen van de brandweer 

 

Zonnepanelen 
‒ Verkrijgen van funding 

‒ Opstarten fase 1: Installatie infrastructuur en eigen gebruik 

 

Moestuin 
Met het aanleggen van de moestuin willen gezonde eetgewoontes stimuleren/creëren. Dit 

geeft gelijk een mogelijk om onderwijs te geven aan de jongeren en ouders. Het helpt ook bij 

het brengen van discipline, geduld en rust aan de kinderen. Met de moestuin hopen we ook 

meer samenwerking te krijgen met de buurt omdat ze mogelijkheid krijgen om hun eigen 

groente te verbouwen. De volgende activiteiten moeten we uitvoeren: 

‒ Verkrijgen van funding 

‒ Aanleggen van de moestuin. 

 
Container naar Brazilië  
De eerste container stond nog steeds gereed voor verzending. De vereiste documenten om 

deze container daadwerkelijk te kunnen invoeren in Brazilië zijn echter nog niet rond. Gelet 

op de lange tijd dat het geleden is dat deze container is beladen, zal deze begin 2019 

gecontroleerd en opnieuw gereed gemaakt worden voor verzending. Zodra de documenten 

goedgekeurd zijn en de container gereed is, zal de container verscheept worden. De 

activiteiten voor 2019 zijn dus onder te verdelen in: 

 

‒ Documenten in Brazilië verkrijgen om de container te mogen versturen; 

‒ Container controleren en (opnieuw) gereedmaken voor verscheping; 

‒ Eerste container versturen. 
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5. Begroting 2019 
 
Op basis van het voorliggende plan is de begroting 2019 als volgt: 
 

 
 

Begroting 

Inkomsten t.b.v.: 

 

- Kinderen 

- Deelproject 5 Sport- en speelplaats 

- Deelproject 8 Brandveiligheid 

- Zonnepanelen 

- Moestuin 

- Container naar Brazilië 

- Kostendekking specifieke gift 

 

 

€  55.000 

€  25.000 

€  33.000 

€  28.000 

€  10.000 

€    5.000 

€    2.000 

Uitgaven t.b.v.: 

 

- Kinderen 

- Deelproject 3 Beheerderswoning (o.b.v. projectplan) 

- Deelproject 5 Sport- en speelplaats 

- Deelproject 8 Brandveiligheid 

- Zonnepanelen 

- Moestuin 

- Container naar Brazilië 

 

 

€  39.740 

€  46.194 

€  18.880 

€  30.409 

€  26.600 

€    9.500 

€    4.750  

Aanwending (5%) kostendekking: 

 

- Marketing 

- Relatiebeheer 

- Samenwerking met Brazilië 

- Brochures, briefpapier 

- Portokosten 

- Accountantskosten 

- Opslagkosten container 

- Bankkosten 

- Diversen/onvoorzien 

- Tekort voorgaande jaren 

€    9.800 

 

€    2.000 

€           0 

€    1.500 

€       700 

€    1.000 

€       605 

€       800 

€       700 

€       895 

€    1.600 
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Bijlage 1: 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? 
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