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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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De in dit verslag opgenomen foto’s op de pagina’s 6 t/m 21 

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

 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil 

De la Reijweg 23 

4818 BA  Breda 

 

Tel: 06 – 5431 7427 

Bank: NL03 ABNA 0545 4225 82 

KvK Utrecht: 58657290 

 

www.ng-brasil.com  

info@ng-brasil.nl 

www.facebook.nl/nieuwegeneratiebrasil 
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Voorwoord  
 

Voor u ligt alweer ons derde jaarverslag. Het stadium van “beginnende stichting” kunnen we 

nu bijna achter ons laten. Waar we in het vorige jaarverslag moesten concluderen dat grote 

dromen en plannen ook veel geduld, geloof, vertrouwen en doorzettingsvermogen nodig 

hebben, kunnen we nu zeggen dat we afgelopen jaar daar de vruchten van mochten gaan 

zien. In april 2016 zijn we officieel de samenwerking met stichting De Wilde Ganzen 

aangegaan, om de bouw van de vakschool te financieren. Deze samenwerking betekende dat 

De Wilde Ganzen meteen een derde van het enorme bedrag van €122.000,- zou financieren. 

Míts wij eerst zelf de rest van het bedrag bij elkaar zouden verzamelen.  

 

In Brazilië begonnen de plannen ook steeds meer vorm te krijgen en kwam er eindelijk een 

eind aan het lange bureaucratische proces om het terrein gedoneerd te krijgen. Daarna 

kwam het project in een stroomversnelling terecht: Eind augustus ging ik, samen met onze 

zoon Daví, naar Brazilië met de hoop om aan het einde van die twee weken eindelijk een 

handtekening onder de definitieve overdracht te kunnen zetten en in de tussentijd hoopte ik 

de gelegenheid te hebben om nog wat zaken af te stemmen met de architect en de 

aannemer. Het verliep heel anders: Vrijwel direct na aankomst was alles bij het 

gemeentehuis al geregeld en in de tweede week werd zelfs al een start gemaakt met de bouw: 

de pedra fundamental werd gelegd. Een fantastische traditie in Brazilië: Een bijbel in de 

grond begraven als fundament. 

 

Het was ook onze eerste live-uitzending via Facebook. Geweldig dat zoveel mensen 

(waaronder Laura en de meiden) live getuige konden zijn van dit bijzondere moment in 

Brazilië. Op dat moment beseften we hoeveel social media kan bijdragen aan de 

transparantie van onze stichting: Dankzij internet is het mogelijk om mensen veel directer te 

betrekken bij onze activiteiten en projecten van. Dit is precies wat we altijd voor ogen 

hebben gehad en waar we nog veel gebruik van willen maken. 

 

Als gezin hebben we het afgelopen jaar ook enorm veel meegemaakt. Terugkijkend kunnen 

we wel zeggen dat het een enorm hectisch jaar is geweest. We moesten heel veel ballen 

tegelijkertijd hooghouden: Ons gezin, mijn werk, reizen naar Brazilië, activiteiten voor de 

stichting…. En dan ook nog ons huis verkopen en ons voorbereiden op ons vertrek. Om 

iedereen op de hoogte te houden van onze belevenissen als gezin, zijn we eind september 

begonnen om iedere week een Vlog (video weblog) op te nemen met ons gezin: “Praatjes met 

van de Raatjes”. Ook vanuit Brazilië willen we zo het 

thuisfront mee laten kijken in ons leven. Heel leuk om te 

doen, maar ook tijdrovend… 

 

We zijn God dankbaar voor de vele zegeningen mijn gezin 

en ik, mochten ervaren in het afgelopen jaar. Ook willen 

we alle mensen bedanken die zich hebben ingespannen 

voor de stichting. Hetzij via helpen/organiseren van 

activiteiten of via doneren van geld of materialen. 

Bedankt allemaal! 

 

 

 

Familie Van de Raa 
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Onze vooruitblik op het jaar 2017: Definitieve verhuizing van het gezin (van Samuel) van de 

Raa naar Brazilië! Daarnaast zal eind 2017 de opening van de vakschool plaatsvinden in 

samenwerking met stichting De Wilde Ganzen. Geweldige ontwikkelingen. We hebben nog 

steeds vaste donateurs nodig om een goede financiële basis neer te zetten om in 2017 

operationeel te kunnen zijn. Bent of wordt u daar één van? 

 

Bedankt voor uw aandacht en interesse! 

 

Samuel van de Raa 

Oprichter en voorzitter 
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Drie vragen aan de oprichter / voorzitter 
 

Waar zijn jullie het meest trots op wat er bereikt is in 2016? 

Dat we een grote stichting als De Wilde Ganzen konden overtuigen van onze plannen. Het is 

eigenlijk niet voor te stellen dat we in 2013 

zijn gestart met de stichting en dat we 3 

jaar later genoeg geld verzameld hebben 

om zo’n groot gebouw als de vakschool 

neer te zetten. Daarbij hebben we heel veel 

mensen weten te mobiliseren die met ons 

meegaan in dit avontuur en op de een of 

andere manier betrokken zijn geraakt bij 

de stichting. Heel bijzonder dat we onze 

plannen en dromen die eerst alleen nog 

maar op papier stonden, nu echt 

werkelijkheid zien worden. 

 
Wat kunnen we verwachten in 2017? 

Als alles volgens plan blijft verlopen, zal de vakschool eind 2017 opgeleverd worden en dit 

zal uiteraard groots gevierd gaan worden. Daarnaast zullen we natuurlijk volop doorgaan 

met het organiseren van activiteiten in Nederland en België om geld in te zamelen en de 

naamsbekendheid van de stichting verder op te bouwen. Belangrijk speerpunt dit jaar is ook 

om lesprogramma’s te ontwikkelen en geschikte docenten te vinden, zodat de vakschool na 

de oplevering ook echt in gebruik kan worden genomen. Dan gaat eigenlijk het echte werk 

pas beginnen. 

In 2017 verwachten we ook de eerste bezoekers vanuit Nederland die kennis willen maken 

met het project en de omgeving. We verheugen ons hier erg op. 

 

Wat vinden de kinderen ervan dat jullie gaan verhuizen naar Brazilië? 

Vorig jaar schreven we al dat de impact op ons gezin groot is, maar we kunnen ondertussen 

gerust stellen dat dit nog niets voorstelde ten opzichte van 2016. Ten tijde dat we dit 

schrijven, kunnen we vaststellen dat de impact op ons gezin in 2017 vele malen zwaarder is 

geworden. Toch merk je dat kinderen ook heel flexibel en veerkrachtig zijn en we zijn trots 

op hoe ze er tot nu toe mee om gaan. 

In 2016 hebben we, achteraf gezien, het wijze besluit genomen om Noa en Daví een keer met 

Samuel mee te laten gaan naar Brazilië. Dit heeft de overgang aanzienlijk versoepeld omdat 

ze zich al wat beter konden voorstellen wat hen te wachten stond. Voor Joëlle was dit 

wellicht ook goed geweest, maar dit was praktisch helaas niet haalbaar. 

Vanzelfsprekend vinden de kinderen het moeilijk om vrienden en familie achter te laten, 

maar we merken ook dat ze zich verheugen op wat we gaan doen in Brazilië. Iedere keer dat 

mensen hiernaar vroegen, konden ze vol trots en uitvoerig uitleggen wat het doel van onze 

stichting is. Leuk om te zien dat we dit echt samen als gezin doen. 

 

 

 

  



  
 
  

7 
 

1. Jaarverslag: Resultaten en kerncijfers 2016 
 

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

resultaten in 2016. In dit hoofdstuk is ook aandacht voor de financiële resultaten en de 

vooruitzichten voor 2017. 

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. 

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. 

 

I. Resultaten 2016 

Voor het jaar 2016 heeft het bestuur zes hoofddoelen geformuleerd en gerealiseerd: 

A. Organisatie Brazilië 

B. Uitbreiden ambassadeurs en fondsenwerving 

C. Verdere opbouw naamsbekendheid 
D. Lancering bouw vakschool 

E. Container naar Brazilië 

F. Meerjarenplan 2017-2022 opstellen 

 

A. Organisatie Brazilië 

Een belangrijke doelstelling is het neerzetten van de stichting Associação Nova Geração 

Brasil in Brazilië. Alhoewel de stichting al een tijdje bestaat, is het belangrijk om een 

organisatie op te zetten die structuur kan geven aan het Ontwikkelingscentrum. Activiteiten 

die we opgezet hebben: 

- Grond op naam Associação Nova Geração Brasil zetten 

- Start bouw vakschool 

- 2 vergaderingen bestuur Brazilië 

- Deelproject 1: Voorbereiding Bouw Vakschool 

- Deelproject 2: Bouwen Vakschool 

- Verhuizen van familie van de Raa naar Brazilië. 

 

Wat we niet bereikt hebben: 

- Project zonnepanelen 

- Project waterput 

- Deelproject 3: bouwen beheerderswoning 

 

B. Uitbreiding ambassadeurs en fondsenwerving 

Samenwerking Wilde Ganzen 

Het bouwen van de vakschool doen we in samenwerking met Wilde Ganzen. Dit deelproject 

wordt mede gesponsord door stichting Wilde Ganzen. Wij zijn erg blij met de hulp! 

U kunt meer lezen over Wilde Ganzen en hun werkwijze op hun webpagina. 

Het project heeft als doel om een vakschool te realiseren met de volgende lokalen: 

• Een keuken met meerdere kookopstellingen voor praktisch onderwijs 

• Een multifunctionele ruimte die gebruikt zal worden als computerruimte, 

handvaardigheid, restaurant en theater 

• Een winkel waar jongeren het ondernemerschap leren 

https://www.wildeganzen.nl/
https://www.wildeganzen.nl/


  
 
  

8 
 

 
 

Vanaf april 2016 tot en met maart 2017 hebben we alle giften (EUR 81.366) die Stichting 

Nieuwe Generatie Brasil ontvangen heeft overgemaakt naar Wilde Ganzen. Wilde Ganzen  

heeft op hun website en via een televisiespot aandacht gevraagd voor ons project en zal het 

bedrag met 50% verhogen zodat in totaal EUR 122.050 beschikbaar is voor de bouw van de 

vakschool annex winkel. 

 

Stenen, ijzerstaven en plavuizenactie 

In de afgelopen maanden hebben we voor de bouw van de vakschool een drietal acties 

gehouden: 

- Bakstenen EUR 5.396,80 16.865 stuks 

- IJzerstaven EUR 6.332,45 2.010 stuks 

- Plavuizen EUR 6.089,65 529 M2 

 

Activiteiten 

- Bezoek kerk in Warmond en collecte voor NGB 

- Benefietdiner in Zeist 

- Zumba marathons in Brielle, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven en Brasschaat 

- Opbrengsten fancy fair Maranatha Kerk Werkendam 

- Dansfeest in Brasschaat 

- Brasil middag in Zeist 

- Afscheidsfeest familie van de Raa 

- Benefietdiner “Willem Goes Brasil”, Willem van Oranje College in Waalwijk 

- Kerstmarkt Comenius College in Rotterdam 
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Donateurs, kerken en bedrijven 

In 2016 is het aantal vaste donateurs uitgebreid van 20 naar 31. Ook vanuit kerken en 

bedrijven krijgen we inmiddels regelmatig een aantal giften. 

 

Uitbreiding bestuur / ambassadeurs 

Op de planning stond om het bestuur met 1 bestuurslid uit te breiden. In 2016 is 1 nieuw 

bestuurslid toegevoeged. (Willem Veldhoven). Echter er zijn ook 2 bestuursleden die 

aangegeven hebben hun termijn niet te willen verlengen. Henk Wassink en Hans Tims 

zullen per 1 juni 2017 hun functie neerleggen. Vanaf die datum is Mariëlle Verhoeven als 

secretaris Henk Wassink opgevolgd. Ten tijde van het schrijven van dit verslag zijn we nog 

op zoek naar 1 bestuurslid. 

In 2016 is de zoektocht onverminderd door gegaan om een BN-er te vinden die als 

ambassadeur voor onze stichting wil optreden. Het is moeilijk om iemand te vinden die nog 

niet betrokken is bij een ander goed doel, maar ook een aansprekende persoon is. 

 

Vrijwilligersreizen  

In 2016 was er een onderzoek gepland naar het opzetten van een programma voor 

vrijwilligersreizen naar het project in Brazilië. Door alle ontwikkelingen met de bouw van de 

vakschool is er nog geen gelegenheid geweest voor dit onderzoek in 2016. In 2017 staat dit 

weer op de planning. 

 

C. Verdere opbouw naamsbekendheid 

De verdere opbouw van de naamsbekendheid is in 2016 zeker doorgezet. Samuel en Laura 

hebben veel evenementen bezocht waar ze in de gelegenheid zijn gesteld om hun droom en 

onze stichting te promoten. Inmiddels is er een samenwerking met een tweetal scholen 

(Willem van Oranje in Waalwijk en Comenius in Rotterdam). Ook zijn de relevante pagina’s 

van de website vertaald in het Engels en Braziliaans. 

 

D. Lancering bouw vakschool 

In september 2016 is de bouw van de vakschool gestart. Voordat hiermee begonnen kon 

worden, zijn alle voorbereidingen getroffen om dit succesvol uit te kunnen voeren. 

Het doel van deze vakschool is het zorgen voor goed vervolgonderwijs voor de kinderen en 

jongvolwassenen in de omgeving die klaar zijn met het basisonderwijs. De vakschool is in 

zekere zin te vergelijken met het mbo in Nederland: studenten leren een beroep met 

theoretische achtergrond waarbij de focus ligt op de praktijk. Jongeren die nog het reguliere 

vervolgonderwijs volgen, krijgen ondersteuning in de vorm van huiswerkbegeleiding en bijles 

zodat ze het reguliere onderwijs succesvol kunnen voltooien. 

 

Bereikte doelstellingen in 2016: 

- Samenwerking met Wilde Ganzen is officieel gemaakt 

- Gedetailleerde projectplan voor bouw vakschool is opgesteld 

- Technische Bouwplan is gemaakt 

- Stichting in Brazilië is ook als werkgever opgezet 

 

Niet bereikte doelstellingen in 2016: 

- Educatief materiaal verzamelen 

- Lesmaterialen maken 

 

Aan deze doelstellingen zal in 2017 verder gewerkt worden 
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E. Container naar Brazilië 

De doelstelling was om een eerste container met gedoneerde goederen naar Brazilië te 

verschepen. Helaas is dit door bureaucratische redenen om de juiste documenten te krijgen 

in Brazilië niet gelukt. De verwachting is dat een groot deel van 2017 nodig zal zijn om de 

juiste documenten te bemachtigen. 

 

F. 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; 

 



  
 
  

11 
 

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). 

 

 

 
 

II. Niet bereikte resultaten 

Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag (april 2017) kunnen we constateren dat we in 

2016 veel gerealiseerd hebben. Zaken die moeizaam blijven zijn: 

• Graag hadden we een bekende Nederlander als ambassadeur gehad 

• 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 

• Samenwerking met meerdere stichtingen opstarten 

 

We realiseren ons dat onze plannen ambitieus zijn en blijven. Het jaar 2017 zien we met 

vertrouwen tegemoet. 
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III. Financiële resultaten 

In het derde jaar van de stichting is een batig saldo gerealiseerd van EUR 16.685 tegenover 

EUR 15.830 in vorig jaar. Vanuit de resultaatbestemming is EUR 15.442 gedoteerd aan het 

bestemmingsfonds voor de bouw van het ontwikkelingscentrum en EUR 965 gedoteerd aan 

het bestemmingsfonds voor de verzending van de container in 2017. Daarnaast is er in 2016 

een winst gerealiseerd ad EUR 278. Dit bedrag dient ter compensatie van het verlies uit het 

eerste boekjaar. Dit verlies is ontstaan doordat in het eerste jaar van het bestaan van de 

stichting veel aanloopkosten zijn betaald. 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. 

 

 

IIII. Vooruitzichten 2017 

Het jaar 2017 zal in Nederland in het teken blijven staan van fondsenwerving bij andere 

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

uitbreiden van de naamsbekendheid. In april vertrekt de familie Van de Raa naar Brazilië. 

Een droom en lang gekoesterde wens wordt werkelijkheid. In Nederland zullen we als 

bestuur en alle vrijwilligers er voor (moeten) zorgen dat de fondsenwerving doorgaat. De 

plannen in Brazilië zijn groots. Ook zullen in de tweede helft van 2017 de eerste kinderen in 

het ontwikkelingscomplex opgenomen worden. Ook de kinderen zullen we vanuit Nederland 

gaan steunen. 

 

De bouw van de vakschool annex winkel gaat voorspoedig. Deze zal naar verwachting in het 

vierde kwartaal van 2017 officieel geopend worden. Ook zal begonnen worden met de aanleg 

van de sport- en speelplaats en met de bouw van de beheerderswoning. 

De vervulling van de droom om kansarme kinderen in Brazilië een betere toekomst te 

kunnen geven, zal eind 2017 werkelijkheid zijn! 
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2. Missie, 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 ze praktische onderwijs zodat ze werkelijk een vak leren om deze later op een 

professionele manier uit te oefenen. 

 

Missie 

De missie van Stichting Nieuwe Generatie Brasil is:  

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

Gebaseerd op onze overtuiging/kernwaarde: Ieder kind verdient een eerlijke kans! 

 

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. 

 

  



  
 
  

14 
 

Doelstellingen 

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

bieden zich te ontwikkelen en: 

- 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 om iets terug te geven aan de volgende 

generatie. 

 

Dit vertaalt zich in de volgende doelstellingen: 

 

1. Veilige omgeving: 

1.1. Een veilige omgeving bieden aan kansarme kinderen 

1.2. Een omgeving waar ze liefde zien en voelen en waar aandacht is voor de gezondheid 

 

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

2.1. Sociale ontwikkeling 

2.2. Maatschappelijk ontwikkeling 

2.3. Educatieve ontwikkeling 

2.4. Persoonlijke ontwikkeling 

2.5. Lichamelijke ontwikkeling (sporten) 

 

3. Het opzetten van een (vak)school voor: 

3.1. Het ten eerste het bieden van aanvulling basiseducatie 

3.2. Het vervolgens bieden van enkele vakopleidingen 

3.2.1. Computerlessen 

3.2.2. Handenarbeid 

3.2.3. Kok/Horeca 

3.2.4. Bakkerij 

3.2.5. Timmerman 

 

Drie pijlers 

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

doelstellingen realiseren. Daartoe zijn in 2016 de bouwwerkzaamheden in São João del Rei 

begonnen en zullen Samuel en Laura van de Raa zich aldaar in april 2017 vestigen om aan 

het project leiding te geven. Gelet op de grote nood van kansarme kinderen in Brazilië is het 

voornemen om het concept, toegepast in São João del Rei, te hergebruiken op andere 

locaties.  

 

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. 
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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. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

 

  Jaar van aftreden/herverkiezing 

Samuel van de Raa voorzitter en oprichter 1 juni 2020 

Henk Wassink secretaris 1 juni 2017; niet herkiesbaar 

Arja Hilberdink penningmeester 1 juni 2019 

Hans Tims algemeen lid 1 juni 2017; niet herkiesbaar 

Willem Veldhoven algemeen lid (vanaf 19 mei 2016) 19 mei 2020 

 

Mariëlle Verhoeven secretaris (vanaf 1 juni 2017) 15 maart 2021  

 

Vergaderingen  

In 2016 heeft het bestuur viermaal vergaderd. De vergaderingen hebben evenals in 2015 

vooral in het teken gestaan van het vergroten van de naamsbekendheid, het onderzoeken 

van mogelijkheden tot fondsenwerving en van het uitwerken van de plannen voor het tehuis 

in Brazilië. 

 

Ook 2017 zal in het teken blijven staan van de fondsenwerving. In het volgende hoofdstuk 

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

om de bouw volledig te realiseren in Brazilië. Daarnaast zal er vanaf eind 2017 voldoende 

geld beschikbaar moeten zijn om de kinderen op te vangen. 

 

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 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 

 



  
 
  

17 
 

 

 

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 2016 13 vaste vrijwilligers: 

 

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

Meriellen van de Raa Organisator evenementen 

Mariëlle Verhoeven Productie nieuwsbrief 

Bas Verhoeven Website beheer 

Karen de Heer Marketing en Communicatie  

Peter Paul Verhoef Fondsenwerving 

Johan van der Brugge Ambassadeur 

Mariëtte Daris Kleding en speelgoed inzameling 

Margreet Verboom Kleding en speelgoed inzameling 

Diederick van Tellingen Maken promotiematerialen 

Nancy Deprez Verkoop zelfgemaakte knuffels 

Steffi Deprez Hulp bij activiteiten 

Ashni Ramkhelawan 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 

 

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. 

 

Communicatievormen 

Net zoals eerdere jaren hebben we in 2016 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 2016 

Algemene 

informatievoorziening 

Website Gemiddeld 1 

update per week  

5.361 Bezoekers: 

3.741 Eenmalig 

1.620 Terugkerend  
 Nieuwsbrief 4 x per jaar 985 ontvangers 

    

Sociale Media Facebook 

Twitter 

LinkedIn 

Gemiddeld 1 

bericht per week 

(gekoppeld aan 

website) 

558 like’s 

527 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 

Facebook live 

stream 

Bij belangrijke 

gebeurtenissen in 

Brazilië 

Start bouw 

vakschool en 

voortgang bouw 

    

Wekelijkse voortgang 
bouw vakschool 

Website 1x per week  Sinds week 39, 
iedere week 
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Jaar 2017 

In 2017 zal naast de communicatie voor donateurs en particulieren, specifiek aandacht zijn 

voor communicatie naar bedrijven, jongeren/scholen, kerken en andere stichtingen. In 2016 

hebben we met de stichting de Wilde Ganzen, en ook scholen en kerken samen mogen 

werken om fondsen te verwerven. Dit werpt zijn vruchten af doordat in april 2017 het 

project met de Wilde Ganzen wordt afgesloten en daarbij 50% van de ontvangen fondsen 

door de Wilde Ganzen wordt verdubbeld. Tevens zijn er 2 scholen, Willem van Oranje 

College en Comenius College Rotterdam die een relatie met onze stichting hebben 

opgebouwd. 

 

Naast de bestaande communicatiemiddelen, zullen we in 2017 door blijven gaan met ons 

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

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

stichting als vrijwilliger of vaste donateur. 

 

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

het ondersteunen van de projecten in 2017. 
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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 en dat is: Kansarme kinderen in Brazilië helpen aan een betere toekomst. 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. 

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 inmiddels 

een intensieve samenwerking met twee scholen. Contacten met bedrijven moeten nog verder 

uitgewerkt worden. 

 

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

card. Automatische incasso is inmiddels ook beschikbaar. 

 

Opbrengsten 2016 

In 2016 is een aantal activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen: 

- Diverse benefietdiners 

- Zumba diverse locaties 

- Ondersteuning vanuit bedrijven en andere stichtingen 

- Jubilea en afscheid van werknemers. 

- Verjaardagsfeesten 

 

Op pagina 8 wordt een uitgebreide lijst gegeven van de activiteiten. 
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De in 2016 ontvangen donaties zijn als volgt verdeeld over de diverse projecten: 

- Deelproject 1 Voorbereiding 15.000 

- Deelproject 2 Vakschool 59.169 

- Deelproject 3 Beheerderswoning 7.887 

- Deelproject 5 Sport- en speelplaats 1.639 

- Container 5.500 

 ---------- 

- Totaal ontvangen in 2016 89.195 

- Overgemaakt naar Wilde Ganzen -/- 59.169 

 ---------- 

Volgens staat van baten en lasten 30.026 

 ====== 

 

Eind 2016 zijn er 31 vaste donateurs. 

 

Jaar 2017 

Als jonge nog groeiende stichting is er nog onvoldoende naamsbekendheid. Daarnaast 

worden de eerste projecten in São João del-Rei pas sinds 2016 uitgevoerd en moeten nog 

resultaten opleveren. Hierdoor is het onmogelijk om trends te analyseren of gefundeerde 

aannames te doen over de inkomsten van de stichting op de langere termijn. Desondanks 

wordt uitgegaan van een positief effect van het succes op de eerste locatie en zijn de plannen 

voor de langere termijn een stap in geloof. 

 

Om de doelstellingen van de stichting te bereiken, zullen we in 2017 verder moeten werken 

aan 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 

- 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, 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 

 

Om het project behapbaar te houden bestaat het uit 6 deelprojecten: 

 
 Benodigd 

 budget 

1. Voorbereiding 15.000  

2. Bouwen vakschool 123.000 

3. Beheerderswoning 60.000 
4. Tweede gebouw 85.000 

5. Sport- en speelplaats 30.000 

6. Inrichting tehuis 35.000 

 

In 2014 en 2015 hebben we de eerste voorbereidingen getroffen en heeft de gemeente ons 

het terrein gedoneerd. In 2016 zijn we daadwerkelijk gestart met de bouw van de vakschool. 
 



  
 
  

23 
 

Deelproject 1 Voorbereiding 

De kosten die gemaakt worden in deelproject 1 hebben zoals het project ook heet met de 

voorbereiding te maken. Bijv. het omheinen van het terrein, het gedeeltelijk egaliseren, het 

aanschaffen van hulpmiddelen die we tijdens de gehele bouw kunnen gebruiken, maar ook 

juridische kosten en het aanleggen van de infrastructuur. 
 

Deelproject 2 Bouwen vakschool 

Het bouwen van de vakschool doen we in samenwerking met Wilde Ganzen. Dit deelproject 

wordt mede gesponsord door stichting Wilde Ganzen. Alle in de periode april 2016 tot en 

met maart 2017 ontvangen giften zijn door ons doorgestort naar Wilde Ganzen. Zij hebben 
het bedrag met 50% verhoogd en overgemaakt naar Nova Geração Brasil.  

 

Het tot en met vorig jaar ontvangen geld ad EUR 28.098 zou besteed worden aan de bouw 

van de vakschool. Echter door de samenwerking met Wilde Ganzen hebben wij besloten om 

het geld aan te wenden voor de bouw van de beheerderswoning (deelproject 3) 

 
Het doel van dit project is de bouw en start van een vakschool in São João del Rei. Deze 

vakschool moet zorgen voor goed vervolgonderwijs voor de kinderen en jongvolwassenen in 

de omgeving die klaar zijn met het basisonderwijs. 

Onze visie is dat het onvoldoende is om alleen te richten op het “opvangen” van kinderen in 

een dagopvang / kinderopvang. We hebben als doelstelling om iets structureels te 
veranderen in de omstandigheden van mensen in Brazilië en praktische educatie gaat hier 

een cruciale rol in betekenen. Hiermee kan je bewerkstelligen dat kinderen vertrouwen 

krijgen in eigen kunnen en hoop krijgen op een beteren toekomst. De vakschool die we voor 

ogen hebben is in zekere zin te vergelijken met het mbo in Nederland: studenten leren een 

beroep met theoretische achtergrond waarbij de focus ligt op de praktijk. Het project heeft 

als doel om de volgende lokalen te realiseren: 

• Een keuken met meerdere kookopstellingen voor praktisch onderwijs 

• Een multifunctionele ruimte die gebruikt zal worden als: 
o Computerruimte 

o Handvaardigheid 

o Restaurant 

o Theater 

• Een winkel waar jongeren het ondernemerschap leren 

• Moestuin 

 

Ook wordt in het gebouw een ruimte aangebracht die later zal worden gebruikt als 
opslagruimte maar vanuit waar als eerst (een deel van) de inhoud van de container zal 

worden verkocht met als doel om meer fondsen te werven voor de verdere ontwikkeling van 

het ontwikkelingscomplex. 

 

Deelproject 3 Beheerderswoning 

De beheerderswoning zal bewoond worden door de beheerder van het terrein. Het gebouw 
omvat tevens een verdieping met gastenverblijven waar de vrijwilligers kunnen slapen.  

Deelproject 3 omvat verder ook het aanleggen van de moestuin. Deze moestuin zal worden 

gebruikt om de bewoners en gasten van het tehuis te voorzien van verse groenten en fruit. 

De moestuin zal verder worden gebruikt tijdens de praktijklessen waarbij de jongeren leren 

hoe ze zelf groenten en fruit kunnen verbouwen en oogsten. 
 

  

https://www.wildeganzen.nl/
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Deelproject 5 Sport- en speelplaats 

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

spelen. En ook om even lekker kind te 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 

 

Container 
Ook hebben we specifieke giften ontvangen voor het transport van de container met kleding 

en andere materialen die (eindelijk) in 2017 naar Brazilië verzonden zal worden. 

 

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

belegd in effecten. 
 

Tekort voorgaande boekjaren 

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 ad EUR 969 eind 2014 is dit jaar teruggebracht tot een tekort van EUR 

444 en zal in de komende jaren verder aangezuiverd 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. De 

conceptbegroting wordt opgesteld door de penningmeester en vervolgens wordt deze in de 

bestuursvergadering vastgesteld. 
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6.2 Financieel verslag 
 

Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een winst van EUR 16.685. Conform ons beleid 

hebben we van de gedoneerde gelden minus 5% aftrek voor algemene kosten een 
bestemmingsfonds voor de bouw van het ontwikkelingscentrum (en voor het transport van 

de container) gevormd. In 2016 is een batig saldo ad EUR 278 gerealiseerd tussen de 5% 

dekking uit de donaties en de specifiek ontvangen giften enerzijds en de in het boekjaar 

gemaakte kosten anderzijds. Ook in 2017 zullen we een zeer terughoudend beleid voeren 

voor het maken van kosten om op die manier het resterende tekort uit 2013/2014 ad EUR 
444 in te kunnen lopen. 

 

Baten 

De totale baten bedragen EUR 29.563 en zijn verkregen uit eenmalige giften, periodieke 

giften en georganiseerde evenementen onder aftrek van 5% dekking voor algemene kosten. 

De ontvangen giften bedragen EUR 30.026, waarvan EUR 501 dient als dekking voor de 
algemene kosten. Daarnaast hebben we EUR 38 rente ontvangen op de gelden die op de 

spaarrekening staan. 

 

Lasten 

De totale lasten bedragen EUR 12.878 en zijn besteed aan de projecten (EUR 13.117) en 
algemene kosten. De algemene kosten bedragen EUR 2.262. Ter dekking van deze kosten is 

een specifieke gift ontvangen (EUR 2.000). Daarnaast is er 5% dekking (maximale 

streefnorm) vanuit de giften ad EUR 501 zodat er een overschot is van EUR 239. 
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6.3 Balans per 31 december 2016 
(na resultaatverdeling) 

in euro’s    

  31-12-2016  31-12-2015 

   

  EUR EUR 

   

ACTIVA 

 

Vlottende activa 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 44.031 45

   

Liquide middelen  20.929 28.269  

 

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

TOTAAL ACTIVA 64.960  28.314  

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

 

 

 

 

PASSIVA 

 

Overige reserves 

 

Tekort voorgaande boekjaren -/- 444 -/- 722  

 

 

Vastgelegd vermogen 

 

Bestemmingsfondsen: 

- Deelproject 1 Voorbereiding 4.388 --- 

- Deelproject 3 Beheerderswoning 37.924 28.098 

- Deelproject 5 Sport- en speelplaats 1.229 --- 

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

  43.541 28.098 

 

Bestemmingsfonds Container 1.136 171 

 

 

Kortlopende schulden 

 

Overige schulden en overlopende passiva 20.727 767 

    

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

TOTAAL PASSIVA 64.960   28.314

  ======  ====== 
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6.4 Staat van baten en lasten over 2016 
in euro’s    

 2016 2015  

    

 EUR EUR  

 

Baten 

 

Giften  18.162 14.616 

Evenementen 6.364 3.458 

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

Ten behoeve van bouw ontwikkelingscomplex  24.526  18.074 

Ten behoeve van container 5.500 180 

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

Totaal opbrengsten  30.026  18.254 

 

Af: 5% dekking algemene kosten -/- 501 -/- 913 

Bij: bankrente 38 46 

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

Totale baten  29.563  17.387  

 

 

Lasten 

Deelproject 1 Voorbereiding 8.279 1.758 

Deelproject 3 Beheerderswoning 328 --- 

Project container 4.510 --- 

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

  13.117 1.758 

 

Algemene kosten 2.262   1.712 

Af: 5% dekking uit giften -/- 501 -/- 913 

Af: specifieke giften -/- 2.000 -/- 1.000 

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

  -/- 239 -/- 201 

 

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

Totale lasten 12.878  1.557  

 

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

Saldo baten minus lasten 16.685  15.830  

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

 

Resultaatbestemming 

Bestemmingsfondsen ontwikkelingscentrum 15.442 15.412 

Bestemmingsfonds container 965 171 

Winst 2016 resp. 2015 278 247 

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

Saldo baten minus lasten 16.685 15.830  

  ======  ====== 
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6.5 Kasstroomoverzicht over 2016  
in euro’s    

 

 2016  2015  

    

 EUR EUR  

 

Stichtingsresultaat  278  247  

 

Aanpassingen voor: 

Mutatie bestemmingsfondsen 16.408 15.583 

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

 16.686  15.830 

Verandering in werkkapitaal 

Vorderingen -/- 43.986 1.560  

Schulden 19.960 -/- 343 

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

   

Kasstroom uit operationele activiteiten -/- 7.340 17.047  

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0 

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0  0  

   

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

   

Afname resp. toename geldmiddelen -/- 7.340 17.047 

  

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

   

   

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 

Stand per 1 januari 28.269 11.222  

Mutatie boekjaar -/- 7.340  17.047  

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

Stand per 31 december 20.929  28.269  

 ====== ====== 
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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. Evenals vorig jaar is het nog niet mogelijk gebleken om een goede begroting te 

maken, in 2017 zal het bestuur ernaar streven een eerste richtinggevende begroting op te 

stellen. 

 

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 ontwikkelingscomplex 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 2016 evenals in voorgaande jaren ontvangen donaties (met uitzondering van 

een aantal specifieke giften) zijn, na aftrek van 5% dekking voor algemene kosten bestemd 

voor de bouw van het ontwikkelingscomplex. Specifieke giften zijn bestemd voor het 

transport van de container naar Brazilië. Hier is eveneens een bestemmingsfonds voor 

gevormd. Ook is er een specifieke gift bestemd voor de dekking van de algemene kosten. 

 

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    

 

  31-12-2016  31-12-2015  

 

  EUR    EUR  

 

Liquide middelen 

ABN Amro Bank, rekening-courant 429 8.269 

ABN Amro Bank, spaarrekening 20.500 20.000 

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

   20.929 28.269  

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

 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Vooruitbetaalde kosten  787  --- 

Vooruitbetalingen aan Braziliaanse stichting  43.206  --- 

Nog te ontvangen interest  38  45 

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

  44.031  45

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

 

 

Overige reserves 

Stand per 1 januari  -/- 722  -/- 969  

Mutatie boekjaar  278   247 

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

Stand per 31 december  -/- 444  -/- 722  

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

 

 

Bestemmingsfonds deelproject 1 Voorbereiding 

Stand per 1 januari  ---  --- 

Ontvangen donaties  15.000  --- 

Mutatie boekjaar  -/- 2.333  --- 

Betaalde projectkosten  -/- 8.279  --- 

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

Stand per 31 december  4.388  --- 

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

 

 

Bestemmingsfonds deelproject 3 Beheerderswoning 

Stand per 1 januari  28.098  12.686 

Ontvangen donaties  7.493  15.412 

Mutatie boekjaar  2.333  --- 

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

Stand per 31 december  37.924  28.098 

  ======  ====== 
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Bestemmingsfonds deelproject 5 Sport- en speelplaats 

Stand per 1 januari  ---  --- 

Ontvangen donaties  1.557  --- 

Betaalde projectkosten  -/- 328  --- 

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

Stand per 31 december  1.229  --- 

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

 

 

Bestemmingsfonds Container 

Stand per 1 januari  171  --- 

Ontvangen donaties  5.475  171 

Betaalde projectkosten  -/- 4.510  --- 

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

Stand per 31 december  1.136  171 

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

 

 

Overige schulden en overlopende passiva 

Nog overmaken naar Wilde Ganzen  19.944  --- 

Accountantskosten  605  605 

Portokosten  155  139 

Bankkosten  23  23 

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

Stand per 31 december  20.727  767 

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

 

  2016   2015  

       

  EUR  EUR  

 

Baten  

 

De baten ten behoeve van Ontwikkelingscomplex 

uit eigen fondsenwerving zijn als volgt samengesteld: 

 

Giften  18.162  14.616 

Zumba-marathons  2.305  1.647 

Culinaire evenementen  3.741  805 

Feest   318   ---  

Sponsorloop   ---   1.006  

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

  24.526   18.074 

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

 

   

Algemene kosten 

 

Brochures, papier en enveloppes 371 174 

Portokosten 711 550 

Accountantskosten 605 605 

Accountantskosten vorig boekjaar --- 105 

Bankkosten 382 278 

Diversen 193 --- 

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

  2.262   1.712

  ====== ======  
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7. Samenstellingsverklaring 
 

Aan de leiding van de Stichting 

Nieuwe Generatie Brasil te Zeist 

 

 

Samenstellingsverklaring 

 

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

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

december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 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 Zeist. 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, 7 juni 2017 

 

Stolk Registeraccountant 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helpt u mee? 
 


