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Voorwoord
Tijdens het schrijven van het voorwoord kijken we altijd even naar het voorwoord van het
vorige jaar. 2020 was het jaar van het begin van de coronapandemie waarin we als stichting
omschakelden van onze dagelijkse activiteiten met kinderen en jongeren naar een
omvangrijk noodhulpprogramma om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten voor de
kansarme gezinnen uit de wijk. Op het gebied van voedselvoorziening, hygiëne en
gezondheid zijn we daar ook goed in geslaagd, maar
we zagen eind 2020 al dat de grootste uitdaging in
2021 zou zijn om de enorme achterstanden die de
kinderen op school hebben opgelopen weg te werken.
Alleen op afstand is dat niet mogelijk, daarvoor
moeten we de leerlingen van dichtbij kunnen
begeleiden.
In 2020 was dat vrijwel niet toegestaan, maar in
2021 mochten we stap voor stap steeds verder
opengaan. En dat terwijl de belangrijkste scholen
voor de kinderen van ons project het hele jaar 2021
gesloten zijn gebleven. Als stichting zijn we echter een sociaal project en geen school en
volgen we dus andere regelgeving waardoor we wel open konden. Toen de situatie in Brazilië
echt kritiek werd, moesten we helaas vanaf half maart tot half mei 2 maanden dicht omdat
ook in São João del Rei de ziekenhuizen overvol waren.
In de eerste maanden waren we nog beperkt in het aantal activiteiten dat we konden doen,
omdat leerlingen op 3 meter afstand van elkaar moesten blijven en we de groepen dus
moesten verspreiden over meerdere momenten op de dag. We waren zeer geëmotioneerd om
te zien met hoeveel enthousiasme en twinkelende ogen de kinderen weer binnen mochten
komen. Zelfs de activiteiten die ze vroeger minder leuk vonden, deden ze nu met plezier.
In de loop van het jaar konden we onze activiteiten steeds verder uitbreiden waardoor alle
leerlingen minimaal 1 uur per dag onderwijsondersteuning kregen, een warme maaltijd en
daarnaast nog een uur een andere activiteit (zoals bakkerij, culinair, sport en spel,
informatica, maatschappijleer).
Ook zijn we blij dat we een goede psychologe hebben gevonden die de meest kwetsbare
kinderen extra ondersteuning kan bieden. Net als in Nederland heeft de coronacrisis ook
hier een enorme impact gehad op de psychische gesteldheid van veel kinderen en jongeren
en velen hebben depressieve klachten waarvan 38 met zelfmoord gedachtes en sommigen
die al meerdere zelfmoordpogingen hebben gedaan.
De samenwerking met de scholen in de wijk is ook verbeterd, omdat ze daar met de handen
in het haar zaten omdat ze fysiek niet open mochten en veel leerlingen niet of nauwelijks
konden bereiken. We hopen deze samenwerking door te kunnen zetten in de komende jaren
zodat we leerlingen nog beter kunnen begeleiden en samen beter in staat zijn om de enorme
achterstanden weg te werken. De verwachting is dat deze scholen in 2022 eindelijk weer
open mogen gaan, zodat leerlingen naast het uur onderwijsbegeleiding bij ons, ook weer 4
uur onderwijs op school kunnen volgen.
Mede dankzij extra donaties vanuit Nederland, maar zeker ook van lokale donateurs in
Brazilië konden we het aantal leerlingen dat we ondersteunen uitbreiden van 150 naar 180
en eind van het jaar zelfs naar ruim 200. In 2022 breiden we uit naar 220 leerlingen zodat
we niemand op de wachtlijst hoeven te zetten.
Samuel en Laura van de Raa
Oprichter en voorzitter bestuur Stichting Nieuwe Generatie Brasil
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1. Verslag van de activiteiten van Associação Nova Geração Brasil
Associação Nova Geração Brasil is onze Braziliaanse partnerorganisatie met wie wij het
ontwikkelingscentrum in São João del Rei hebben gerealiseerd. Omdat we via de
Braziliaanse partner stichting onze missie en visie in de praktijk brengen, volgt hier een
overzicht van de activiteiten van Associação Nova Geração Brasil in 2021.
Ontwikkelingscentrum in São João del Rei
2021 is het vierde operationele jaar van het
ontwikkelingscentrum, dat helaas nog
steeds grotendeels beïnvloed werd door de
coronapandemie. Gelukkig mochten we in
2021 vrijwel het hele jaar geopend zijn om
kinderen en jongeren te ontvangen,
uiteraard met de nodige
voorzorgsmaatregelen. In de eerste helft
van 2021 was de situatie in Brazilië en ook
in São João del Rei zeer kritiek en konden
we door de regels slechts enkele kinderen
per keer ontvangen waardoor we alle
groepen verspreid over de dag binnen lieten
komen. We zijn doorgegaan met
ondersteuning op afstand door het
schoolwerk uit te printen en te distribueren onder onze leerlingen en vervolgens weer in te
nemen om te zorgen dat het op school werd ingeleverd. In de momenten dat de kinderen bij
het project waren, kregen ze hulp en uitleg bij het maken van deze schoolwerk opdrachten.
Vanaf juni verbeterde de coronasituatie zich snel en werden de regels geleidelijk aan weer
versoepeld waardoor we onze activiteiten konden uitbreiden. Vanaf dat moment kregen alle
kinderen minimaal 1 uur per dag onderwijsbegeleiding, een maaltijd en nog een andere
activiteit (vakopleiding, sport/spel, informatica, creatief…). De gezinnen werden extra
ondersteund doordat de leerlingen broodjes en maaltijden mee naar huis mochten nemen.
Resultaten per pijler
De activiteiten van Associação Nova Geração
Brasil zijn onderverdeeld in 7 pijlers: Begeleiding
kind en gezin, persoonlijke vorming, gezonde
voeding, onderwijsondersteuning,
vakopleidingen, sport & ontspanning, creatieve
expressie.
Begeleiding Kind en Gezin
In 2021 hebben we een goede psychologe
gevonden om de kinderen mentaal te
ondersteunen. In 2021 heeft ze in totaal 327
behandelmomenten gehad met diverse
leerlingen en een aantal ouders en
medewerkers. Daarnaast werden gezinnen
ondersteund door ze periodiek te bellen en
contact te hebben over de situatie en waar nodig
te ondersteunen met een voedselpakket,
medicijnen of doorverwijzingen naar medisch
specialisten.
Ook werden er cursussen georganiseerd voor de ouders om echtparen en gezinnen te
versterken en daarmee een betere thuissituatie te creëren voor de kinderen.
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Persoonlijke vorming
Tijdens de actie ‘espalhando amor’ (verspreiden van liefde) werden door de kinderen in totaal
1.697 pakketjes gemaakt van 2 zelfgebakken cookies (koekjes) en een persoonlijk briefje om
de medewerkers in de zorg een hart onder de riem te steken tijdens het hoogtepunt van de
pandemie. Een mooie les in dankbaarheid tonen naar de ander.
Daarnaast waren er verschillende workshops over milieu en duurzaamheid, waarbij in totaal
1.705 kg aan recyclebaar afval is ingezameld en een aantal leerlingen een bezoek mochten
brengen aan recycle plaatsen in de stad. Recycling is in São João del Rei helaas nog geen
gewoonte dus is het belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden bij de nieuwe
generatie.
Voor de jongeren werden er ook lessen gegeven met als onderwerp “Vida em Movimento”
(Leven in beweging). Hierbij was er ruimte om vragen te stellen over allerlei
onderwerpen/levensvragen die de jongeren bezighielden; onderwerpen zoals depressie,
angst, seksuele ontwikkeling, verantwoordelijkheden, rechten en plichten, criminaliteit.
Hieruit kwamen hele waardevolle gesprekken en discussies en merkten we een grote
behoefte onder met name deze leeftijdsgroep om te kunnen praten over alles wat hen
bezighoudt.
Gezonde voeding
Iedere dag dat de kinderen naar het project komen, krijgen ze een gezonde warme maaltijd
te eten. In het eerste half jaar gaven we daarnaast ook broodjes en maaltijden mee naar huis
om extra ondersteuning aan de gezinnen te bieden.
In samenwerking met een lokale groenteboer hebben we in totaal 17.825 stuks fruit
uitgedeeld en kregen de kinderen op het project ook regelmatig fruitsalade te eten.
Daarnaast hebben we in onze moestuin in totaal 1.780 zaailingen geplant van diverse
groentesoorten zodat we bij de maaltijden ook verse groenten konden serveren, gekweekt uit
eigen moestuin (zonder bestrijdingsmiddelen).
In samenwerking met de afdeling Voeding van de lokale universiteit werden ook
verschillende workshops over gezonde voeding georganiseerd
Onderwijsondersteuning
Helaas zijn de scholen waar onze leerlingen studeren in 2021 geen dag opengegaan en
waren de leerlingen dus volledig afhankelijk van onderwijs op afstand, wat voor de meesten
bestond uit een pakketje met tekst en opdrachten en niet of nauwelijks contact met een
docent (vanuit school). Als stichting hebben we ervoor gezorgd dat de pakketjes met tekst en
opdrachten geprint werden en uitgedeeld aan de leerlingen. Daarnaast hielpen onze
docenten met het maken van deze opdrachten en zamelden we het gemaakte werk in om in
te leveren op school. Ook konden de leerlingen verplichte online evaluatiemomenten op de
laptops van de stichting maken. In 2021 hebben we voor het schoolwerk in totaal 94.260
A4tjes geprint.
Uiteraard is deze ondersteuning een druppel op een gloeiende plaat, want 1 uur
onderwijsondersteuning per dag is natuurlijk niet voldoende om het gebrek aan school op te
vangen, maar het was het enige onderwijs dat deze kinderen in de afgelopen 2 jaar hebben
gekregen. De komende jaren zullen dus in het teken staan van het wegwerken van de
opgelopen achterstanden.
Vakopleidingen
In 2021 hebben we 7 jongeren kunnen begeleiden naar een stageplek en 3 naar een
leerwerkplek. Daarnaast hebben we in samenwerking met een lokaal opleidingsinstituut 12
gratis plekken op diverse opleidingen kunnen aanbieden.
Naast de bakkersopleiding hebben we in 2021 ook een chef-kok-docent gevonden om onze
culinaire opleiding verder te professionaliseren.
Sport en Ontspanning
Dankzij het verder afronden van de sportplaats met een dak en verlichting konden we deze
in 2021 veel meer gebruiken om lekker te sporten. Daarnaast werd de sportplaats ook
gebruikt om 4 grote evenementen te organiseren voor de kinderen en hun gezinnen.
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Creative Expressie en Communicatie
In de radiostudio op de bovenste verdieping van de beheerderswoning zijn in 2021 in totaal
49 “reflectieboodschappen” opgenomen door verschillende leerlingen van de vakschool.
Daarnaast werd er ook wekelijks een nieuwsbulletin opgenomen door een medewerker en
een vrijwilliger (radiopresentator). Verder hebben een aantal leerlingen tijdens de
communicatielessen een podcast bedacht en opgenomen en hebben ze ook een professionele
reclamespot opgenomen.
Een ander project, in samenwerking met onze taaldocenten, was het creëren van een
stichtingskrant die een prominente plek bij de ingang van het gebouw heeft gekregen. In
2021 zijn in totaal 10 edities van deze krant gemaakt met een diverse inhoud en
geproduceerd door onze leerlingen.
Op creatief gebied konden leerlingen diverse danslessen volgen en leerden ze met lapjes stof
creatieve kunstwerkjes te maken.

Bouwwerkzaamheden in 2021
Bouw van beheerderswoning afgerond
In 2021 is de rest van de beheerderswoning afgerond: De 2 e verdieping met 3 appartementen
voor bezoek dat van ver komt, geschikt voor kort of langer verblijf. De 3e verdieping met een
radio / webstudio en een open ruimte waar alle activiteiten plaatsvinden op het gebied van
creatieve expressie en communicatie.
Plaatsen dak op Sportplaats en afwerking binnen (tribunes)
In 2021 is dankzij een samenwerking tussen Willem goes Brasil (ambassadeursproject van
het Willem van Oranje College) en een andere stichting, genoeg financiering binnengekomen
om het dak op de sportplaats te plaatsen. Verder is er hard gewerkt aan de
binnenruimte. Er is verlichting opgehangen en de tribunes zijn afgewerkt. Dankzij het dak
kon de sportplaats al voor diverse activiteiten gebruikt worden in 2021.
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2. Jaarverslag: Resultaten en kerncijfers 2021
In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de bereikte en ook van de niet bereikte
resultaten in 2021. In dit hoofdstuk is ook aandacht voor de financiële resultaten en de
vooruitzichten voor 2022.
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 geven wij meer informatie over de missie en doelstellingen
van onze stichting als ook over de organisatie, marketing, communicatie, relatiebeheer en
fondsenwerving. Hoofdstuk 7 gaat over het financiële jaarverslag.
I. Resultaten 2021
Voor het jaar 2021 hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:
A. Meer naamsbekendheid door intensivering en waar nodig vernieuwen van de
Marketing & Communicatie.
B. Fondsenwerving om begin 2022 te kunnen uitbreiden tot de opvang van 200
kinderen startend vanaf 4 jaar met als doelstelling in de toekomst vanaf 2 jaar.
Huidig beleid is vanaf 6 jaar.
C. Invulling vacature zesde lid van het bestuur.
D. Ondersteunen van de vakschool in São João del Rei.
E. Uitvoeren en afronden van (lopende) projecten en start van het tweede gebouw in São
João del Rei, Brazilië.
A. Intensivering en waar nodig vernieuwen van de Marketing & Communicatie
Sinds eind 2020 hebben we een bestuurslid in ons midden met kennis van deze discipline.
De eerste voorzichtige stappen zijn gezet.
Vanaf maart 2021 sturen we maandelijks een update van de activiteiten in Brazilië naar ca.
100 personen en organisaties. Deze groep van personen en organisaties omvat de
sponsorouders, vaste donateurs, vrijwilligers en enkele bedrijven, stichtingen en kerken.
We zijn blij dat we sinds het vierde kwartaal van 2021 twee nieuwe vrijwilligers hebben. Zij
hebben tijdens de GivingTuesday actie veel berichten op de Social Media geplaatst.
Belangrijk om te noemen is dat Samuel en Laura in december 2021/januari 2022 een
bezoek aan Nederland hebben gebracht. Hun bezoek is belangrijk, zelfs noodzakelijk, ter
ondersteuning van het werk in Brazilië.
B. Fondsenwerving om begin 2022 te kunnen uitbreiden tot de opvang van 200
kinderen
Ook 2021 heeft Corona ons nog in de greep gehouden. Er zijn extra fondsen geworven om de
gezinnen van ons kinderen te kunnen ondersteunen. In 2021 zijn er geen gerichte acties
gedaan om nieuwe donateurs te werven. Mede dankzij de ‘spontane’ aanmelding van een
aantal nieuwe vaste donateurs kunnen we begin 2022 starten met de opvang van 220
kinderen. Vooralsnog continueren we ons huidige beleid om kinderen vanaf de leeftijd van 6
jaar op te vangen.
C. Invulling vacature zesde lid van het bestuur
In 2021 is er geen actieve werving voor een zesde bestuurslid geweest. De vacature staat
open voor eenieder die op deze manier wil bijdragen aan de stichting.
D. Ondersteunen van de vakschool in São João del Rei
Deze doelstelling hebben we volledig kunnen realiseren. Vanuit Nederland zijn alle
benodigde gelden overgemaakt naar Brazilië. Tevens zijn er, zoals hiervoor gemeld, extra
fondsen geworven om de gezinnen van onze kinderen te ondersteunen.
Gedurende de maanden november en december hebben we specifiek fondsen geworven om
aan het begin van het nieuwe schooljaar in Brazilië sport- en spelmaterialen alsmede
schoolspullen te kunnen kopen. In de aanloop naar, tijdens en na #GivingTuesday hebben
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we in Nederland ruim EUR 19.000 aan donaties mogen ontvangen. Na aftrek van de 5% voor
algemene kostendekking en samen met de in Brazilië ontvangen donaties (omgerekend ruim
EUR 3.000) zullen we in het eerste kwartaal van 2022 de materialen gaan aanschaffen.
E. Uitvoeren en waar mogelijk afronden van (lopende) projecten
Ondanks de beperkende maatregelen is in het afgelopen jaar de beheerderswoning incl. de
appartementen en de studio afgerond. De sport- en speelplaats is, behoudens enkele nog uit
te voeren aanpassingen i.v.m. brandveiligheid, nagenoeg gereed. En in de loop van 2021 is
de pick-up aangeschaft.

II. Niet bereikte resultaten
De niet bereikte resultaten over 2021:
• Werven van leden voor de adviesgroep, ambassadeurs en vrijwilligers;
• Organiseren van ten minste 8 activiteiten en een vrijwilligersmiddag;
• Onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden voor vrijwilligersreizen.
Het behoeft geen betoog dat de beperkende maatregelen één van de belangrijkste oorzaken
is geweest.
III. Financiële resultaten
In 2021 heeft de stichting een positief saldo gerealiseerd van EUR 6.035 tegenover EUR
61.987 vorig jaar. Vanuit de resultaatbestemming is per saldo EUR 3.430 gedoteerd aan de
diverse bestemmingsfondsen:
- Kinderen
1.478
- Ontwikkelingscentrum
6.367
- Container
2.850
- Pick-up
-/- 22.114
- Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
14.849
--------Totaal
3.430
======
Daarnaast is er in 2021 een positief saldo gerealiseerd ad EUR 2.605 als verschil tussen de
beschikbare kostendekking en de gemaakte kosten.
Als onderdeel van het beleid heeft het bestuur bepaald dat maximaal 5% van de giften
(‘beschikbare kostendekking’) besteed mogen worden aan algemene kosten. Ook kunnen
specifieke giften besteed worden aan algemene kosten.

IV. Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De belangrijkste risico’s en onzekerheden van Stichting Nieuwe Generatie Brasil zijn op het
gebied van reputatie, financieel, operationeel en wet- en regelgeving.
Reputatie
Wij vinden een goede reputatie van groot belang. Transparantie en communicatie staan bij
ons hoog in het vaandel. In alles wat wij doen betrachten we een grote transparantie, ook als
dingen niet gaan zoals we gewild hebben.
Financieel
Wij willen dat donateurs volledig inzicht hebben in de besteding van iedere euro die wij
ontvangen. Belangrijk uitgangspunt is dat maximaal 5% van iedere euro besteed wordt aan
algemene kosten van de stichting.
Wij stellen jaarlijks een begroting op en per kwartaal bespreken we met elkaar de
afwijkingen. Vanuit Brazilië ontvangen we jaarlijks een begroting met daarin opgenomen de

9

operationele kosten en de beoogde investeringen voor het komende jaar en wij ontvangen
maandelijks financiële informatie en een verslag van de aldaar verrichte activiteiten.
Operationeel
Wij vinden het belangrijk dat wij als kleine organisatie geen onnodige risico’s lopen. Wij
hebben onze processen en procedures beschreven en evalueren periodiek de werking ervan.
Voor onze automatisering zorgen we voor dagelijkse back-up.
Wet- en regelgeving
Wij zorgen ervoor dat we blijven voldoen aan de normen van het CBF en de ANBI-status. Wij
hebben maatregelen genomen om aan de AVG-wetgeving te voldoen.

V. Vijf jaar cijfers
Het volgende overzicht geeft een mooi beeld van de ontwikkeling van Stichting Nieuwe
Generatie Brasil:
Ontvangen donaties
Naar Wilde Ganzen

Besteed aan doelen
Van Wilde Ganzen naar Brazilië
Algemene kosten
Na aftrek specifieke giften
% kosten/ontvangsten
Vaste donateurs
Fund-a-Kid sponsoren
Gesponsorde kinderen

2021
178.769

2020
195.553

2019
203.600

2018
113.916

2017
130.903
-/-22.197
108.706

166.401

126.365
22.806

152.563
17.388

101.357

175.422
122.049

6.333
6.333
3,5%

7.201
7.201
3,7%

6.594
6.594
3,2%

8.635
8.135
7,1%

4.314
2.314
1,8%

27
48
63

26
46
61

26
42
57

18
29
38

33
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Wilde Ganzen
Wilde Ganzen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bouw van de vakschool.
Stichting Nieuwe Generatie Brasil heeft in 2016/2017 van de door haar ontvangen giften
EUR 81.366 overgemaakt naar Wilde Ganzen. In 2017 heeft Wilde Ganzen deze gelden
verhoogd met 50% (in totaal EUR 122.049) en overgemaakt naar Associação Nova Geração
Brasil. In 2019 heeft Associação Nova Geração Brasil van Wilde Ganzen EUR 17.388
ontvangen ten behoeve van de realisatie van het zonnepanelenpark. Ook in 2020 heeft Wilde
Ganzen ons met EUR 22.806 ondersteund bij het verstrekken van Noodhulp
Percentage kosten/ontvangsten
In de eerste jaren zijn er ook specifieke giften voor de dekking van algemene kosten
ontvangen. De hierdoor gedekte kosten worden voor de berekening van de ratio buiten
beschouwing gelaten.

VI. Vooruitzichten 2022
Op basis van het opgestelde jaarplan 2022 zijn de vooruitzichten als volgt:
•

In Nederland zal de focus liggen op het uitbreiden van de fondsenwerving voor de
kinderen. Hiertoe zullen we onze Marketing & Communicatie activiteiten
intensiveren en waar nodig vernieuwen. De fondsenwerving is erop gericht om begin
2023 wederom meer kinderen te kunnen opvangen.

•

Het jaar 2022 zal in Brazilië in het teken staan van uitbreiden van de opvang van de
kinderen en het afronden van de sport- en speelplaats. De bouwactiviteiten zullen
beperkt zijn. Het streven is wel om in 2022 een waterput te realiseren.

•

In Nederland zullen we verder bouwen aan een stabiele en brede organisatie waarmee
we het werk in Brazilië optimaal kunnen ondersteunen. Ook is een goede borging van
alle processen en werkzaamheden belangrijk om de komende jaren verder te kunnen
groeien.
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3. Missie, visie, doelstellingen en de zeven 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.
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Stichting Nieuwe Generatie Brasil kent zeven pijlers:
Begeleiding Kind en Gezin:
De activiteiten die deze “gezinsmonitoring” omvatten, hebben
betrekking op de controle op de aanwezigheid en begeleiding van de
ouders en de overige gezinsleden van de studenten met het
doel om hen te ondersteunen, hun kennis te bevorderen en
de banden tussen hen en het ontwikkelingscentrum te
versterken.
Persoonlijke Vorming:
De activiteiten die “Persoonlijk Vorming” omvatten, hebben
betrekking op kennis over eigen verantwoordelijkheid, normen,
waarden, discipline en kennis over het omgaan met financiën.
Daarnaast ook gerelateerde kennis: zorg gericht op zichzelf, de ander en de omgeving waarin
ze leven. Deze vaardigheden en vooral de sociale vaardigheden zijn cruciaal voor kinderen
om onafhankelijke en verantwoordelijke volwassenen te worden.
Gezonde Voeding:
De activiteiten die “Gezonde Voeding” omvatten, hebben betrekking op het aanleren van
gezonde eetgewoonten, het aanbrengen van kennis en vaardigheden benodigd voor het
kunnen opzetten en onderhouden van een ecologisch verantwoorde moestuin waar zoveel
mogelijk rekening wordt gehouden met het milieu en dierenwelzijn en het bevorderen van de
bewustwording over “respect voor het milieu en duurzaamheid”.
Wij geloven dat naast het bestrijden en voorkomen van ziekten gezonde voeding één van de
belangrijkste factoren is die invloed heeft op een goede groei en ontwikkeling, waardoor de
kwaliteit van leven verbetert. Daarom krijgen alle kinderen en jongeren die worden
bijgestaan door NG-Brasil dagelijks een gezonde en voedzame maaltijd. Bovendien biedt deze
stichting een educatieve en veilige leeromgeving. Het is belangrijk op te merken dat voeding
als een educatieve activiteit wordt beschouwd, waarbij zowel kinderen als adolescenten
toegang hebben tot informatie en kennis met betrekking tot gezonde eetgewoonten en
gezondheid.
Onderwijsondersteuning:
De activiteiten die “Onderwijsondersteuning” omvatten, houden verband met de
pedagogische ondersteuning en begeleiding bij de huiswerktaken en overig schoolwerk,
waarbij het leerproces wordt ondersteund bij vakken die deel uitmaken van het reguliere
schoolcurriculum, waaronder informatica. Daarnaast worden studenten ondersteund in
hun voorbereidingen op het toelatingsexamen tot het Hogere Onderwijs waaronder het
verbeteren van hun leesvaardigheid.
Vakopleidingen:
De activiteiten die deel uitmaken van de Vakopleidingen hebben tot doel om de benodigde
kennis en vaardigheden voor een beroep of bedrijf over te brengen. We richten ons op een
vergelijkbaar niveau als in Nederland het MBO niveau 2/3, de basis beroeps- en
vakopleidingen. Het bereidt studenten voor om uitvoerende werkzaamheden (niveau 2)
zelfstandig (niveau 3) uit te voeren. Het gaat om beroepen als (zelfstandige) bakker, kok en
eerste monteur.
Sport & 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 te laten
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ervaren hoe belangrijk sporten is. Zo bieden we bijvoorbeeld ook Zumba lessen en
zelfverdedigingslessen als Jiu Jitsu en Karate lessen aan voor bewoners uit de buurt.
De activiteiten die de sport- en vrijetijdsworkshops omvatten, zijn gericht op het ontwikkelen
van een goede lichamelijke conditie, motoriek, discipline en het stimuleren van
sportbeoefening.
Creatieve Expressie:
De activiteiten die Creatieve Expressie omvatten, maken de ontwikkeling van creativiteit,
(fijne) motorische coördinatie, handvaardigheid, verbeeldingskracht, concentratie en
motorische vaardigheden mogelijk. Daarnaast het bieden van activiteiten die de leerlingen in
de gelegenheid stellen zichzelf te uiten en het gebruik van taal en muziek te ontwikkelen.
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4. Organisatie
Bestuur
Stichting Nieuwe Generatie Brasil is op 12 augustus 2013 bij notariële akte opgericht en is
statutair gevestigd in Tilburg, thans kantoorhoudende in Breda. De statuten zijn
opvraagbaar bij het secretariaat. Stichting Nieuwe Generatie Brasil is ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel onder nummer 58657290. Bestuursleden worden
benoemd voor een periode van vier jaar en zijn terstond en onbeperkt herbenoembaar. Het
bestuur bestaat uit de volgende leden:

Samuel van de Raa
Mariëlle Verhoeven
Arja Hilberdink
Willem Veldhoven
Diederick van Tellingen

Datum aftreden/herverkiezing
voorzitter en oprichter
1 juni 2024
secretaris
15 maart 2025
penningmeester
1 juni 2023
algemeen lid – relatiebeheer
19 mei 2024
algemeen lid – marketing & communicatie
9 december 2024

Vergaderingen
In 2021 heeft het bestuur 11 maal per Skype vergaderd. Gedurende het gehele jaar was
Corona en de gevolgen voor het ontwikkelingscomplex, onze kinderen en hun families een
belangrijk onderwerp van gesprek. Andere belangrijke onderwerpen zijn geweest:
• Protocol Grensoverschrijdend gedrag
• Herbenoeming Mariëlle Verhoeven
• Verhuizing dependance naar andere wijk in São João del Rei
• Evaluatie verzending container met hulpgoederen
• Eindejaar actie (GivingTuesday)
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
Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen op allerlei gebieden Stichting Nieuwe Generatie Brasil ondersteunen,
zoals voorlichting geven, evenementen organiseren, 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.

15

Onze vaste vrijwilligers zijn:
Raquel van de Raa
Meriellen van de Raa
Nancy Deprez
Steffi Deprez
Peter Deprez
Bas Verhoeven
Karen de Heer
Tchong Titt
Sophia Wallenburg
Johan van der Brugge
Ella de Berg
Nerija de Berg
Diny van Velthuijzen
Toos Spilker
Fenny Pos
Hans Molenaar
Kees Smit
Margrit van Beek
Erik de Rover
Rianneke Kwinkslag

Ambassadeur en hulp bij activiteiten
Organisator evenementen
Verkoop zelfgemaakte knuffels
Hulp bij activiteiten
Hulp bij activiteiten
Website beheer
Marketing en Communicatie
Social media
Social media
Ambassadeur
Hulp bij activiteiten
Hulp bij activiteiten
Hulp bij activiteiten
Hulp bij activiteiten en verkoop zelfgemaakte artikelen
Hulp bij activiteiten
Willem goes Brasil
Willem goes Brasil
Willem goes Brasil
Willem goes Brasil
Willem goes Brasil
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5. Marketing en 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 2021 op diverse manieren vormgegeven 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 2021

Algemene
informatievoorziening

Website

Gemiddeld 1
update per 3 weken

Nieuwsbrief

3 x per jaar

6.568 Bezoekers:
11.436
Paginaweergaven
1.088 ontvangers

Sociale Media (NL)

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn

Gemiddeld 1
bericht per week
(gekoppeld aan
website)

Bedankbrieven

Brief aan eenmalige
donateurs
Brief aan vaste
donateurs

Einde van de
maand en jaarbrief
Eenmalig na 3
maanden en
jaarbrief

Presentaties

PowerPoint/
mondeling
door bestuurslid

Bij elk evenement

Live streaming
evenementen

Livestream

Bij belangrijke
gebeurtenissen in
Brazilië

731 like’s
216 volgers
145 volgers
Privénetwerk van
Samuel

2 keer live
uitzending
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Jaar 2022
Op basis van het opgestelde jaarplan 2022 zijn de plannen voor marketing, communicatie
en relatiebeheer als volgt:
•

In 2022 zullen we een Marketing & Communicatieplan, incl. communicatiekalender
opstellen met als doel meer mensen (ook buiten het zgn. warme netwerk) te bereiken
en daarmee meer donateurs aan ons te binden. Om de ambities van de toekomst
waar te kunnen maken is het essentieel om onze horizon te vergroten. We
verwachten door meer te investeren in onze naamsbekendheid en communicatie
naar buiten dat we meer impact krijgen in Nederland en België. Hierdoor kunnen we
onze impact in Brazilië verder vergroten.

•

We ervaren nog steeds dat het voor de kinderen en jongeren in Brazilië een enorm
verschil maakt als ze weten dat er iemand is die ver weg woont, die aan hen denkt en
hen ondersteunt. Daarom blijft het doel in 2022 om voor alle kinderen een sponsor
te vinden.
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6. Fondsenwerving en Relatiebeheer
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 fondsenwerving in Nederland wordt uitgegaan van een mix van particuliere
ondersteuning en steun vanuit andere bronnen, zoals sponsoracties, samenwerking met
andere stichtingen en kerken. Ook 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.
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 een school. Contacten met bedrijven en andere stichtingen
hebben het afgelopen jaar belangrijke donaties opgeleverd.
Donaties kunnen gedaan worden door overschrijving via de bank, iDeal of PayPal/
Creditcard of via automatische incasso.
Fund-a-Kid programma
Voor EUR 30 per maand 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 ook 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 2021 zijn er 48 deelnemers aan het Fund-a-Kid programma die in totaal 63 kinderen
sponsoren. Daarnaast hebben we 27 vaste donateurs.
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Jaar 2022
Op basis van het opgestelde jaarplan 2022 zijn de plannen voor fondsenwerving en
relatiebeheer als volgt:
•

In 2022 zullen we verder gaan werken aan de volgende vormen van fondsenwerving:
- Benaderen van andere stichtingen voor het financieren van de opvang van de
kinderen en/of 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
- Sponsorouders en vaste donateurs werven
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7. Financiën
Stichting Nieuwe Generatie Brasil is een ANBI-instelling. Dit betekent dat uw giften fiscaal
aftrekbaar zijn.

7.1 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.
Bestemmingsfondsen
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.
Ontwikkelingscomplex
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. Het project is grotendeels afgerond en we hebben het
volgende bereikt:
• Energiezuinig opvangtehuis (met zonnepanelen)
• Vakschool
• Sport- en spelvoorzieningen
• Moestuin
• Beheerderswoning met gastenverblijf
• Winkeltje om producten te verkopen
Op dit moment zijn 6 van de 8 deelprojecten gerealiseerd.
Deelproject 5 Sport- en speelplaats is in een afrondende fase en zal in het eerste kwartaal
2022 opgeleverd worden.
Deelproject 4 Tweede gebouw is voorlopig on hold geplaatst. Dit gebouw zal in de toekomst
ter versterking van het “vakschool” deel van het ontwikkelingscentrum gerealiseerd gaan
worden. Hiermee zal dan ook extra ruimte gecreëerd worden voor de jongere kinderen vanaf
4 jaar in het ontwikkelingscentrum. Dit gebouw zal modulair opgebouwd worden, in de pas
met de behoefte en de beschikbare fondsen.
Naast de reeds bij de start benoemde deelprojecten, is er nog een nieuw project
geformuleerd: de bouw van een ruimte waarin Houtbewerkingslessen gegeven kunnen gaan
worden.
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Container
In 2020 is de container, die al lange tijd gereed stond voor verzending, verscheept naar
Brazilië. Wij hebben dit jaar de verzending van deze container geëvalueerd en hebben
besloten, gebruik makend van de learnings van de verzending van de eerste container, een
tweede container met hulpgoederen in 2022 naar Brazilië te verzenden.
Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
Betreft de in november en december 2021 ontvangen donaties voor Sport- en spelmaterialen
en schoolspullen. Van het geld is inmiddels in Brazilië een aantal laptops aangeschaft. De
rest van het geld zal begin 2022 overgemaakt worden naar Brazilië, zodat voor de start van
het schooljaar de materialen aangeschaft kunnen worden.
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 concept-begroting 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.
Begroting 2022
in euro’s
Baten
Kinderen
Ontwikkelingscentrum
Container
Waterput
Minibus
Totale opbrengsten
Af: 5% dekking algemene kosten
Totale baten

Lasten
Kinderen
Operationele kosten dependance
Transport container
Ontwikkelingscentrum
Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
Waterput

Algemene kosten minus dekking
Totale lasten
Saldo baten minus lasten

85.000
25.000
3.000
10.500
31.500
--------155.000
-/- 7.750
--------147.250

65.000
4.250
9.400
30.500
15.000
10.000
--------134.150
----------134.150
--------13.100
======
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7.2 Financieel verslag
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van EUR 6.035 tegenover
EUR 61.987 in 2020. Conform ons beleid hebben we van de gedoneerde gelden minus 5%
aftrek voor algemene kosten bestemmingsfondsen gevormd. Alle gelden die overgemaakt zijn
naar de Braziliaanse stichting zijn onttrokken aan de bestemmingsfondsen. De mutatie in
de bestemmingsfondsen is in 2021 per saldo een toevoeging van EUR 580 (vorig jaar EUR
59.410).
Baten
De totale baten bedragen EUR 169.831 (vorig jaar EUR 185.775) en zijn verkregen uit
eenmalige en periodieke giften onder aftrek van 5% dekking voor algemene kosten. De
ontvangen giften bedragen EUR 178.769, waarvan EUR 8.938 dient als dekking voor de
algemene kosten.
Lasten
De totale lasten bedragen EUR 163.796 (vorig jaar EUR 123.788) en zijn besteed aan de
kinderen (EUR 70.199), de projecten (EUR 96.202) en algemene kosten. De algemene kosten
bedragen EUR 6.333. Hiertegenover staat een dekking van EUR 8.938 zodat er per saldo een
overschot is op algemene kosten van EUR 2.605 (vorig jaar EUR 2.577).
We blijven een zeer terughoudend beleid voeren voor het maken van kosten.
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7.3 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
in euro’s
31-12-2021

31-12-2020

EUR

EUR

Overige vorderingen en overlopende activa

10.700

8.550

Liquide middelen

76.140

78.110

TOTAAL ACTIVA

--------86.840
======

--------86.660
======

7.187

4.582

38.893
15.897
9.379
14.849
------------79.018

37.386
9.530
9.379
--29
22.114
--------78.438

635

3.640

--------86.840
======

--------86.660
======

ACTIVA
Vlottende activa

PASSIVA
Overige reserves
Cumulatief exploitatiesaldo

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen:
• Kinderen
• Ontwikkelingscentrum
• Container
• Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
• Noodhulp
• Pick-up

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
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7.4 Staat van baten en lasten over 2021
in euro’s

Baten
Kinderen
Ontwikkelingscentrum
Container
Pick-up
Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
Kleine projecten 2022
Noodhulp
Totale opbrengsten
Af: 5% dekking algemene kosten
Totale baten

Lasten
Kinderen
Ontwikkelingscentrum
Container
Pick-up
Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
Kleine projecten 2022
Noodhulp
Zonnepanelen

Algemene kosten
Af: kostendekking

Totale lasten
Saldo baten minus lasten

2021
begroting

2021
realisatie

2020
realisatie

EUR

EUR

EUR

70.000
92.000
3.000
----------------165.000
-/- 8.250
--------156.750

75.916
73.323
3.000
1.277
19.253
6.000
----------178.769
-/- 8.938
--------169.831

51.775
73.237
3.000
23.278
----44.263
--------195.553
-/- 9.778
--------185.775

55.100
87.400
--------------------142.500

70.199
63.733
--23.327
3.442
5.700
------------166.401

32.937
43.721
2.936
------42.021
4.750
--------126.365

8.250
-/- 8.250
------------------142.500
--------14.250
======

6.333
-/- 8.938
---------/- 2.605
--------163.796
--------6.035
======

7.201
-/- 9.778
---------/- 2.577
--------123.788
--------61.987
======

Resultaatbestemming
Bestemmingsfonds kinderen
Bestemmingsfondsen ontwikkelingscentrum
Bestemmingsfonds container
Bestemmingsfonds pick-up
-/Bestemmingsfonds sport- en spelmaterialen en schoolspullen
Bestemmingsfonds zonnepanelen
Bestemmingsfonds noodhulp
Positief exploitatiesaldo
Bestemd resultaat

1.478
6.367
2.850
22.114
14.849
----2.605
--------6.035
======

16.249
25.854
-/- 86
22.114
---/- 4.750
29
2.577
--------61.987
======
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7.5 Kasstroomoverzicht over 2021
in euro’s
2021

2020

EUR

EUR

2.605

2.577

580
--------3.185

19.510
--------22.087

-/- 2.150
-/- 3.005
---------

29.682
-/- 26.986
---------

-/- 1.970

24.783

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

---------

---------

-/- 1.970
======

24.783
======

78.110
-/- 1.970
--------76.140
======

53.327
24.783
--------78.110
======

Stichtingsresultaat
Aanpassingen voor:
Mutatie bestemmingsfondsen

Verandering in werkkapitaal
Vorderingen
Schulden

Kasstroom uit operationele activiteiten

Afname resp. toename geldmiddelen

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

26

7.6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en
kleine rechtspersonen C2 ‘Kleine fondsenwervende organisaties’. Deze zijn in lijn met de
vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten, tenzij anders vermeld.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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 geschieden vanuit
de resultaatbestemming.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum
kunnen worden opgeëist en worden opgenomen tegen nominale waarde.
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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7.7 Toelichting op de balans
in euro’s
31-12-2021

Overige vorderingen en overlopende activa
Toezegging donateur
Vooruitbetaalde kosten
Totaal overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2020

EUR

EUR

5.700
5.000
--------10.700
=======

8.550
----------8.550
======

De post Toezegging donateur betreft de vordering die voortvloeit uit een schenkingsovereenkomst. Met de gever zijn aanvullende afspraken gemaakt.
Onder de Vooruitbetaalde kosten is een voorschot opgenomen dat betaald is aan de
Braziliaanse stichting voor de kosten van de Kinderen met betrekking tot het jaar 2022.

Liquide middelen
ABN Amro Bank, rekening-courant
ABN Amro Bank, spaarrekening

2.140
74.000
--------76.140
======

6.110
72.000
--------78.110
======

4.582
2.605
--------7.187
======

2.005
2.577
--------4.582
======

37.386
29
-/- 443
72.120
-/- 70.199
--------38.893
======

21.137
----49.186
-/- 32.937
--------37.386
======

Bestemmingsfonds deelproject 3 Beheerderswoning
Stand per 1 januari
9.501
Ontvangen donaties
7.127
Betaalde projectkosten
-/- 16.628
--------Stand per 31 december
--======

17.628
9.500
-/- 17.627
--------9.501
======

Totaal liquide middelen

Overige reserves
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

Bestemmingsfonds Kinderen
Stand per 1 januari
Overgeboekt van Noodhulp
Overname inventaris dependance (tekort)
Ontvangen donaties
Overgemaakt naar Associação Nova Geração Brasil
Stand per 31 december
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31-12-2021

31-12-2020

EUR

EUR

Bestemmingsfonds deelproject 5 Sport- en speelplaats
Stand per 1 januari
29
Ontvangen donaties
43.768
Betaalde projectkosten
-/- 37.400
--------Stand per 31 december
6.397
======

4.048
16.781
-/- 20.800
--------29
======

Bestemmingsfonds Houtbewerking
Stand per 1 januari
Ontvangen donaties
Betaalde projectkosten

--9.500
----------9.500
======

----------------======

9.379
2.850
---/- 2.850
--------9.379
======

11.365
11.400
-/- 13.386
----------9.379
======

Bestemmingsfonds Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
Stand per 1 januari
--Ontvangen donaties
18.291
Betaalde projectkosten
-/- 3.442
--------Stand per 31 december
14.849
======

----------------======

Stand per 31 december

Bestemmingsfonds Container
Stand per 1 januari
Ontvangen donaties
Betaalde projectkosten
Overboeking naar vordering
Stand per 31 december

Bestemmingsfonds Noodhulp
Stand per 1 januari
Ontvangen donaties
Betaalde projectkosten
Overgeboekt naar Kinderen
Stand per 31 december

29
-----/- 29
----------======

--42.050
-/- 42.021
----------29
======
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31-12-2021

Bestemmingsfonds Pick-up
Stand per 1 januari
Ontvangen donaties
Betaalde projectkosten
Stand per 31 december

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Diversen
Stand per 31 december

31-12-2020

EUR

EUR

22.114
1.213
-/- 23.327
----------======

--22.114
----------22.114
======

605
30
--------635
======

605
3.035
--------3.640
======
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7.8 Toelichting op de staat van baten en lasten
In euro’s
2021
begroting

2021
realisatie

2020
realisatie

EUR

EUR

EUR

27.000
6.000
30.500
37.000
--------100.500

22.580
26.980
26.290
21.503
--------97.353

21.140
5.648
75.696
13.250
--------115.734

Bedrijven

10.000

26.350

24.123

Organisaties zonder winststreven
- Andere stichtingen
- Kerken
Totaal Organisaties zonder winststreven

49.500
5.000
--------54.500

48.500
6.566
--------55.066

41.300
14.396
--------55.696

--------165.000
======

--------178.769
======

--------195.553
======

Baten
Giften
De totale giften zijn als volgt te specificeren:
Particulieren
- Fun-a-Kid programma
- Periodieke donateurs
- Overige particuliere giften
- Willem goes Brasil
Totaal Particulieren

Totaal Giften

Hierna volgt per bestemming een specificatie van en een toelichting op de giften.
Kinderen
Fund-a-Kid programma
Periodieke donateurs
Overige particuliere giften
Bedrijven
Andere stichtingen
Kerken
Giften

27.000
6.000
5.000
5.000
22.000
5.000
--------70.000
======

22.580
26.980
9.345
14.421
--2.590
--------75.916
======

21.140
5.648
2.378
50
21.900
659
--------51.775
======

De ontvangen baten voor de kinderen zijn hoger dan begroot. In 2021 hebben we extra
giften mogen ontvangen zodat we, vanwege de aanhoudende Coronapandemie, extra hulp
hebben kunnen geven aan de gezinnen van onze kinderen. De eenmalige giften vanaf 1
november t/m 31 december zijn bestemd voor de Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
voor onze kinderen. In 2021 zijn evenals in 2020 geen evenementen georganiseerd.
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Ontwikkelingscentrum
Bedrijven
Andere stichtingen
Kerken
Willem goes Brasil
Overige particuliere giften
Giften

2021
begroting

2021
realisatie

2020
realisatie

EUR

EUR

EUR

5.000
27.500
--37.000
22.500
--------92.000
======

9.752
41.000
993
21.503
75
--------73.323
======

15.573
--4.006
13.250
40.408
--------73.237
======

De ontvangen baten ten behoeve van het ontwikkelingscentrum bedragen EUR 73.323
tegenover EUR 92.000 begroot. De giften vanuit andere stichtingen zijn hoger dan begroot.
Enerzijds zijn de ontvangsten lager omdat we de bouw van de ruimte voor de houtbewerking
en de bouw van het tweede gebouw on hold hebben gezet. Anderzijds heeft een stichting een
mooie bijdrage gedaan voor de Sport- en speelplaats. Deze gift zorgt in ruime mate voor
compensatie van de minder ontvangen giften van Willem goes Brasil. Door de maatregelen
als gevolg van de Coronapandemie heeft de school minder activiteiten kunnen uitvoeren en
daarmee minder geld opgehaald. De overige particulieren giften zijn nagenoeg nihil omdat
we geen actie hebben gevoerd voor de bouw van de ruimte voor de houtbewerking of voor het
tweede gebouw.

Container
Overige particuliere giften

3.000
======

3.000
======

3.000
======

De ontvangen baten voor de container betreft een jaarlijkse donatie voor de door de stichting
voorgeschoten kosten voor de verzending van een container met kantoormeubelen.

Pick-up
Bedrijven
Andere stichtingen
Kerken
Overige particuliere giften
Giften

--======

927
----350
--------1.277
======

7.500
1.500
3.396
10.882
--------23.278
======

In 2021 hebben we nog enkele giften ontvangen voor de aanschaf van de Pick-up.

Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
Bedrijven
Andere stichtingen
Kerken
Overige particuliere giften
Giften

--======

1.250
2.500
2.983
12.520
--------19.253
======

------------------======
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2021
begroting

2021
realisatie

2020
realisatie

EUR

EUR

EUR

In november en december 2021 hebben we een actie gevoerd om geld op te halen voor de
inrichting van de sport- en speelplaats. Hiervoor hebben we allerlei attributen nodig zoals
voetbaldoelen, een volleybalnet, baskets, ballen, etc. Daarnaast wilden we ook geld op halen
om al onze kinderen in het nieuwe schooljaar te voorzien van een schooltas met daarin
schriften, pennen, potloden e.d. en tevens een aantal nieuwe laptops te kopen voor het
computeronderwijs dat we geven.

Kleine projecten 2022
Andere stichtingen
Overige particuliere giften
Giften

--======

5.000
1.000
--------6.000
======

--------------======

In 2021 hebben we enkele giften ontvangen, die we bestemd hebben voor een tweetal
kleinere projecten. Ten eerste het plaatsen van ruiten in de ramen op de bovenste verdieping
van de beheerderswoning en ten tweede voor de aanschaf van een elektrische oven. Deze
kunnen we door de aanwezigheid van de zonnepanelen energieneutraal gebruiken.

Lasten kinderen
Donatie naar Brazilië

55.100
======

70.199
======

32.937
======

De kosten voor de opvang van de kinderen in Brazilië zijn fors hoger uitgevallen dan begroot.
Dit is geheel toe te schrijven aan Corona. We hebben meer kinderen opgevangen en dan ook
nog in veel kleinere groepen. Tevens zijn er meer kosten gemaakt voor materialen, zoals het
wekelijks uitprinten van enkele duizenden stuks A4 met huiswerk voor de kinderen en
hebben we regelmatig de gezinnen van onze kinderen van eten en medicijnen e.d. voorzien.

Lasten Ontwikkelingscentrum
Deelproject 3 Beheerderswoning
Deelproject 4 Tweede gebouw
Deelproject 5 Sport- en speelplaats
Dependance
Houtbewerking

4.700
21.500
35.000
9.700
16.500
--------87.400
=======

16.628
--37.400
9.705
----------63.733
=======

17.627
--20.800
5.294
----------43.721
======

De kosten van de Beheerderswoning liggen boven de begroting. Dit komt omdat de begroting
abusievelijk te laag is opgenomen en ook dat er iets meer kosten zijn gemaakt dan begroot.
Het Tweede gebouw en de Houtbewerkingsruimte staan op dit moment on hold.
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2021
begroting

2021
realisatie

2020
realisatie

EUR

EUR

EUR

--======

23.327
======

--======

Pick-up
Donatie naar Brazilië

De Pick-up is in de loop van 2021 aangeschaft. Hiervoor is in november/december 2020 de
eindejaar actie gevoerd.

Sport- en spelmaterialen en schoolspullen
Donatie naar Brazilië

--======

3.442
======

--======

--======

5.700
======

--======

Betreft de aanschaf van een aantal laptops.

Kleine projecten 2022
Donatie naar Brazilië

In 2021 hebben we enkele giften ontvangen, die we bestemd hebben voor een tweetal
kleinere projecten. Ten eerste het plaatsen van ruiten in de ramen op de bovenste verdieping
van de beheerderwoning en ten tweede voor de aanschaf van een elektrische oven. Deze
kunnen we door de aanwezigheid van de zonnepanelen energieneutraal gebruiken. De
gelden zijn eind 2021 overgemaakt naar Brazilië.

Algemene kosten
Beheer en administratie
Kantoor & Algemeen
Relatiebeheer
Samenwerking met Brazilië
CBF
Accountantskosten
Bankkosten
Diversen

Aankoop en verwervingen
Computerkosten
Totaal Beheer en administratie

500
1.500
530
605
600
115
--------3.850

--1.282
546
605
734
674
--------3.841

----530
605
536
110
--------1.781

800
--------4.650

549
--------4.390

3.709
--------5.490
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Werving
Communicatie
Marketing
Brochures, papier en enveloppes
Mailingkosten (porto en printen)
Totaal Werving
Totaal kosten

2021
begroting

2021
realisatie

2020
realisatie

EUR

EUR

EUR

2.000
500
1.100
--------3.600

947
129
867
--------1.943

560
--1.151
--------1.711

8.250
======

6.333
======

7.201
======

De algemene kosten bedragen EUR 6.333 tegenover begroot EUR 8.250. De lagere algemene
kosten houden voornamelijk verband met het feit dat er minder kosten gemaakt zijn op het
gebied van Marketing en Relatiebeheer.

Breda, 10 februari 2022
S. van de Raa de Souza
F.A.M. Verhoeven-van Mierlo
A.J. Hilberdink-Briggeman
W.V.E. Veldhoven
D.J. van Tellingen
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8. Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan:

het bestuur van
Stichting Nieuwe Generatie Brasil

De jaarrekening van Stichting Nieuwe Generatie Brasil te Tilburg is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat
van baten en lasten over 2021, 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 4410, '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 de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen
C2 ‘Kleine fondsenwervende organisaties’. 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 Stichting Nieuwe Generatie Brasil.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een 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 dan ook ervan uitgaan 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 aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Hilversum, 10 februari 2022

De Jager Accountants
w.g. Drs. W. de Jager RA

36

BIJLAGE – Uittreksel uit het Meerjarenplan 2021 – 2026
Om succesvol te worden en te blijven, zal voldoende focus gehouden moeten worden op het
bereiken van de doelstellingen op de eerste locatie. Daartoe moeten de nodige “check and
balances” worden ingebouwd. Ook zullen in overleg met de Braziliaanse stichting “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:

2021 – Locatie 1 operationeel en oriëntatie op een volgende locatie
• De drie doelstellingen voor het werk worden gehaald:
o Veilige speel en sport plek
o Voorlichting en discipline
o Vakschool (met dependance voor stageplekken)
• Op de eerste locatie wordt aangevangen met deelproject 4 – een tweede gebouw
met klaslokalen – voor het creëren van een betere en veilige leeromgeving. Dit
deelproject zal modulair worden uitgevoerd.
• Op basis van het succes op deze locatie zal de lokale stichting enigszins kunnen
voorzien in het dragen van de kosten voor de uitvoering van de activiteiten. (Deels
selfsupporting in running cost);
• Er wordt na onderzoek van de statistieken en in overleg met de lokale overheden
een volgende locatie – verder weg van São João del Rei (mogelijk in Belo
Horizonte) – gezocht en gekozen.
2022 – Voorbereiden volgende locatie
• Bestendigen en uitbreiden activiteiten (en succes) op de eerste locatie;
• Stapsgewijs tweede gebouw op deze locatie realiseren;
• Opstarten van de benodigde voorbereidingen, zoals bijvoorbeeld (ver)bouwprojecten, op een volgende (tweede) locatie buiten São João del Rei.
2023 – Bouw en aanvang activiteiten op locatie 2 (en afronding eerste locatie)
• Stapsgewijs tweede gebouw op locatie 1 realiseren;
• Op de tweede locatie start de daadwerkelijke (ver)bouw van de benodigde
infrastructuur;
• Voor de tweede locatie start de selectie van de te ondersteunen (kansarme)
kinderen.
2024 – Aanvang activiteiten op locatie 2
• Op de tweede locatie vangen de activiteiten voor de kansarme kinderen aan;
• Ook voor de tweede locatie zal het Fund-a-Kid programma fondsen werven ter
ondersteuning van de activiteiten. Daarnaast wordt er ook hier gestreefd dat de
lokale stichting deels zal kunnen voorzien in het dragen van de kosten voor de
uitvoering van de activiteiten (Deels selfsupporting in running cost);
• Er wordt in overleg met de lokale overheid gestart met de zoektocht naar een
derde locatie (bijvoorbeeld in de omgeving van Rio de Janeiro).
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2025 – Locatie 2 succes Start werkzaamheden op locatie 3
• Op de tweede locatie worden de drie doelstellingen voor het werk gehaald:
o Veilige speel en sport plek
o Voorlichting en discipline
o Vakschool (met dependance voor stageplekken)
• Er wordt in overleg met de lokale overheid een keuze gemaakt voor een derde
locatie.
• Op basis van de evaluatie van de tweede locatie zullen de benodigde
(ver)bouwprojecten voor een derde locatie worden voorbereid en zo mogelijk
aangevangen.
2026 – Aanvang activiteiten op locatie 3
• Op de derde locatie wordt de daadwerkelijke (ver)bouw van de benodigde
infrastructuur verder uitgevoerd en afgerond;
• Voor de derde locatie start de selectie van de te ondersteunen (kansarme)
kinderen.
• Na voldoende afronding van de (ver)bouwactiviteiten vangen op de derde locatie
de activiteiten voor de kansarme kinderen aan;
• Ook voor de derde locatie zal het Fund-a-Kid programma fondsen werven ter
ondersteuning van de activiteiten. Daarnaast wordt er ook hier gestreefd dat de
lokale stichting deels zal kunnen voorzien in het dragen van de kosten voor de
uitvoering van de activiteiten (Deels selfsupporting in running cost).
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Ieder kind verdient een eerlijke kans!
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