
“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,

ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,

ik was naakt, en jullie kleedden mij.

Ik was ziek en jullie bezochten mij,

ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”

- Mattheüs 25 : 35-36
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Voorwoord 
 
Beste lezer, betrokkene bij de Stichting Nieuwe Generatie Brasil, 
 
Met deze kwartaalrapportage willen wij u inzicht verschaffen in de door ons 
uitgevoerde activiteiten in het afgelopen kwartaal. Tevens verstrekken we ook 
financiële informatie en andere relevante kengetallen.  
 
Stichting Nieuwe Generatie Brasil groeit gestaag verder. Inmiddels worden er 
dagelijks 220 kinderen opgevangen. In ons ontwikkelingscomplex is ook ruimte en 
aandacht voor de gezinnen van deze kinderen en worden we meer en meer een plek 
die ertoe doet in de wijk Tejuco van São João del Rei. 
 
Voor vragen over dit verslag kunt u zich wenden tot Mariëlle Verhoeven – van 
Mierlo, de secretaris van Stichting Nieuwe Generatie Brasil. 
 
Bestuur Stichting Nieuwe Generatie Brasil 
Juli 2022 
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1. Onze missie en visie 
 
Ieder kind verdient een eerlijke kans 
 
Deze overtuiging, onderdeel van de universele rechten van het kind, brengen we in 
de praktijk door het onze missie te maken om kansarme kinderen/jongeren (tot 18 
jaar) 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. Hierbij worden 
wij gedreven door de liefde van Jezus. 
 

2. Hoofddoelstellingen  
 
Onze hoofddoelstelling is een nieuwe generatie Brazilianen de kans te bieden zich te 
ontwikkelen en: 

➢ Hun dromen, potentie en ambitie waar te kunnen maken 

➢ Zichzelf en hun toekomstige gezin goed kunnen onderhouden 

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

generatie 

 
Dit vertaalt zich in: 

➢ Een veilige omgeving bieden aan kansarme kinderen 

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

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

‒ Sociale ontwikkeling 

‒ Maatschappelijk ontwikkeling 

‒ Educatieve ontwikkeling 

‒ Persoonlijke ontwikkeling 

‒ Lichamelijke ontwikkeling (sporten) 

➢ Het opzetten en inzetten van een (vak)school voor: 

‒ Het bieden van aanvulling en ondersteuning voor de basiseducatie; 

‒ Het aanbieden van enkele vakopleidingen. 

 

3. Overzicht bijlagen 
 
A. Activiteiten in Brazilië 
B. Activiteiten in Nederland 
C. Financiële informatie 
D. Overige informatie 
  



De la Reijweg 23, 4818 BA Breda   |   Telefoon: (+31) 6 2630 0981    |   E-mail: info@ng-brasil.com 

KvK nr. 58657290  |  RSIN: 853127785  |  Bankrek.nr. NL03 ABNA 0545 4225 82  |  Website: www.ng-brasil.com  

 

Bijlage A: Activiteiten in Brazilië 

Tweede kwartaal 2022 

 

Algemeen 

In april was het bezoek aan Brazilië van de Nederlandse leerlingen van het Project 

Willem Goes Brasil, vergezeld door hun docenten. De leerlingen konden de sport- en 

speelplaats in het echt aanschouwen. 

 

 
 

Het waren 10 dagen van veel interactie en uitwisseling van ervaringen met een 

afscheidsfeestje in de grote zaal op de laatste avond. Als herinnering aan hun 

bezoek maakten onze kinderen een mozaïek met het thema “Vrijheid”. 

 

Ook in de maanden mei en juni zijn er regelmatig Nederlanders op bezoek in 

Brazilië. De belangrijkste conclusie van de bezoekers is zonder uitzondering: “Wat 

een impact heeft Stichting Nieuwe Generatie Brasil op de kinderen, hun ouders en 

verzorgers, de wijk en het stadje São João del Rei.” 

 

Begeleiding Kind en Gezin 

De inschrijving van nieuwe kinderen blijft onverminderd doorgaan. De vraag naar 

plaatsen voor kinderen tussen 6 en 8 jaar, is het grootst. De ouders vragen ons om 

hen te helpen met schoolopdrachten en met persoonlijke ontwikkeling. 

 

Studenten ‘Geneeskunde’ van Uniptan (Centro Universitário Presidente Tancredo de 

Almeida Neves) helpen ons maandelijks om voor onze kinderen en hun families een 

goede gezondheidszorg te leveren. Deze periode was er bijvoorbeeld aandacht voor 

(tiener-)zwangerschappen en hoe deze verlopen en om hen waar nodig te begeleiden. 

 

Wat betreft de psychosociale begeleiding van de families en het team van de 

Stichting: er waren in het afgelopen kwartaal circa 100 afspraken met kinderen, 

jongeren, hun familieleden en met onze medewerkers. Als gevolg hiervan, konden de 

volgende aspecten in het gedrag van de betreffende personen worden geobserveerd: 

- Afname van zelfbeschadigend gedrag en zelfmoordgedachten; 

- Grotere emotionele stabiliteit; 

- Verbetering van de interpersoonlijke relaties binnen de Stichting; 

- Verbetering in de familiale contacten. 
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Na bijna 4 maanden hebben we de eerste fase van de cursussen ‘Casados Para 

Sempre e Pais Para Toda Vida’ (‘Gehuwd voor Altijd en Ouders voor het Leven’), 

aangeboden door onze Stichting aan ouders van onze leerlingen, medewerkers, 

bestuursleden en de bredere gemeenschap, afgesloten.  

In de cursus ‘Gehuwd voor Altijd’ leerden de echtparen in vrede en harmonie te 

leven en degenen die niet meer geloofden in de mogelijkheid tot verzoening, werd 

nieuwe hoop geboden. 

In de cursus ‘Ouders voor het Leven’, worden de principes van ouderschap gedeeld, 

zodat ouders kinderen van iedere leeftijdsgroep kunnen opvoeden. 

 

Gezonde voeding 

In Brazilië ontvingen we voedsel-donaties van de ‘Uai Rango da Rede Esquinão 

Supermercados’. Hoewel de hoeveelheid maaltijden dagelijks aanmerkelijk groot is, 

wordt de kwaliteit behouden met een ‘touch’ van liefde en zorg. Ook in dit kwartaal 

oogstten en serveerden we dagelijks, groenten uit onze gemeenschappelijke 

moestuin: biet, sla, kool, bieslook, broccoli en bloemkool. 

 

       
 

Onze leerlingen leren het belang om zich te voeden met producten zonder pesticiden 

en ze creëren de gewoonte om groenten en peulvruchten te eten om zichzelf gezond 

te houden. 

 

Sport en Vrije Tijd 

Tijdens de sport- en recreatie activiteiten wordt veel gebruik gemaakt van (nieuwe) 

spelletjes en sporten. Door bijvoorbeeld Bingo te spelen, leren de kinderen 

spelenderwijs meer met getallen omgaan. Ook wordt er tijdens deze activiteiten 

gesproken over angst, onzekerheid, verlangens, etc. 

 

Er werden discussies gehouden over ‘overleven in gevaarlijke en risicovolle 

situaties’, empathie en respect. Dit werd gerealiseerd door het bekijken van de film 

‘Um sonho possível’ (een mogelijke droom), welke het waargebeurde verhaal vertelt 

van een jonge Amerikaanse voetballer. De moeder van deze jonge kerel was 

verslaafd aan drugs, waardoor hij al vroeg alleen moest ‘overleven’. 

 

In de maand juni namen de kinderen deel aan verschillende proeven, zoals: lange 

sprong, hordenlopen en kogelstoten. Gedurende de testen werden de studenten 

geclassificeerd om te concurreren met andere studenten en aan het einde van elke 
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test werd de algemene plaats van elk van hen ten opzichte van de andere collega’s 

in de medailletabel onthuld. Deze gezonde concurrentie droeg positief bij voor hen 

om zich in de volgende fase van de wedstrijd nog meer in te zetten, omdat ze hun 

prestaties wilden kennen. Voor velen van hen was dit het eerste contact met deze 

disciplines. 

 

Twee Nederlandse meisjes, die de Stichting bezoeken, ontwikkelden in hun vrije tijd 

activiteiten met onze kinderen. Dit was een verrijkende ervaring voor hen, omdat ze 

contact hadden met een andere taal, cultuur, tradities en bovendien een 

uitwisseling van kennis met mensen van een ander land. 

 

Vakopleidingen  

In het tweede kwartaal is wederom een aantal leerlingen toegetreden tot de 

arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld: Eén jongere werkt parttime als verkoopster van 

schoolartikelen en papierwaren. Terwijl de andere leerlinge in een winkel werkt. 

Weer een ander werkt als verkoopster in een kledingwinkel en als laatste voorbeeld 

iemand die als bakkersassistent bij onze Stichting werkt. 

 

             
 

De kook- en bakkerijlessen dragen bij aan het ontwikkelen van motorische 

coördinatie, memorisatie, noties van maten en hoeveelheden, organisatie, het 

genereren van inkomsten, notie van het huishouden en het proper houden van de 

ruimte waarin gewerkt wordt. Er werd aandacht besteed aan de bewustwording 

betreffende het volume en het weggooien van afval in de omgeving van ons 

ontwikkelingscentrum zoals het correct gebruik van wegwerpbekers en -doppen. 

Het resultaat van deze actie werd meteen opgemerkt: onze leerlingen zijn bewuster 

en vermijden verspilling. 

 

Onder het toezicht van 2 docenten, namen vier leerlingen deel aan een evenement 

georganiseerd door de Stichting. Zij hielpen met de opstelling van het buffet, de 

schoonmaak en het onderhoud van het lokaal. De vindingrijkheid van de studenten 

was positief, ze raakten betrokken en toonden interesse in het werk. 

 

Er werd een cursus klantenservice opgestart. Enkele studenten werden geselecteerd 

en zij bedienen de klanten van de bakkerij. We merkten dat ze naast hun eerst 

contact met een professionele activiteit, ook sociaal gedrag, communicatie en 



De la Reijweg 23, 4818 BA Breda   |   Telefoon: (+31) 6 2630 0981    |   E-mail: info@ng-brasil.com 

KvK nr. 58657290  |  RSIN: 853127785  |  Bankrek.nr. NL03 ABNA 0545 4225 82  |  Website: www.ng-brasil.com  

 

interactie ontwikkelden, evenals hun gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijk-

heid. 

 

Onderwijsondersteuning 

           
 

We blijven de didactische programma’s uitvoeren met als doel de schoolachterstand 

in te halen, want vele van deze leerlingen zijn analfabeet. De huiswerkbegeleiding is 

gericht op het stimuleren van nieuwe ervaringen, om zo de leerlacunes op te vullen. 

De activiteiten zijn erop gericht om de studenten te helpen onderwerpen beter te 

begrijpen en de schoolprestaties te verbeteren. Het uitvoeren van een taak mag door 

de kinderen niet worden gezien als een soort straf. 

 

De leerlingen maakten kaarten voor de Nederlandse sponsors. Zij vertelden over 

hun dagelijkse ervaringen, hun vrije tijd en hun families. 

 

Om de interactie te bevorderen en verschillende kennisgebieden te bestrijken werd 

het ‘Jogo de adedonha’, voorgesteld: één van de bekendste spellen, waarbij er, 

binnen bepaalde categorieën, zoveel mogelijk woorden geschreven moeten worden in 

de kortst mogelijke tijd. Onze leerlingen ontwikkelden concentratie, geheugen, 

behendigheid, naast wiskunde om de punten op te tellen. 

 

Het spel ‘Na ponta da língua’ (Op het puntje van de tong) werd voorgesteld om 

leerlingen spelling, grammatica en algemene kennis te laten ontwikkelen. Ook deze 

activiteit zorgde voor meer interactie tussen studenten, dekking van verschillende 

onderwerpen, uitbreiding van kennis, op een speelse manier. 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

Een leuke activiteit was de presentatie van de emotieklok aan de klassen, waarbij 

elke student vertelde hoe hij/zij zich voelde en waarom. Er werd een gieter gebruikt 

om de goede gevoelens van de dag water te geven      , de slechte werden in de 

prullenbak gegooid. 

 

Tijdens de lessen ‘Conectados com Deus’ (Verbonden met God), meldden enkele 

leerlingen problemen thuis, met vrienden en persoonlijke conflicten. Om hen met 

elkaar te laten communiceren, gebruikten we het spel ‘Batalha Espiritual’ 

(Geestelijke Strijd) en legden we samen met de fasen van het spel uit dat we in 

moeilijke tijden leven, waarin ons geloof voortdurend op de proef wordt gesteld. We 
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legden de studenten uit dat ze te allen tijde voorbereid en aandachtig moeten zijn 

om niet betrokken te raken in situaties of met mensen die hen op slechte paden 

kunnen leiden. 

 

In de weken daarna spraken we over de gevoelens die we in ons hart moesten 

voeden en maakten de kinderen een puzzel en kaarten met wat ze voelden. We 

zagen dat sommigen bang zijn om in de steek gelaten te worden, of het nu gaat om 

familieleden of vrienden, en agressief worden, met elkaar wedijveren en zelfs 

vechten wanneer een vriendje dichter bij de ander komt.  

 

Creatieve expressie 

Het ‘Jornal Voz em Ação’ bestaat ondertussen twee jaar. Het ‘Jornal’ kreeg een 

nieuw formaat. Er werden enkele leerlingen geselecteerd, welke zich wijdden aan 

het monteren en uitgeven van het ‘Jornal’ online. Op die manier spelen de 

studenten een sleutelrol, omdat ze essentieel zijn voor het proces van het maken 

van de krant. Ze verwerven autonomie, werken aan de tekstuele structuur van een 

krant, er ontstaat interactie en samenwerking en er worden ervaringen in groep 

uitgewisseld. 

 

Tijdens de Educommunicatie-lessen, hadden de leerlingen toegang tot nieuwe 

technologieën, zoals het gebruik van ‘Google-Translate’, zo leerden ze een middel 

voor simultaan vertalen, kennen. Ze maakten ook welkomstkaarten voor de 

Nederlandse bezoekers. Onze leerlingen leerden enkele Nederlandse woorden om de 

bezoekers welkom te heten. Tijdens de les met de ambassadeurs, was het thema: 

het belang van het leren van andere talen. Onze leerlingen leerden enkele Portugese 

woorden aan de Nederlandse bezoekers en de Nederlanders enkele woorden uit hun 

taal aan de leerlingen. Dit leidde tot een interculturele uitwisseling, het leren en het 

contact met een andere taal. 

 

De danslessen worden in de namiddag aangeboden. De activiteiten bestaan uit 

theorie en praktijk, door middel van visuele middelen, dansgeschiedenis en 

recreatieve activiteiten. 

 

Tijdens de lessen werden stripboeken geïntroduceerd. De studenten konden hun 

eigen verhalen maken op basis van het gepresenteerde onderwerp. Het doel was dat 

ze de communicatie leerden herkennen aan de hand van twee codes: het beeld en 

de geschreven tekst. 
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Bijlage B: Activiteiten in Nederland 

Tweede kwartaal 2022 
 

Vrijwilligersmiddag 
Op 18 juni was onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Fantastisch om elkaar na twee 

jaar weer op deze manier te kunnen ontmoeten. Banden werden aangehaald en 

ideeën werden besproken. 

 

Billboards langs de Rijksweg 
In de maand juli is Stichting Nieuwe Generatie Brasil 

te zien geweest op een tweetal billboards langs de 

Nederlandse wegen. De eerste stond bij de A1 bij 

Rijssen en de tweede bij de N261 bij Waalwijk. Wij 

waren door de exploitant benaderd met de vraag of we 

gebruik wilden maken van een sterk gereduceerd 

tarief. Wij zijn terughoudend in het maken van 

kosten, maar van deze aanbieding hebben we 

dankbaar gebruik gemaakt. We maken op deze 

manier een mooie reclame en bovendien geeft het de 

betrokkenen bij Stichting Nieuwe Generatie Brasil 

een gevoel van trots! 

 

 

 

 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergadert meestal maandelijks. Belangrijke onderwerpen in het tweede 

kwartaal waren: 

- SharePoint omgeving voor sponsorkinderen 

- Tooling Nieuwsbrief 

- Social Media 

- Fund-a-Kid campagne 

- KPI’s 

- Governance 

- Begroting en realisatie 2022 

SharePoint omgeving voor sponsorkinderen 

We hopen eind september live te kunnen gaan met de SharePoint omgeving voor 

onze sponsorkinderen. Door gebruik te maken van deze automatiseringstool willen 

we de informatie-uitwisseling over de sponsorkinderen en tussen de kinderen en 

hun sponsorouders verbeteren. 
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Tooling Nieuwsbrief 

We zijn als stichting sterk gegroeid. Op de markt zijn diverse tools beschikbaar om 

op een eenvoudigere manier de nieuwsbrief te sturen. We hebben echter nog geen 

keuze gemaakt omdat het van groot belang is dat we ook de papieren nieuwsbrief 

handhaven en niet alle tools ondersteunen deze functionaliteit. 

 
Social Media 

Sinds eind vorig jaar hebben we twee (nieuwe) vrijwilligers die berichten plaatsen op 

de Social Media. 

 
Fund-a-Kid campagne 

Voor het jaar 2022 hebben we een doelstelling gedefinieerd om een fors aantal 

nieuwe sponsorouders te werven. De campagne voeren we op dit moment via de 

Social Media. Ook de reclame op de billboards was gericht op Fund-a-Kid. 

 

KPI’s 

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is gericht op de zeven pijlers. 

Vanaf 2023 willen we per pijler gaan meten of we de gestelde doelen 

en/of impact al dan niet realiseren. In het vierde kwartaal van dit jaar 

starten we met een pilot van de kpi’s. 

 

Governance 

Binnen ons bestuur is de governance zoals we deze binnen Stichting Nieuwe 

Generatie Brasil hebben een jaarlijks onderwerp van gesprek. We merken dat we 

hard gegroeid zijn en inmiddels, zoals wij zeggen, een echt bedrijf zijn. In hoeverre 

dat de huidige omvang van de organisatie impact heeft op de huidige governance 

zijn we momenteel aan het onderzoeken. 

 

Begroting en realisatie 2022 

Duidelijk is dat de huidige situatie in de wereld gevolgen heeft voor de economie en 

daarmee op prijzen van producten en veranderende wisselkoersen van valuta. Ook 

onze Braziliaanse zusterstichting heeft te maken met stijgende prijzen. Dit 

impliceert dat naar verwachting de voor 2022 toegezegde donatie niet toereikend zal 

zijn om de te maken kosten te dekken. In augustus ontvangen wij vanuit Brazilië 

een analyse van de kosten ten opzichte van budget en de prognose voor geheel 

2022. Op basis daarvan zullen we besluiten of wij de bijdrage voor 2022 zullen 

verhogen. 

 

Overig 
Op 14 juli is er een gecombineerde vergadering geweest van het Nederlandse 

bestuur tezamen met het Braziliaanse bestuur. Hierin spraken wij over de plannen 

voor het komende jaar en de visie op de toekomst. 
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Bijlage C: Financiële informatie 
 
In deze bijlage geven we een overzicht van de baten en lasten over het eerste halfjaar 
2022. De opgenomen begrotingscijfers betreffen de helft van de jaarbegroting. De 
baten en lasten ontwikkelen zich in het eerste halfjaar van 2022 als volgt: 

  

Resultaat tot en met 30 juni 
(in euro’s)  
 2022 2022 2021  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 
Ontvangen giften 73.625 62.985 75.315 
Betaald aan projecten -/- 67.075 -/- 68.780 -/- 106.670  
Dekking algemene kosten 3.875 3.315 3.964 
Algemene kosten -/- 3.875 -/- 2.036 -/- 4.189  
 --------- --------- --------- 
Saldo baten minus lasten 6.550 -/- 4.516 -/- 31.580 
 ====== ====== ====== 

  
  

Ontvangen giften  
In het eerste halfjaar van 2022 is in totaal EUR 66.300 aan giften ontvangen. Van de 
ontvangen giften wordt (maximaal) 5% gereserveerd voor algemene kosten:  
 

 2022 2022 2021  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 
Kinderen 42.500 48.980 32.576 
Sport- en speelplaats 12.500 7.100 26.323 
Overige bouwactiviteiten 5.250 10.000 19.750 
Container 1.500 --- --- 
Minibus 15.750 --- --- 
Sport- en spelmaterialen en schoolspullen --- 220 --- 
Noodhulp --- --- 280 
Pick-up --- --- 350 
 --------- --------- --------- 
 77.500 66.300 79.279 
Af: 5% voor algemene kosten -/- 3.875 -/- 3.315 -/- 3.964  
 --------- --------- --------- 
Totaal baten 73.625 62.985 75.315 
 ====== ====== ====== 

 
Kinderen: 
De ontvangen giften liggen boven de begroting. Dit wordt veroorzaakt door het feit 
dat we in het eerste kwartaal een tweetal grote (jaar-)giften hebben ontvangen. 
 
Sport- en speelplaats 
De giften voor de sport- en speelplaats worden door het jaar heen ontvangen. 
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Overige bouwactiviteiten 
In het eerste kwartaal hebben we één specifieke gift ontvangen voor de 
bouwactiviteiten van dit jaar. Op dit moment wordt er in Brazilië een projectplan 
opgesteld voor de bouw van extra leslokalen en praktijkruimtes. 
 
Minibus 
Dit is het GivingTuesday/eindejaarsproject. 

 
 

Betaald aan projecten 

In het eerste halfjaar van 2022 is in totaal EUR 68.780 betaald aan de Braziliaanse 
Stichting:  
  
 2022 2022 2021  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 
Kinderen 34.625 48.750 42.950 
Sport- en speelplaats 15.250 12.000 22.400 
Overige bouwactiviteiten 5.000 --- 19.206 
Container 4.700 --- --- 
Sport- en spelmaterialen en schoolspullen 7.500 8.030 --- 
Pick-up --- --- 22.114 
 --------- --------- --------- 
Totaal lasten 67.075 68.780 106.670 
 ====== ====== ====== 
 
 
Kinderen 
De kosten liggen boven de begroting omdat in het eerste halfjaar ook reeds de 
bijdrage voor het derde kwartaal naar Brazilië is overgemaakt. 
 
 

Algemene kosten  
Het beleid van de stichting is dat van iedere donatie minimaal 95% besteed wordt 
aan de kinderen in Brazilië. Het verschil van 5% wordt besteed aan algemene kosten 
van de stichting. Daarnaast is het mogelijk dat een gift die gedaan wordt specifiek 
bestemd wordt voor algemene kosten.  
  
  

 2022 2022 2021  
 Begroting Realisatie Realisatie 
 1e halfjaar 1e halfjaar 1e halfjaar 
 
Algemene kosten 
Beschikbaar: 5% van giften 3.875 3.315 3.964 
Besteding -/- 3.875 -/- 2.036 -/- 4.189 
 --------- --------- --------- 
Overschot --- 1.279 -/- 225 
 ====== ====== ====== 
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Aantal sponsors Fund-a-Kid  
• Vierde kwartaal 2018: 29 
• Vierde kwartaal 2019: 42 

• Vierde kwartaal 2020: 46 

• Vierde kwartaal 2021: 48 

• Eerste kwartaal 2022: 47 

• Tweede kwartaal 2022: 48  

Aantal kinderen gesponsord Fund-a-Kid  
• Vierde kwartaal 2018: 38  
• Vierde kwartaal 2019: 57 
• Vierde kwartaal 2020: 60 
• Vierde kwartaal 2021: 63 
• Eerste kwartaal 2022: 58 
• Tweede kwartaal 2022: 59 

 
 

Aantal vaste donateurs  
• Vierde kwartaal 2014: 13  
• Vierde kwartaal 2015: 20  
• Vierde kwartaal 2016: 31  
• Vierde kwartaal 2017: 33  
• Vierde kwartaal 2018: 18  
• Vierde kwartaal 2019: 26 
• Vierde kwartaal 2020: 26 
• Vierde kwartaal 2021: 27 
• Eerste kwartaal 2022: 26 
• Tweede kwartaal 2022: 26 
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Bijlage D: Overige informatie 
 

Aantal bezoekers website: 
Jaar 2014: 6397 
Jaar 2015: 6488 
Jaar 2016: 5371 
Jaar 2017: 5180 
Jaar 2018: 3678 
Jaar 2019: 
Jaar 2020: 

3371 
4491 

Jaar 2021:  6568 
  
1e kwartaal 2022: 1089 
2e kwartaal 2022: 1465 
3e kwartaal 2022:  

 

Aantal unieke bezoekers website: 
Jaar 2014: 4133   (64,61%) 
Jaar 2015: 5629   (86,76%) 
Jaar 2016: 3740   (69,63%) 
Jaar 2017: 3948   (88,30%) 
Jaar 2018: 2747   (88,60%) 
Jaar 2019: 
Jaar 2020: 

2997   (88,90%) 
3970   (88,40%) 

Jaar 2021: 6469   (98,49%) 
  
1e kwartaal 2022: 1070   (98,25%) 
2e kwartaal 2022: 1445   (98,63%) 
3e kwartaal 2022:  
  

 

Aantal terugkerende bezoekers website: 
Jaar 2014: 2264   (35,39%) 
Jaar 2015:   859   (13,24%) 
Jaar 2016: 1631   (30,37%) 
Jaar 2017: 1232   (11,70%) 
Jaar 2018:   931   (11,40%) 
Jaar 2019: 
Jaar 2020: 

  374   (11,10%) 
  521   (11,60%) 

Jaar 2021:     99   (  1,51%) 
  
1e kwartaal 2022:     19   (  1,75%) 
2e kwartaal 2022:     20   (  1,37%) 
3e kwartaal 2022:  
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