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Activiteitenverslag 2016  
Inleiding 
Dit activiteitenverslag betreft alleen de werkzaamheden van Stichting Redding en Herstel 
(RH).  
De inkomsten van RH zijn voornamelijk besteed onder de verantwoordelijkheid van 
Jovens com uma missão (Jocum) in Belo Horizonte, Brazilië. Jocum heeft hierover een eigen 
activiteitenverslag over 2016 opgesteld, waarin de besteding van de giften wordt verantwoord. Zie 
daarvoor het desbetreffende verslag.  

Doel en taken 
Stichting Redding en Herstel heeft als doel:  
• het ondersteunen van de projecten onder de kinderen in risicosituaties in Belo Horizonte 

(Brazilië), uitgaande van de plaatselijke organisatie Jovens com uma missão (Jocum; Jeugd 
met een Opdracht) en het ondersteunen van wereldwijde projecten en initiatieven die hieruit 
voorvloeien; 

• het verspreiden van de kennis die door middel van de hulpverleningsprojecten is opgedaan;  
• samenwerken met partners die bovengenoemde doelstellingen ook nastreven.   

Deze doelstellingen worden gerealiseerd via: 
• het (helpen) uitgeven van de nieuwsbrieven van: 

1. de basis van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte;  
2. familie Lukasse en  
3. Stichting Redding en Herstel; 

• beheer website; 
• geven van voorlichting en presentaties over kinderen in nood; 
• verspreiden van de opgedane kennis. 

Bestuur 
Het stichtingsbestuur bestond in 2016 uit: 
- Jan Plugge, voorzitter. 
- Ans Kwakernaak, secretaresse.  
- Jacob van Bodegraven, penningmeester en contactpersoon.  
- David Schut, lid.  

In twee vacatures is nog niet voorzien. Sinds 2013 is Dineke de Jong uit Dordrecht betrokken bij de 
activiteiten.  

In 2016 heeft het bestuur 6 keer vergaderd (19/1, 26/4, 14/6, 12/8, 23/9 en 13/12). Met 
uitzondering van de vergadering op 12/8 vonden de vergaderingen plaats in Reeuwijk, Melkdistel 
23. De vergadering van 12/8 vond plaats in Ermelo. Hierbij was ook Jonathan de Jong aanwezig.  

Activiteiten 
Voorlichting 
• Informatievragen van belangstellenden voor het vrijwilligerswerk beantwoorden; 
• Contacten met Anne en Geke Ruijsink over de activiteiten van Jeugd met een Opdracht 

(Jocum) in Belo Horizonte en met Johan en Jeannette Lukasse over de activiteiten in Rio de 
Janeiro (acties bij de Olympische Spelen) en onder vluchtelingen;  
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• Beheer van de website van Stichting Redding en Herstel. Hierdoor werd bekendheid gegeven 
aan de activiteiten van Jocum in Belo Horizonte en de mogelijkheden om dit werk te steunen. 
In 2016 is Facebook aan de website toegevoegd;   

• Presentaties geven en verspreiden. Zo waren we aanwezig op de Goede Doelenmarkt van de 
PKN in Dordrecht en ondersteunden we acties in kerken in Dordrecht en in Zaltbommel. Tijdens 
de verlofperiode gaven medewerkers en vrijwilligers presentaties in hun kerk of gemeente. 
Hierover is en werd informatie gegeven. Medewerkers en vrijwilligers verspreidden ook via 
Facebook en Youtube informatie, foto’s en filmpjes;  

• Behandelen steunaanvragen in het kader van het programma New Waves; 
• Verkoop van het boek Gods hart voor kinderen, geschreven door Jeannette Lukasse. 

Nieuwsbrieven 
Jocum: er zijn nieuwsbrieven verschenen in de maanden maart, juli en december. De adressering 
werd door Stichting Redding en Herstel verzorgd.  
RH: in mei verscheen de 4e nieuwsbrief en in oktober 2016 de 5e. Deze nieuwsbrieven zijn ook 
naar de nieuwsbrief-emailadressen van Jocum verstuurd. Drukkerij Den Hoed uit Wijk bij 
Duurstede (LOGO??) heeft hieraan belangeloos bijgedragen.  
Het inpakwerk, etiketteren en ter post bezorgen van de nieuwsbrieven van Jocum en RH is door 
"De Pinnenburg" in Putten (LOGO??) verzorgd, waarvoor hartelijk dank.  
Lukasse: de nieuwsbrieven zijn door een vriendenkring, die banden heeft met RH geadresseerd, 
ingepakt en verspreid. Deze nieuwsbrieven kwamen in de maanden februari, mei, augustus en 
november uit.  

Schema verschenen nieuwsbrieven in 2016 

Acties van Stichting Redding en Herstel 
Aan de nieuwsbrieven van Stichting Redding en Herstel zijn kleine acties gekoppeld om een 
concreet project te ondersteunen.  
In de nieuwsbrief van mei werd aandacht gevraagd voor het buurtcentrum in Jodhpur, India waar 
Eliane en Andrew Avula hun schouders onder gezet hebben. Zij hebben voor hun werkzaamheden 
een auto nodig. Ook is in deze nieuwsbrief aandacht gevraagd voor het werk op Luzeiro en de 
voorbereidingen van de CAR-school die in het kader van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 
werd gegeven.  
In de nieuwsbrief van oktober werd speciale aandacht gevraagd voor het project van Romeu en 
Michele Almeida die met hun project Lamalma kansarme kinderen ontspanning en avontuur willen 
geven en hen zo uit hun isolement van armoe en geweld willen halen. Ook werd teruggeblikt op de 
Olympische Spelen en aandacht gevraagd voor een muziekproject op Luzeiro.  
In juni zijn bedankbrieven naar donateurs gestuurd (eerste ronde).      

Financiën. 
Zoals reeds in het vorige activiteitenverslag werd vermeld zijn de inkomsten van Stichting Redding 
en Herstel erg wisselend. Gezien het niet al te grote budget, maakt dit het plannen van de 
bestedingen moeilijk. De ontwikkeling dat donateurs giften geven voor een specifiek doel heeft zich 
in 2016 doorgezet.  

De inkomsten die via giften en bijdragen van particulieren en kerken regelmatig binnenkomen, 
worden zoveel mogelijk via reguliere overboekingen maandelijks naar Jocum in Belo Horizonte 
overgemaakt, aangevuld met de giften voor specifieke doelen.  

Met het oog op de ANBI-status mogen stichtingen geen loketfunctie meer hebben (zie 
activiteitenverslag 2015). In de loop van 2015 zijn door de penningmeester van Stichting Redding 
en Herstel en de administrateur op Jocum, Anne Ruijsink, activiteiten gestart om de vrijwilligers en 
donateurs/sponsors hierover te informeren.  
In 2016 zijn goede vorderingen gemaakt met het ‘schonen’ van de inkomsten (giften) voor 
medewerkers en vrijwilligers. De giften voor vrijwilligers die niet meer betrokken zijn bij projecten 
van Jocum in Belo Horizonte zijn volledig afgebouwd.  

Jan. Feb. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Jocum x x x

RH x x

Lukasse x x x x
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De giften voor vrijwilligers die nog wel betrokken zijn bij de activiteiten van Jocum, Belo Horizonte, 
zijn fors verminderd. De sponsoren hebben andere manieren gevonden om de financiële bijdragen 
aan de vrijwilligers over te maken.   

Samen met partners neemt Stichting Redding en Herstel de kosten voor de uitgifte van 
nieuwsbrieven voor haar rekening. Samen met de overige kosten voor administratie en kantoor 
bedragen deze kosten circa 6 à 7% (CHECK!) van de ontvangsten. De stichting wil de kosten van 
de nieuwsbrief verminderen door te streven naar meer digitale verspreiding. Langzaamaan 
vermindert het aantal papieren nieuwsbrieven en neemt het aantal digitale nieuwsbrieven toe.  

Overige zaken 
Opheffing bankrekening bij de ING 
In 2016 is de bankrekening bij de ING opgeheven. Deze rekening werd nauwelijks gebruikt en 
kostte relatief veel geld.  
Stichting Redding en Herstel laat haar administratie controleren door het accountantskantoor Boot 
accountants en belastingadviseurs, een onderdeel van de Zirkzee-groep. Over 2016 is een 
samenstellingsverklaring afgegeven. Het vermogen dat ontstaat wordt zo voorzichtig mogelijk 
belegd.  

Erkenningsregeling Goede Doelen 
Eind 2015 is de Erkenningsregeling Goede Doelen herzien. Hierdoor wordt het ook voor kleine 
stichting mogelijk om bij  een het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) een keurmerk te 
verkrijgen. Begin 2016 is besloten om het keurmerk aan te vragen. Omdat RH aan de voorwaarden 
van het CBF voor ‘een erkend goed doel’ voldeed, werd op 1 juli 2016 dit keurmerk verkregen.  

Website 
De website Is in de loop van 2016 volledig vernieuwd en functioneert thans naar behoren.   

ANBI en KvK 
Stichting Redding en Herstel heeft de ANBI-status en staat bij de Belastingdienst onder 
fiscaalnummer 8040.71.135 ingeschreven. Stichting Redding en Herstel staat bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven onder nummer 41173897. 

In het kader van de ANBI-regeling heeft de Belastingdienst onderzoek gedaan naar de volledigheid 
van de informatie op de website. Na enige aanvullingen heeft de Belastingdienst op 31 januari 
2017 aangegeven dat RH aan de transparantievoorwaarden voldoet.  

Opsteller: Jacob van Bodegraven 
Reeuwijk, februari 2017 
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