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Activiteitenverslag 2018
Inleiding
In dit activiteitenverslag gaan we in op de werkzaamheden van Stichting Redding en 
Herstel (RH) in 2018.  

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 
voortvloeien; 

• 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 (waarop bovenvermelde nieuwsbrieven ook geplaatst worden, alsook van 
andere projecten waar RH bij betrokken is.; 

• ondersteuning van projecten die binnen de doelstelling passen; 
• geven van voorlichting en presentaties over kinderen in nood; 
• (helpen) verspreiden van de opgedane kennis. 

Bestuur
Het stichtingsbestuur bestond in 2019 uit: 
- Jan Plugge, voorzitter; 
- Ans Kwakernaak, secretaresse;  
- Jacob van Bodegraven, penningmeester en contactpersoon;  
- David Schut, lid.  
Sinds 2013 is Dineke de Jong betrokken bij de activiteiten.  

Het bestuur vergaderde in 2018 5 keer (op 26/1, 9/3, 1/6, 14/9, 9/11), steeds in Reeuwijk.  

Activiteiten
• 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 m.b.t. de 
cursussen en seminars waaraan zij bijdragen gaven of die ze organiseerden (zoals de Children 
at Risk (CAR)-schools);  

• Beheer van de website van Stichting Redding en Herstel en Facebook. Hierdoor werd 
bekendheid gegeven aan de activiteiten van Jocum, Belo Horizonte, de projecten van RH, CAR-
schools en de mogelijkheid om deze activiteiten te steunen;  

• Medewerkers en vrijwilligers verspreidden ook via Facebook en Youtube informatie, foto’s en 
filmpjes en organiseerden ook zelf presentaties. In 2018 maakte Family7 televisieopnames van 
het werk van Jocum, gevolgd door een actie waardoor € 46.500 aan giften is binnengekomen 
voor Huize Redding en een nieuw busje. Dit geld is begin 2019 naar Jocum overgeboekt;  

• Presentaties geven en verspreiden. We waren aanwezig op de Goede Doelenmarkt van de PKN 
in Dordrecht en bij een groot project in Noordwijk (Kerk en Schoolproject). Deze actie heeft € 
4.800 opgebracht dat bestemd is voor het project ‘sterke families’;  
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• Uitvoeren programma New Waves. In 2018 is ondersteuning verleend aan twee projecten: 
project Lamalma (ondersteuning) en project Moqimi (dienstverlening). In overleg met Romeu 
en Michele Ameida-Lukasse is begin 2018 besloten dat giften voor Lamalma kunnen lopen via 
RH. Van de kampen die project Lamalma organiseert, wordt veel gebruik gemaakt door teams 
van Jocum. Sinds 2017 helpt RH bij de opstartfase van het project Moqimi. Dit project staat 
inmiddels goed op de rails. Medio 2019 wordt de ondersteuning beëindigd;   

• Organiseren van kleine acties om concrete projecten te ondersteunen die in de nieuwsbrieven 
van RH werden bekend gemaakt.  

Nieuwsbrieven
Jocum: nieuwsbrieven verschenen er in maart, augustus en december.  
RH: in april werd een nieuwsbrief uitgebracht en in december een ‘nieuwjaarskaart’.   
Het inpakwerk, etiketteren en ter post bezorgen van de nieuwsbrieven van Jocum en RH is door 
"De Pinnenburg" in Putten verzorgd.  
Lukasse: nieuwsbrieven verschenen in februari, mei, augustus en december. Een vriendenkring, die 
banden heeft met RH en fam. Lukasse heeft deze nieuwsbrieven geadresseerd, ingepakt en 
verspreid.  
De adressenbestanden worden door Ans Kwakernaak en Jeannette Lukasse beheerd. Met de 
adressenbestanden wordt zorgvuldig omgegaan (zie paragraaf privacystatement en 
fraudeprotocol).  

Website
De webmaster is Jonathan de Jong. Hij heeft diverse werkzaamheden aan de website verricht om 
de inhoud te verbeteren en diverse documenten geüpload. Beheerder van de Facebookpagina is 
David Schut, redactieleden zijn Anne Ruijsink en Ans Kwakernaak.   
De domeinnaam www.stichtingreddingenherstel.nl is sinds november 2018 geregistreerd bij 
Trademark Office en is daardoor ‘intellectueel eigendom’ van Stichting Redding en Herstel. RH bezit 
nog de domeinnaam www.straatkinderen.nl. Het voornemen is deze naam in 2019 te verkopen.    

Financiën
Inkomen
De inkomsten van Stichting Redding en Herstel zijn erg wisselend. Gezien het niet al te grote 
budget en de projecten die soms ad hoc ontstaan, maakt dit het plannen van de bestedingen 
moeilijk. De ontwikkeling dat donateurs vooral giften geven voor een specifiek doel heeft zich in 
2018 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 de specifieke doelen. Giften die bestemd zijn voor de 
projecten die in de RH-nieuwsbrieven voor het voetlicht werden gebracht, werden naar de 
desbetreffende penningmeesters overgeboekt.  
De inkomsten van RH die ten goede komen aan Jocum worden jaarlijks verantwoord in  
een eigen activiteitenverslag en financieel overzicht.  

Vermogen
Het vermogen wordt zo voorzichtig mogelijk belegd. In 2017 is besloten de Continuïteitsreserve te 
verminderen tot minimaal € 5.000.  

Controle jaarrekening
Tot en met 2017 heeft Stichting Redding en Herstel haar administratie laten controleren door het 
Boot accountants en belastingadviseurs, een onderdeel van de Zirkzee-groep. Over 2017 heeft 
Boot een samenstellingsverklaring afgegeven. De controleopdracht is vanaf boekjaar 2018 
verstrekt aan Administratiekantoor Westmaas, Bodegraven. 

Loketfunctie
Met het oog op de ANBI-status mogen stichtingen geen loketfunctie meer hebben. In 2017 hebben 
de activiteiten van de penningmeester van RH en de administrateur op Jocum, Anne Ruijsink, erin 
geresulteerd dat vrijwel alle donateurs/sponsors niet meer via de bankrekeningen van RH bijdragen 
overmaken naar hun ‘vrijwilligers’. In 2018 is de bankrekening voor derden opgeheven. 
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Kosten nieuwsbrieven
Stichting Redding en Herstel en haar partners nemen de kosten voor de uitgifte van nieuwsbrieven 
voor haar rekening. Samen met de overige kosten voor administratie en kantoor bedragen deze 
kosten circa 9,5% 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.  
De grootste kosten zijn de kosten voor het drukken en verzenden van de nieuwsbrieven. De 
drukkosten van de nieuwsbrief van Jocum neemt Jocum zelf voor hun rekening, maar de porti 
komen ten laste van Stichting Redding en Herstel. De drukkosten van de nieuwsbrief van RH neemt  
Drukkerij Den Hoed voor haar rekening, maar de porti zijn voor rekening van RH. De drukkosten 
van de nieuwsbrief van fam. Lukasse komen ten laste van fam. Lukasse zelf, maar RH neemt 50% 
van de porti voor haar rekening.  
In 2018 is onderzocht of verzending via Sandd voordeliger zou zijn, maar door bijkomende kosten 
(nieuwe enveloppen, extra vervoerskosten) bleek dat niet het geval.   

Besteding middelen door Jocum
In de afgelopen periode hebben we geconstateerd dat steeds meer donateurs hun giften bestemmen 
voor specifieke projecten en activiteiten. Soms organiseren (ex)medewerkers en vrijwilligers van 
Jocum zelf acties en presentaties met een specifieke bestemming. De overige gelden die een 
algemene bestemming hebben, worden volgens een vaste verdeelsleutel over de verschillende 
projecten verdeeld. In 2018 is in overleg met het leidersteam in Belo Horizonte besloten de 
verdeling van de algemene giften aan te passen. Dit wordt in 2019 verder uitgewerkt. Zie het 
nieuwe beleidsplan 2020-2024.  

Contactpersoon Jocum
Anne Ruijsink, onze contactpersoon in Belo Horizonte, gaat in mei 2019, met zijn vrouw en 
kinderen, terug naar Nederland. Vanaf juni 2019 zullen we te maken krijgen met een andere 
contactpersoon.  

ANBI-regeling
Stichting Redding en Herstel heeft de ANBI-status en staat bij de Belastingdienst ingeschreven 
onder fiscaalnummer 8040.71.135. De Belastingdienst heeft op 31 januari 2017 aangegeven dat 
RH aan de transparantievoorwaarden voldoet.  

Erkenningsregeling Goede Doelen
RH voldoet aan de voorwaarden van het CBF voor ‘een erkend goed doel’.  
Naar aanleiding van de jaarlijkse toetsing in 2017 is door het CBF vastgesteld dat Stichting Redding 
en Herstel aan de voorwaarden voldoet. Het gedeelte van de toetsing met reflectievragen, is 
gebruikt als input voor de Impact-challenge. De reflectie voor RH is in januari 2018 ontvangen. 
Over het algemeen was het rapport positief over RH als het ging over output, outcome, impact. 
Een punt van aandacht is de beschrijving van de activiteiten die ingezet wordt om de doelen te 
bereiken. Dat was opgegeven als presentaties en voorlichting, en dat werd beoordeeld als ‘tamelijk 
mager’.  
Van het CBF is bericht ontvangen dat de Belastingdienst (ANBI) en het CBF dezelfde criteria gaan 
hanteren op basis waarvan het keurmerk wordt toegekend. De jaarrekening en het 
activiteitenverslag dienen vanaf 2018 wel in één document te worden opgenomen. 

KvK
Stichting Redding en Herstel is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41173897. 

Privacy-statement en fraudeprotocol
Naar aanleiding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 van 
kracht is geworden, heeft RH een eigen privacyreglement vastgesteld en op de website geplaatst.   
Ook heeft RH in 2018 een fraudeprotocol vastgesteld en op de website geplaatst.  

Opsteller: Jacob van Bodegraven 
Reeuwijk, maart 2019 
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