Bestuursverslag 2019
Inleiding
In dit verslag gaat het bestuur van Stichting Redding en Herstel (RH) in op de
werkzaamheden in 2019.
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 met) uitgeven van de nieuwsbrieven van:
1. de basis van Jeugd met een Opdracht (Jocum) in Belo Horizonte
2. Stichting Redding en Herstel
3. Familie Lukasse;
•
beheer website;
•
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 2019 5 keer (op 18/1, 1/3, 24/5, 9/8 en 12/12), steeds in Reeuwijk.
Activiteiten
•
Informatievragen van belangstellenden voor het vrijwilligerswerk beantwoorden;
•
Contacten met Anne en Geke Ruijsink, respectievelijk Remon Vervoorn en Jessica Kock 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). Ans Kwakernaak en
ondergetekende zijn naar een voorlichtingsbijeenkomst van Rebecca de Haas geweest.
Bijzonder was de kennismaking met Anderson, de vriend van Rebecca, ooit ook een straatkind;
•
Beheer van de website van Stichting Redding en Herstel en Facebook. Hierdoor wordt
bekendheid gegeven aan de activiteiten van Jocum, Belo Horizonte, de projecten van RH, CARschools 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;
•
Bezoek aan Belo Horizonte. Jan Plugge en zijn vrouw hebben in april familie Lukasse en diverse
projecten kunnen bezoeken;
•
Presentaties geven en verspreiden;

•

Uitvoeren programma New Waves. In 2019 is ondersteuning verleend aan twee projecten:
project Lamalma en project Moqimi. Jocum maakte in 2019 regelmatig gebruik van de kampen
die Lamalma organiseert. Het project Moqimi staat inmiddels goed op de rails en heeft in 2019
een eigen thuisfront/bestuur gekregen. Per 1 juli 2019 is de ondersteuning beëindigd.

Nieuwsbrieven
Jocum: nieuwsbrieven verschenen in maart, augustus en december.
RH: in april en oktober werden nieuwsbrieven uitgebracht.
Het inpakwerk, etiketteren en ter post bezorgen van de nieuwsbrieven van Jocum en RH werd door
"De Pinnenburg" in Putten verzorgd.
Lukasse: nieuwsbrieven verschenen in februari, mei, augustus en november/december. Een
vriendenkring heeft deze nieuwsbrieven geadresseerd, ingepakt en verspreid.
De adressenbestanden worden door Ans Kwakernaak en Jeannette Lukasse beheerd. Met de
adressenbestanden wordt zorgvuldig omgegaan (zie privacystatement en fraudeprotocol op de
website).
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 David Schut 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. Getracht is deze naam in 2019 te verkopen, maar
vooralsnog zonder resultaat.
Beleidsplan
In 2019 is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de jaren 2020-2023. Er wordt een nieuwe
verdeelsleutel voor de algemene giften ingevoerd, die al met ingang van 1 juli 2019 is ingegaan.
De verdeelsleutel wordt jaarlijks herzien.
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. Donateurs geven veelal giften voor een specifiek doel. Een actie van Family7 in 2018
(totaal opbrengst € 46.500) werd in 2019 afgewikkeld. Hierdoor is het bedrag aan ontvangen giften
in 2019 relatief hoog. De opbrengst van de actie van Family7 is deels al besteed aan een nieuwe
bus, de rest wordt besteed aan verbouwingswerkzaamheden aan Casa Recanto, dat nu in gebruik
is voor het werk van Resgate.
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 een Continuïteitsreserve
aan te houden van (minimaal) € 5.000.
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 bedroegen deze
kosten in 2019 5%1 van de ontvangsten. RH wil de kosten van de nieuwsbrief verminderen door te
streven naar meer digitale verspreiding. Langzamerhand 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 betaalt Jocum zelf; de porti komen ten laste van
Stichting Redding en Herstel. De drukkosten van de nieuwsbrief van RH neemt Drukkerij Den Hoed

1

Door een eenmalige bijzondere opbrengst valt dit percentage zo laag uit. Doorgaans bedraagt het 9 à 10 %.

voor haar rekening, de porti zijn voor rekening van RH. De drukkosten van de nieuwsbrief van fam.
Lukasse betaalt fam. Lukasse zelf; RH neemt 50% van de porti voor haar rekening.
Controle jaarrekening
De controle wordt vanaf boekjaar 2018 uitgevoerd door Administratiekantoor Westmaas,
Bodegraven.
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. Begin 2019 is in overleg met het leidersteam in Belo Horizonte besloten de
verdeling van de algemene giften aan te passen. Per juli 2019 is de verdeling als volgt: 3 x 20%
voor Sterke Families in de huizen La Rocha, Luzeiro en De Zaaier, 20% voor project Lamalma, 10
% voor gevangeniswerk vanuit Resgate en 10% voor kampen Resgate. Indien nodig wordt er ook
geld vrijgemaakt voor het schoolfonds.
Contactpersoon Jocum
Anne Ruijsink, onze contactpersoon in Belo Horizonte, is in mei 2019, met zijn familie teruggekeerd
naar Nederland. Sinds juni 2019 zijn de contactpersonen Remon Vervoorn en Jessica Kock.
ANBI-regeling en KvK
Stichting Redding en Herstel heeft de ANBI-status. Het fiscale nummer is 8040.71.135.
Stichting Redding en Herstel is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41173897.
Erkenningsregeling Goede Doelen
RH voldeed in 2017 aan de voorwaarden van het CBF voor ‘een erkend goed doel’. In 2018 heeft
het CBF bericht 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 in één document te worden opgenomen.
Gezien de hoge jaarlijkse kosten van het CBF-keurmerk en de hieraan verbonden werkzaamheden
t.o.v. de tegenvallende meerwaarde heeft het bestuur in 2019 besloten het CBF-keurmerk per 1
januari 2020 niet meer te continueren.
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 2020

JAARREKENING 2019

Stichting Redding en Herstel
T.a.v. het Bestuur
p/a Melkdistel 23
2811 RB Reeuwijk

Bodegraven, 20 april 2020

Geachte bestuur,

1. Opdracht
Ondergetekende heeft de jaarrekening 2019 van Stichting Redding en Herstel te Reeuwijk, bestaande
uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij behorende
toelichting opgesteld en gecontroleerd.
De jaarrekening is beoordeeld aan de hand van de door u verstrekte gegevens en informatie.

2. Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, die van het
vermogen en het resultaat een getrouw beeld dient weer te geven.

3. Bijlage jaarrekening
Als bijlage in de jaarrekening zijn opgenomen:
1.
2.
3.
4.
5.

Balans per 31 december 2019
Baten- en lastenoverzicht over 2019
Toelichting algemeen
Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten

4. Algemeen
Stichting Redding en Herstel is notarieel opgericht op 26 juni 1992 en is gevestigd aan Melkdistel 23 te
Reeuwijk. De stichting staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel met het
inschrijfnummer 41173897.
De stichting heeft ten doel:
a. Het ondersteunen van de projecten onder de kinderen in risicosituatie in Belo Horizonte (Brazilië),
uitgaande van de plaatselijke organisatie van Jovens com uma Missão (Jeugd met een Opdracht) aldaar;
b. Het ondersteunen van wereldwijde projecten en initiatieven die uit de sub a vermelde doelstelling
voortvloeien;
c. Het verspreiden van de kennis die door middel van de hulpverleningsprojecten is opgedaan;
d. Samenwerken met partners die de bovengenoemde doelstelling ook nastreven; en
e. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords,
Onder de hiervoor omschreven "kinderen in risicosituaties" wordt verstaan:
- kinderen die leven op straat of in sloppenwijken;
- kinderen die leven in prostitutie en slavernij;
- kinderen die de mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling ontberen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
- voorzitter ( waarnemend)
- penningmeester
- secretaris
- algemeen lid

Hoogachtend,
R.Westmaas

de heer J.A. Plugge
de heer J. van Bodegraven
mevrouw A.W. Kwakernaak
de heer D.P. Schut

Bijlage 1
bij rapport d.d. 20 april 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

31 december
2019

31 december
2018

Vlottende activa
Vorderingen

252

915

Liquide middelen

7.316

12.265

Totaal activa

7.568

13.180

PASSIVA

31 december
2019

31 december
2018

Reserve en fondsen

6.046

7.414

Kortlopende schulden

1.522

5.766

Totaal passiva

7.568

13.180

Bijlage 2
bij rapport d.d. 20 april 2020

BATEN- EN LASTEN OVERZICHT OVER 2019

2019

2018

BATEN
Ontvangen giften en donaties

98.738

55.964

LASTEN
Doorbetalingen

95.205

48.132

3.533

7.832

OVERIGE KOSTEN
Verwervingskosten
Kosten beheer en administratie

-3.699
-1.202

-3.900
-1.525

Nadelig / Batig saldo

-1.368

2.407

Bijlage 3
bij rapport d.d. 20 april 2020
TOELICHTING ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepalingen van vermogen en resultaat,
dat uitgaat van verkrijgingsprijzen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
Vorderingen
De overige vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde of lagere realisatiewaarde.
Noodzakelijke geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden
in mindering gebracht.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar.
De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Bijlage 4
bij rapport d.d. 20 april 2020
TOELICHTING OP DE BALANS
2019
Vorderingen
Rekening-courant Lukasse
Depot PostNL
Bankrente

Liquide middelen
Rabobank 0354 956 795
Rabobank 0354 936 425
Rabobank 3549 103 352

Reserves en fondsen
Saldo per 1 januari
Resultaat baten en lasten verslagjaar

Overige schulden en overlopende passiva
Accountants- en administratiekosten
Bankkosten
Portikosten PostNL
Ontvangen gelden project Jocum
Ontvangen gelden project Moqimi
Ontvangen gelden project Luzeiro

2018

21
230
1

684
230
1

252

915

783
575
5.958

2.607
200
9.458

7.316

12.265

7.414
-1.368

5.007
2.407

6.046

7.414

400
17
530
575
0
0

400
35
1.508
3.500
123
200

1.522

5.766

Bijlage 5
bij rapport d.d. 20 april 2020

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019
Baten
Giften particulieren, scholen en kerken
Giften New Waves projecten
Giften projecten Lukasse
Giften voor derden (Jocum BH)

2018

83.770
14.268
700
0

35.179
19.675
850
260

98.738

55.964

80.237
14.268
700
0

27.090
19.675
850
517

95.205

48.132

3.699

3.900

185
259
363
340
55

438
280
400
359
48

1.202

1.525

*) Inclusief afwikkeling "Actie Family 7 ad € 46.500
Lasten
Doorbetalingen Jocum
Doorbetalingen New Waves
Doorbetalingen project Lukasse Rio
Doorbetalingen en opnamen derden

Wervingskosten
Kosten nieuwsbrieven

Kosten beheer en administratie
Kosten computer
Accountantskosten
Administratiekosten
Bankrente en -kosten
Overige algemene kosten

