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“Steeds meer kinderen de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst”’ 

 

Bestuursverslag 2021 
 

Inleiding 
In dit verslag geeft het bestuur van Stichting Redding en Herstel een overzicht van haar werkzaamheden 
in 2021. Ook dit jaar heeft de coronacrisis impact gehad op de activiteiten van Stichting Redding en 
Herstel.  

Stichting Redding en Herstel kende in 2021 zowel positieve ontwikkelingen (toename giften) als 
negatieve ontwikkelingen (internetfraude).  

Tevens werd het project van familie Lukasse (Children at risk) bij Stichting Redding en Herstel 
ondergebracht. Dit project werd tot en met 2021 beheerd door Stichting Jeugd met een Opdracht, 
Heerde (Heidebeek).  
Bij de relevante onderdelen van dit verslag wordt op deze ontwikkelingen nader ingegaan. 

 
Doel en taken 
De missie van Stichting Redding en Herstel wordt uitgewerkt in de volgende doelstellingen:  
• 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, Brazilië; 
2. Stichting Redding en Herstel; 
3. Project 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 bestaat uit: 

- Jan Plugge, voorzitter; 
- Ans Kwakernaak, secretaresse;  
- Jacob van Bodegraven, penningmeester en contactpersoon;  
- David Schut, lid.  

Dineke de Jong is betrokken bij de activiteiten.  
 
Het bestuur vergaderde in 2021 vijf keer, waarvan vier keer digitaal (3/2, 5/5 (100e vergadering!), 29/9 

en 1/12) en éénmaal fysiek op 3/7 bij Jan en Gisela Plugge in Nieuw-Vennep. Hierbij waren tevens Johan 
en Jeannette Lukasse, alsmede Elly van Bodegraven aanwezig en werd feestelijk stilgestaan bij het feit 
dat de 100e vergadering had plaatsgevonden.   
 
Relevante thema’s die in deze vergaderingen aan de orde kwamen betroffen o.a.: 

• Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 
In het kader van de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 is 

nagegaan of dit nog consequenties heeft voor het bestuur van RH. Het bestuur concludeerde dat RH geen 
aanpassingen hoeft te doen om te voldoen aan de eisen van de WBTR. Feitelijk functioneerde de 
voorzitter al als interne toezichthouder. Tijdens de vergadering van 29 september is de voorzitter 
benoemd tot interne toezichthouder. Dit wordt t.z.t. geformaliseerd in een statutenwijziging.  

• ANBI-status 
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Voor het vastleggen van de ANBI-status op de website heeft de Belastingdienst een nieuw, beknopter  
formulier beschikbaar gesteld. Dit nieuwe formulier is inmiddels op de website geplaatst. 
Verder staan op de website het privacyreglement en het fraudeprotocol (in 2020 aangepast).  

• UBO-register 
De Kamer van Koophandel voert een maatregel uit voortkomende uit de Europese regelgeving in het 
kader van het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en fraude. Als gevolg daarvan moeten 
alle bestuursleden ingeschreven zijn in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner). Dit is in december 

gerealiseerd.  
• Uitbreiding bestuur 

Gezien de toekomstbestendigheid, verjonging heeft het bestuur uitgesproken het bestuur te willen 
uitbreiden en daarbij vooral te zoeken naar leden die affiniteit hebben met financiën en/of communicatie 
en/of fondsenwerving.  
 

Activiteiten bestuur 
• Overleg en afstemming met de staf van Jocum in Belo Horizonte inzake de activiteiten; 
• Overleg en afstemming m.b.t. het project Lukasse (Children at Risk; CAR). Dit project is in 2021 aan 

de activiteiten van Stichting Redding en Herstel toegevoegd;  
• Uitgeven van de nieuwsbrief van Stichting Redding en Herstel, alsmede het redigeren en het regelen 

van de verspreiding van de nieuwsbrieven van Jocum en familie Lukasse/CAR (zie ook hierna);  

• Beheer van de website en Facebook. Hierdoor wordt bekendheid gegeven aan de activiteiten van 

Jocum, Belo Horizonte, de projecten van Stichting Redding en Herstel en de mogelijkheden om deze 
activiteiten te steunen;  

• Informatievragen van belangstellenden beantwoorden; 
• Uitvoeren programma New Waves. In 2021 is ondersteuning verleend aan de projecten Lamalma, El 

Shaddai en de voedselpakkettenacties van Jocum.  
 
Nieuwsbrieven 

In april en oktober verschenen nieuwsbrieven van Stichting Redding en Herstel en in april, juli en 
december van Jocum. Het inpakwerk, etiketteren en ter post bezorgen van deze nieuwsbrieven werd door 
"De Werkplaats”, een onderdeel van de Pinnenburg in Putten, verzorgd.  
In februari, mei, augustus en november verschenen nieuwsbrieven van Johan en Jeannette Lukasse: Een 
vriendenkring droeg zorg voor de verspreiding ervan (adresseren, inpakken).  
De adressenbestanden worden door Ans Kwakernaak en Jeannette Lukasse beheerd. Met de 

adressenbestanden wordt zorgvuldig omgegaan (conform privacy statement).  
In december zijn bedankbrieven verstuurd naar donateurs waarvan de post- of e-mailadressen bij ons 

bekend waren.  
 
Beleidsplan 
De in het beleidsplan 2020-2023 ingevoerde verdeelsleutel voor de algemene (niet geoormerkte) giften is 
na overleg met Jocum en bestuur iets gewijzigd. Het aandeel van 10% voor de kampen Resgate is 

toegevoegd aan Lamalma. De verdeling is nu als volgt: 3 x 20% voor project Sterke Families in de huizen 
La Rocha (De Rots), Luzeiro (Lichtende Ster) en Semear (Zaaier), 30% voor project Lamalma en 10% 
voor gevangeniswerk vanuit Resgate.  

 
Financiën 
De inkomsten vertonen een wisselend beeld. Gezien het kleine budget en de projecten die soms ad hoc 

ontstaan, is het plannen van de bestedingen moeilijk. Donateurs geven veelal giften voor een specifiek 
doel.  
In 2021 werden € 111.753 aan donaties ontvangen. Dit bedrag kan globaal als volgt worden gesplitst: 
 

Overzicht ontvangen donaties (x € 1.000) 

 2021 2020 

Algemene giften 21,7 24,3 

Specifieke giften 43,4 25,6 

Giften New waves  10,1 2,6 

Giften project Children at risk  36,6 0,3 

Totaal 111,8 52,8 

 

Het totale bedrag aan donaties steeg in 2021 met € 59.000 t.o.v. 2020. Het onderbrengen van het 
project Children at risk bij Stichting Redding en Herstel leidde tot een grote toename van de donaties met 
€ 36.300. Ook zijn er voor project Lamalma (vallend onder New Waves) diverse grote giften ontvangen, 
waardoor de inkomsten stegen met € 7.500. Daarnaast werd er voor de activiteiten en projecten van 
Jocum (specifieke giften) zo’n € 15.200 meer ontvangen. De algemene giften liepen verder terug. Deze 
trend zagen we in vorige jaren ook al.  
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Wat betreft de specifieke giften valt nog te noemen de bijdrage van EO-Metterdaad voor de 
voedselpakkettenactie ad € 10.000. Verder werd er voor Casa Luzeiro € 11.100 ontvangen, o.a. voor het 
zwembad en voor een project op Contagem (hoofdkantoor Jocum in Brazilië) € 10.000.  

Jocum Belo Horizonte verantwoordt in een eigen activiteitenverslag en een financieel overzicht de 
inkomsten die via Stichting Redding en Herstel ontvangen zijn.  
Ook zijn verantwoordingen ontvangen van het project Children at risk en Lamalma.  
 

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 
2021 nog geen 4% van de ontvangsten. De grootste kosten zijn de kosten voor het drukken en 
verzenden van de nieuwsbrieven. Stichting Redding en Herstel streeft naar meer digitale verspreiding, 
waardoor de kosten (porti) kunnen afnemen.  
De drukkosten van de nieuwsbrief van Stichting Redding en Herstel worden door derden voor hun 

rekening genomen.  
 
Het vermogen wordt zo voorzichtig mogelijk belegd. In 2017 is besloten een (weerstand)reserve aan te 
houden van (minimaal) € 5.000. Eind 2021 is besloten om een deel van de grote algemene giften te 
reserveren en te gebruiken als de maandelijkse ontvangsten wat tegenvallen. De reserve is in 2021 fors 
verminderd ten gevolge van internetfraude. Zie verder hieronder.   

In de bestuursvergadering op 1 december 2021 is geopperd dat ook met een lagere reserve wel volstaan 

kan worden (ca. € 2.000 à € 3.000).  
 
Internetfraude 
Eind augustus 2021 werd Stichting Redding en Herstel geconfronteerd met internetfraude. Hieraan vielen 
de bankrekeningen van Stichting Redding en Herstel bij de ING en de Rabobank en de persoonlijke 
bankrekening van de penningmeester ten prooi. De ING heeft uit coulance de schade op de bankrekening 
waarop de giften voor Children at risk binnenkwamen vergoed, maar de Rabobank zag helaas geen 

aanleiding de schade (deels) te compenseren.  
Binnen het bestuur is over de internetfraude uitgebreid gesproken. Om in de toekomst beter beveiligd te 
zijn tegen internetfraude zijn maatregelen genomen, zoals aanpassing van limieten en dubbele fiattering 
bij betalingen. De sponsors die in augustus donaties deden zijn ingelicht.  
Verder is er aangifte gedaan bij de politie. Uit een brief van 5 januari 2022 blijkt dat de Politie (Eenheid 
Rotterdam) nog met de zaak bezig is. 

 
De financiële controle wordt uitgevoerd door Administratiekantoor Westmaas te Bodegraven. 

KvK-nummer: 41173897; nummer beschikking ANBI: 8040.71.135 (RSIN). 
 
 
Namens het bestuur: 
Jacob van Bodegraven 

 
 
 
Vastgesteld in Bestuursvergadering  17 februari 2022 
 
 
 

 
Bijlage Jaarrekening 2021  
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Stichting Redding en Herstel  

T.a.v. het Bestuur           

p/a Melkdistel 23           

2811 RB Reeuwijk           

           

           

           

           

Bodegraven, 15 maart 2022           

           

           

           

Geachte bestuur,           

           

           

           

1. Opdracht            

           

Ondergetekende heeft de jaarrekening 2021 van Stichting Redding en Herstel te Reeuwijk, bestaande  
uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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.  Balans per 31 december 2021           

2.  Baten- en lastenoverzicht  over 2021          

3.  Toelichting algemeen           

4.  Toelichting op de balans           

5.  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.           
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De stichting heeft ten doel:           

a. Het ondersteunen van de projecten onder de kinderen in risicosituaties in Belo Horizonte (Brazilië),  
uitgaande van de plaatselijke organisatie van Jovens com uma Missão (Jocum; Jeugd met een Opdracht)  
en het ondersteunen van wereldwijde projecten en initiatieven die hieruit voortvloeien;    
b. Het verspreiden van de kennis die door middel van de hulpverleningsprojecten is 
opgedaan;    

c. Samenwerken met partners die de bovengenoemde doelstelling ook nastreven; en    

d. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,  
    alles in de ruimste zin des woords.           

           

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 (Brazilië);      

    2. Stichting Redding en Herstel;           

    3. Project Lukasse;           

* beheer website;           

* ondersteuning van projecten die binnen de doelstelling passen;       

* geven van voorlichting en presentaties over kinderen in nood en;       

* (helpen) verspreiden van de opgedane kennis.          

           

5. Bijzonder gebeurtenis           

Helaas is de penningmeester het slachtoffer geworden van bank helpdeskfraude voor een bedrag van € 10.121. 

Dit bedrag is opgenomen als diverse lasten in de jaarrekening.        

Na de aangifte bij politie en een onderzoek door de ING-bank is gebleken, dat het bedrag niet teruggestort kan 

worden.           

           

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:        

- voorzitter ( waarnemend)  de heer J.A. Plugge        

- penningmeester 
de heer J. van 
Bodegraven       

- secretaris mevrouw A.W. Kwakernaak      

- algemeen lid de heer D.P. Schut        

- betrokkene mevrouw D. de Jong        

           

           

           

Hoogachtend,           
 

            

           

           

R. Westmaas           
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Bijlage 1 

      bij rapport d.d. 15 maart 2022 

           

           

           

BALANS PER 31 DECEMBER 2021           

           

           

ACTIVA   31 december 2021  31 december 2020  

               
Vlottende activa           

           

Vorderingen     260    231  

           

Liquide middelen     7.578    10.019  

             

           

Totaal activa     7.838    10.250  

           

           

           

PASSIVA   31 december 2021  31 december 2020  

           

           

Reserve en fondsen     969    9.310  

           

Kortlopende schulden     6.869    940  

             

           

Totaal passiva     7.838    10.250  
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Bijlage 2 

      bij rapport d.d. 15 maart 2022 

           

           

           

BATEN- EN LASTEN OVERZICHT  OVER 2021          

           

           

           

           

   2021  2020  

               
BATEN           

Ontvangen giften en donaties     112.150    52.813  

           

LASTEN            

Doorbetalingen     106.124    43.975  

             

           

     6.026    8.838  

           

OVERIGE KOSTEN           

Verwervingskosten   3.297    4.499    

Kosten beheer en administratie   949    1.075    

             

     4.246    5.574  

             

           

Saldo voor diverse lasten     1.780    3.264  

           

Diverse lasten     10.121    0  

             

           

Nadelig / Batig saldo     -8.341    3.264  
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Bijlage 3    

      bij rapport d.d. 15 maart 2022 

           

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 krediet-    

instellingen 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.     
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Bijlage 4 

      bij rapport d.d. 15 maart 2022 

           

TOELICHTING OP DE BALANS           

           

       2021  2020  

           

Vorderingen           

Rekening-courant Lukasse       29  0  
Depot PostNL       230  230  
Bankrente       1  1  

             

           

       260  231  

           

           

Liquide middelen           

Rabobank NL44 RABO 0354 956 795       549  416  
Rabobank NL82 RABO 0354 936 425       380  205  
Rabobank NL44 RABO 3549 103 352       1.050  9.359  
ING bank NL25 INGB 0008 824533       5.599  39  

             

           

       7.578  10.019  

           

           

           

Reserves en fondsen           

Saldo per 1 januari       9.310  6.046  
Resultaat baten en lasten verslagjaar       -8.341  3.264  

             

           

       969  9.310  

           

           

Overige schulden en overlopende passiva          

Accountants- en administratiekosten       400  400  
Bankkosten       7  17  
Portikosten PostNL       483  489  
Ontvangen gelden project Jocum       380  25  
Rekening-courant Lukasse       0  9  
Ontvangen gelden project PF 2496       5.299  0  
Ontvangen gelden overige       300  0  

             

           

       6.869  940  
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Bijlage 5 
bij rapport d.d. 15 maart 2022  

           

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN        

        2021  2020  

           

Baten           

Giften particulieren, scholen en kerken       65.460  49.923  
Giften New Waves projecten       10.100  2.575  
Giften projecten Lukasse       1.961  315  
Giften Project PF 2496 Car       34.629  0  

             

           

       112.150  52.813  

            

Lasten           

Doorbetalingen Jocum       54.274  36.715  
Doorbetalingen New Waves       14.880  6.945  
Doorbetalingen project Lukasse Rio       1.961  315  
Doorbetalingen Project PF 2496 Car       35.009  0  

             

           

       106.124  43.975  

           

Wervingskosten            

Kosten nieuwsbrieven       3.297  4.499  

           

           

Kosten beheer en administratie           

Kosten computer       0  119  
Kosten website       162  0  
Accountantskosten       339  375  
Administratiekosten       76  145  
Bankrente en -kosten       352  383  
Overige algemene kosten       20  53  

             

           

       949  1.075  

           

Diverse lasten           

Bankhelpdeskfraude       10.121  0  

           

Reeuwijk, 15 maart 2022           

           
 
 
J..A. Plugge J. van Bodegraven  A.W. Kwakernaak  D.P. Schut  
Waarnemend voorzitter Penningmeester  Secretaris    Algemeen lid 

 


