Jaarverslag 2015 – Stichting Vrienden van Un Futuro Briante

A. Verslag van het bestuur
1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Vrienden van Un Futuro Briante. In 2015 zijn wij officieel gestart na de maanden daarvoor
al op informele basis actief te zijn geweest. We zijn vanaf september hard aan de slag gegaan met het creëren van naamsbekendheid en
het werven van donaties en fondsen die ten goede komen aan de projecten voor de kinderen. De hulp van een lay-out-bureau heeft hier
enorm bij geholpen. Alle formaliteiten zijn mede door ondersteuning van een aantal professionals waaronder de notaris en een financieel
adviseur snel tot stand gekomen. En waar we ontzettend trots op zijn is natuurlijk de toekenning van de ANBI-status door de Belastingdienst.
Graag willen we iedereen die onze stichting in welke hoedanigheid dan ook gesteund heeft, hartelijk danken. Wij hopen in de toekomst op uw
steun te mogen blijven rekenen zodat we met onze Stichting dit mooie werk kunnen voortzetten.
Namens het bestuur van Stichting Vrienden van Un Futuro Briante,
Mieke, Nienke en Nanny

2. Bestuurssamenstelling en taken
Het Bestuur bestond in 2015 uit:




Nanny Scholten, voorzitter/penningmeester
Mieke Boeren, secretaris
Nienke Kleiberg, bestuurslid en verantwoordelijk voor communicatiekanalen als website en facebook.

Naast deze bestuursleden hebben een aantal personen zich kosteloos ingezet voor onze stichting:




Notaris Francois van Schaik van Notariskantoor Van Schaik uit Bemmel voor alle juridische formaliteiten.
Don Derksen van Financieel Adviesbureau Derksen uit Bemmel voor alle wetenswaardigheden rond de administratieve opstart.
Sandra Stoffels van den Boogaard van Sandra Stoffels Vormgeving voor de mooie lay-out van huisstijl en logo.

3. Missie
De Stichting Vrienden van Un Futuro Briante is opgericht om de naschoolse opvang in Soto te ondersteunen met educatieve, culturele,
sportieve activiteiten, hulp, en andere middelen om het welzijn van de kinderen te bevorderen. Om op een duurzame manier, voor de lange
termijn, te investeren in de ontwikkeling van deze kinderen, zodat ze kansen krijgen om ook kennis te maken met activiteiten waardoor ze zich
kunnen ontplooien en hun eigen capaciteiten ontdekken. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale, cognitieve en creatieve vaardigheden
en kennis vergroten en later als volwassenen beter participeren in de samenleving en hopelijk uit de vicieuze cirkel van hun omgeving komen.
We organiseren activiteiten en uitstapjes waarvan sport, muziek, spel en educatieve workshops deel van uitmaken.

4. Activiteiten in Curacao
Activiteiten, uitstapjes: bij de te organiseren activiteiten zien we dat deze kinderen die het niet altijd makkelijk hebben, na een tijdje loskomen
en genieten van de leuke, interessante activiteiten. Je ziet de kinderen genieten van het eten en ze hebben even echt lol. in 2015 hebben de
volgende creatieve, educatieve en sportieve activiteiten/uitstapjes plaatsgevonden:
22 juni
23 juni
24 sept.
25 sept.
3 dec.
4 dec.

Playa Kinepa; sportmiddag zwemmen met jongste kinderen
Creatieve workshop bij Chichi Curacao met de oudste kinderen
Parke Tropical Zoo; educatieve rondleiding met de oudste kinderen
Museum en plantage Savonet; rondleiding en daarna fun met de Gator-tour van Cervan Caribean (oudste kinderen)
Teatro Luna Blou; workshop dansen en muziek voor de jongste kinderen.
Hato Grotten; eduatieve rondleiding met oudste kinderen.

Bij al deze uitstapjes konden wij na afloop aanschuiven in restaurants waar ons kosteloos een maaltijd werd aangeboden. Restaurants waar de
Stichting uitgenodigd was: Klein Santa Martha, Bahia Restaurant, Landhuis Daniël, Restaurant De Buurvrouw en Pirate Bay.
Vervoer: bij alle uitstapjes konden wij een beroep doen op een gratis auto en/of bus van OostWest Carrental en Just4You Carrental.
Materialen: behoefte was er aan zwemmaterialen, muziekinstrumenten en buitenspeelgoed. In overleg met de leidsters zijn hiervoor keuzes
gemaakt en is dit materiaal door onze Stichting ter beschikking gesteld.
Psychologentraject: Met behulp van Marie-Anne Moron, een bevriende Curacaose kinderpsycholoog, zijn we gestart met het zoeken naar
structurele hulp voor een aantal kinderen van de Fundashon. Marie-Anne heeft de Fundashon geholpen met het te volgen traject; goedkeuringen van de ouders, verstrekken verwijsbrieven door de huisartsen. Deze taak wordt door de Fundashon op zich genomen daar het
thuisfront hier (te) weinig energie insteekt. Een psycholoog naar Soto krijgen is lastig. Marie Anne Moron heeft daarom aangeboden dat zij de
opstart, intakes en testen van de kinderen, voor haar rekening wilde nemen. In november is het ons gelukt om met de directeur en beleidsteam
van de Sociale Verzekeringsbank te spreken. Door de directeur SVB is contact gezocht met Stichting PSI/Skuchami, dit is een ambulante
geestelijke gezondheidszorg op Banda Bou. Dit heeft ertoe geleid dat Skuchami de 4 genoemde kinderen gaat behandelen. De Fundashon zal
een belangrijke schakel zijn tussen kind/ouder en de SP-verpleegkundige van Skuchami. Het voorwerk en de evaluatie van de testen e.d. wordt
aan Skuchami overgedragen zodat gelijk een voortzetting kan plaatsvinden. Kortom een mooie oplossing! In 2016 blijven we dit traject volgen.
Netwerken: enorm veel contacten zijn gelegd met potentiële activiteiten, stichtingen, etc.

5. Activiteiten in Nederland
Organisatie en communicatie:
Onze activiteiten hier in Nederland bestaan voornamelijk uit “fundraising”, het opzetten c.q. voorwerk van de activiteiten, netwerken met
potentiële sponsoren voor de activiteiten en de communicatie naar onze vrienden/donateurs via verschillende communicatiekanalen.
Fondsenwerving:
Het grootste deel van de giften bestaat uit incidentele, eenmalige bijdragen. Om in het nieuwe jaar weer op de donateurs te mogen rekenen
wordt veel aandacht besteed aan de nieuwsbrieven. Veel aandacht wordt in 2016 gegeven aan instellingen en bedrijven, om op deze manier te
proberen meer donaties te krijgen. Ook wordt getracht bedrijven te binden aan een activiteit en zo de gift gericht aan de betreffende
activiteit/workshop te koppelen.

6. Resultaat; financieel en sociaal
Wij hechten veel waarde aan transparantie. Transparantie over onze stichting, onze aanpak en onze projecten. We hechten ook veel waarde
aan volledige transparantie over de inkomsten van onze stichting, de kosten en de activiteiten die we organiseren. Ook voor de verantwoording
t.a.v. de ANBI-toekenning is dit een vereiste. In het volgende hoofdstuk Bestedingen kunt u zien hoe 2015 financieel verlopen is.
Vanwege enorm veel inspanningen is het ons gelukt de meeste activiteiten in 2015 kosteloos te kunnen organiseren. Er is dus een financiële
buffer ontstaan. Het positief resultaat is € 2.247,13 over 2015. Daarnaast mogen we trots zijn op het sociaal, maatschappelijk resultaat; het opzetten van het psychologentraject voor een aantal kinderen is behaald en de kinderen hebben d.m.v. de georganiseerde activiteiten educatieve
en culturele kennis opgedaan en hun eigen capaciteiten kunnen ontdekken. En uiteraard was er plezier! Kortom, een mooi resultaat in 2015.

B. bestedingen
1. Stichting Vrienden van un Futuro Briante in cijfers ( 23-9-2015 / 31-12-2015)
2. Toelichting op financieel overzicht.

1. FINANCIËLE VERANTWOORDING 2015
__________________________________________________________________________________________________________________

De Balans op 31 december 2015

ACTIVA (bezittingen)

PASSIVA (financiering van bezittingen)

Liquide middelen

Eigen reserve

Bankrekening

€ 2.247,13

Reserve

€ 2.247,13

Totaal Activa

€ 2.247,13

Totaal Passiva

€ 2.247,13

Winst- en verliesrekening

02-09-2015 tot en met 31-12-2015

Inkomsten
Donaties

Uitgaven
Organisatiekosten
Bankkosten
Verzekeringskosten
Promotie-/communicatiekosten

Resultaat
Totaal inkomsten

€ 2.568,00

positief

€ 27,05
€ 18,47
€ 83,04

Projectkosten
Uitstapjes
Ontwikkelings-/ontplooiingsactiviteiten
Educatief materiaal

€ 0,00
€ 0,00
€ 192,31

Totaal uitgaven

€ 320,87

€ 2.247,13
€ 2.568,00

2. Toelichting

Donaties:
De € 2568,00 is tot stand gekomen door giften van particulieren en bedrijven. Voor 2016 zijn we druk doende contacten te leggen met bedrijven om
opnieuw gelden binnen te halen, en giften aan specifieke activiteiten/workshops te koppelen.
Organisatiekosten: Promotie-/communicatiekosten:
 Om onze stichting onder de aandacht te brengen hebben we een website gemaakt in eigen beheer. Ons bestuurslid Nienke Kleiberg heeft dit
volledig zelf uitgevoerd, hiermee hebben we de kosten voor het ontwerpen van een website kunnen uitsparen. Voor het abonnement bij de
provider betalen we uiteraard jaarlijks. In de promotiekosten zit ook het drukken van visitekaartjes.
 De inschrijving KvK 2015 is in januari 2016 betaald, dus deze post komt in 2016 in de V&W.
Projectkosten:
 Uitstapjes: voor de uitstapjes is het ons in 2015 gelukt om bij iedere instantie, restaurant kosteloos met de kinderen te mogen komen. Dit betekent
dat zowel de activiteit, het vervoer en het eten overal gratis ter beschikking is gesteld. De verwachting is dat dit in 2016 niet helemaal meer het
geval zal zijn, daar in 2016 vaker met de hele groep gezamenlijk wordt uitgegaan, en er zodoende in 2016 vaker een grote bus gehuurd zal moeten
worden.
 Ontwikkelings-/ontplooiingsactiviteiten: het psychologentraject dat we in 2015 hebben gestart heeft geen extra kosten opgeleverd. De sessies van
de kinderen zijn vergoed en onze psycholoog die ons op alle terreinen heeft bijgestaan, heeft deze uren niet gedeclareerd.
 Materiaal; in 2015 was er behoefte aan buitenspeelmateriaal, zwemmateriaal en muziekinstrumenten.
Doordat we het voor elkaar hebben gekregen om alle activiteiten gratis gedaan te krijgen bij sponsoren, is er een positief saldo van € 2.247,13
overgebleven.

