Jaarverslag 2016 – Stichting Vrienden van Un Futuro Briante

A. Verslag van het bestuur
1. Inleiding
Met gepaste trots presenteren we het 2e jaarverslag van onze Stichting. Onze verwachtingen ten aanzien van de activiteiten en daarmee het
vergroten van de ontwikkeling van de kinderen zijn uitgekomen. Veel activiteiten hebben er toe geleid dat we op de diverse gebieden (cultureel,
educatief, sociaal, sportief, psychisch) de kinderen een mooie aanvulling hebben kunnen geven. Ook aan het eind van het jaar met de Santa
Run 2016 hebben we niet alleen voor de kinderen maar ook het thuisfront van deze kinderen een mooie kerst kunnen bezorgen. Onze
belangrijkste doelstelling “de sociale, cognitieve en creatieve vaardigheden en kennis ondersteunen en vergroten” is zeer zeker gehaald in
2016. Met name met de diverse workshops hebben de kinderen hun capaciteiten kunnen ontdekken en zorgt dit voor grotere ontplooiing.
De samenwerking met de leiding van de Opvang in Soto gaat goed. Er komst een steeds grotere structuur en mate van overlegmomenten. Ook
de waardering naar onze Stichting is voelbaar, fijn!
Ook dit jaar waren er weer donaties/giften van particulieren en bedrijven. Sommige particulieren beginnen ons al structureel te ondersteunen.
We zijn iedereen even dankbaar. Graag willen we ook op deze plaats 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 2016 uit:




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

Naast deze bestuursleden heeft ook onderstaande persoon zich wederom kosteloos ingezet voor onze stichting:



Don Derksen van Financieel Adviesbureau Derksen uit Bemmel voor al het (administratieve) advieswerk.

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. Ook organiseren we
activiteiten/trainingen ter ondersteuning en bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De Weerbaarheidstraining
Rots & Water is hier een goed voorbeeld van.

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 2016 hebben de
volgende creatieve, educatieve en sportieve activiteiten/uitstapjes plaatsgevonden:
18 maart
24 maart
29 maart
5 juli
7 juli
4 november
11 november

Creatieve middag o.l.v. Anneke van Sluis van Driftwood & More (alle kinderen in Soto)
Sportieve dag/zwemmen met alle kids bij Playa Kinepa
Educatieve excursie Sea-aquarium en eten bij Trio Penotti (voor alle kids)
Excursie Maritiem museum en boottocht, hierna eten bij Bahia in Lagun (voor alle kids)
Workshop Farm to Table bij Cas Cora (voor oudste kinderen 7 – 13 jaar)
Workshop Farm to Table bij Cas Cora (voor oudste kinderen 7 – 13 jaar)
Sportieve activiteit Zero Gravity en eten bij Restaurant De Buurvrouw (voor alle kids)

Bij een aantal van deze uitstapjes konden wij na afloop aanschuiven in restaurants waar ons kosteloos een maaltijd werd aangeboden.
Restaurant-Bar Bahia Lagun, Restaurant De Buurvrouw en Trio Penotti, dank voor de gastvrijheid in 2016.
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, knutselmateriaal en buitenspeelgoed. In overleg met de leidsters zijn hiervoor keuzes
gemaakt en is dit materiaal door onze Stichting ter beschikking gesteld.
Activiteiten/trainingen ter ondersteuning en bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen: In overleg met de
manager van Stichting PSI/Skuchami, dit is een ambulante geestelijke gezondheidszorg op Curacao, hebben we voor de oudste 16 kinderen de
Weerbaarheidstraining Rots & Water kunnen organiseren. De training werd gegeven door 2 pedagogen van Skuchami, en betaald door onze
Stichting. Rots en Water is een psycho-fysieke training waarin de kinderen hun eigen grenzen herkennen en aangeven, maar ook de grenzen
van anderen respecteren. Kinderen leren zichzelf beter kennen en hun eigen keuzes te maken. De kinderen hebben 4 weken lang goed
meegedaan én volgehouden en op 17 november kregen alle deelnemers dan ook een mooi certificaat. In februari 2017 organiseren we nog een
herhaal-middag. Indien de donaties het mogelijk maken, zijn we voornemens eind 2017 een groepje van 5 kinderen die dan de leeftijd van 7
jaar bereiken, ook deze training aan te bieden.
Netwerken (Santa Run 2016): enorm veel contacten zijn gelegd voor potentiële activiteiten, stichtingen, etc. Eén contact heeft ertoe geleid dat
de Opvang in Soto (samen met de naastgelegen creche en Opvang in Barber) het doel mocht zijn waar met de Santa Run voor gelopen is.
Zowel onze bestuursleden als de leidsters van de Opvang hebben veel geregeld voor een perfecte organisatie. Alle ouders van de kinderen
hebben een mooi levensmiddelenpakket voor de kerst ontvangen en de Opvang is verrast met de zo gewenste laptop en synthesizer.

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 2017 wederom 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 2016 financieel verlopen is.
Vanwege enorm veel inspanningen is het ons gelukt veel activiteiten kosteloos of met korting te kunnen organiseren. Er is dus een financiële
buffer ontstaan. Het positief resultaat is € 3.440,05 over 2016. Daarnaast mogen we trots zijn op het sociaal, maatschappelijk resultaat; “de
sociale, cognitieve en creatieve vaardigheden en kennis van de kinderen ondersteunen en vergroten”. Ook in het bevorderen van de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen is dit jaar een grote stap gemaakt.
En uiteraard was er plezier! Lachende, genietende kinderen. Kortom, een mooi resultaat in 2016.

B. bestedingen
1. Stichting Vrienden van un Futuro Briante in cijfers ( 1-1-2016 / 31-12-2016)
2. Toelichting op financieel overzicht.

1. FINANCIËLE VERANTWOORDING 2016
__________________________________________________________________________________________________________________

De Balans op 31 december 2016

ACTIVA

31-12-2015

31-12-2016

(bezittingen)

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2016

(financiering van bezittingen)

Liquide middelen
Bankrekening

€ 2.247,13

€ 5.687,18

Eigen Vermogen
Algemene reserve

€ 2.247,13

€ 5.687,18

Totaal Activa

€ 2.247,13

€ 5.687,18

Totaal Passiva

€ 2.247,13

€ 5.687,18

Winst- en verliesrekening

01-01-2016 tot en met 31-12-2016

Inkomsten
Donaties

Resultaat
Totaal inkomsten

€ 6.531,66

positief

Uitgaven
Organisatiekosten
Bankkosten
Verzekeringskosten
Promotie-/communicatiekosten
Administratiekosten

€
€
€
€

Projectkosten
Uitstapjes/vervoer/eten
Ontwikkelings-/ontplooiingsactiviteiten
Educatief materiaal

€ 541,90
€ 1.791,77
€ 226,37

Totaal uitgaven

€ 3.091,61

127,50
67,08
228,91
108,08

€ 3.440,05
€ 6.531,66

2. Toelichting

Donaties:
De € 6.531,66 is tot stand gekomen door giften van particulieren en bedrijven. In 2016 is het gelukt om van een paar bedrijven gelden binnen te halen
specifiek voor een activiteit. Aan één activiteit werd daardoor de naam van de Sponsor gekoppeld. Voor 2017 zijn we wederom druk doende contacten te
leggen met bedrijven om opnieuw gelden binnen te halen, en deze giften aan specifieke activiteiten/workshops te koppelen.
Organisatiekosten: Promotie-/communicatiekosten en administratiekosten:
 Voor het abonnement bij de provider betalen we uiteraard jaarlijks. In de promotiekosten zit ook het drukken van visitekaartjes. Een paar keer
hebben we ook een goede sponsor bij verjaardag/jubileum een attentie gegeven.
 De inschrijving KvK 2015 is in januari 2016 betaald, dus deze post is opgenomen in de kosten 2016.
Projectkosten:
 Uitstapjes: bij veel uitstapjes kunnen wij ’s avonds kosteloos bij een restaurant aanschuiven. Grote dank voor de restaurants die dit telkens weer
mogelijk maken. Indien een activiteit te laat is afgelopen of logistiek lastig, hebben we een aantal keer zelf voor eten gezorgd. In 2016 zijn we vaker
met de hele groep gezamenlijk uitgegaan. De gratis ter beschikking gestelde auto en/of bus is dan vaak niet genoeg. Zodoende hebben we een
paar keer in 2016 vervoer erbij moeten huren.
 Materiaal; bij bepaalde activiteiten zijn soms extra materialen nodig; zwembandjes, etc.
In 2016 zijn veel activiteiten door sponsoren gratis aangeboden of tegen goedkoper tarief, hierdoor is er een positief saldo van € 3.440,05 overgebleven.

