
 

 

Jaarverslag 2019 – Stichting Vrienden van Un Futuro Briante 

A. Verslag van het bestuur  

1. Inleiding 

Na een jaar met veel activiteiten kunnen we u wederom met trots het jaarverslag van onze Stichting presenteren. Een groot deel van de 

activiteiten in 2019 waren gericht op natuur-educatie, gezondheid en op sport.  

Onze belangrijkste doelstelling “de sociale, cognitieve en creatieve vaardigheden en kennis ondersteunen en vergroten” is wederom gehaald in 

2019. Met name de diverse activiteiten die we dit jaar hadden rondom klimaat en gezondheid hebben de kinderen veel inzicht in hun eigen 

leefomgeving gegeven en zicht op hoe we in de toekomst met onze wereld moeten omgaan. 

De samenwerking met de leiding van de Opvang in Soto gaat prima. Eén leidster is aanspreekpunt en koppelt de zaken intern bij de anderen 

terug. Ook de waardering over en weer wordt vaak geuit. Samenwerking is er soms ook op andere vlakken, daar waar wij een extra steentje 

kunnen bijdragen in advies of netwerken. Ons netwerk is inmiddels groot en zo hoorden wij dat er verschillende gezinnen met moeite of 

helemaal niet de schooluniformen kunnen betalen. Wij hebben in overleg met onze donateurs een mooi deel van de gelden dit jaar hieraan 

besteed.  

Ook dit jaar waren er weer donaties/giften van particulieren en bedrijven. Sommige particulieren ondersteunen ons structureel. 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 2019 uit: 
 

• Nanny Scholten, voorzitter/penningmeester 

• Mieke Boeren, secretaris 

• Nienke Kleiberg, bestuurslid 
 

 
  
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 uitmaken. In oktober van dit jaar hebben 

ervoor gekozen om niet alleen voor de opvang in Soto maar voor nog 7 andere opvangen in Soto een sportdag te organiseren. In 

samenwerking met sportschool Urban Venue is dit een groot succes geworden. 8 Opvangen, 154 kinderen, kortom geweldig. 

    

               



4. Activiteiten in Curacao 

Door middel van de te organiseren activiteiten proberen we de leefwereld van de kinderen te vergroten en daaronder valt ook het milieu. Voor 

het project #artforawareness dat tot doel heeft meer bewustzijn te creëren over het probleem van plasticvervuiling, hebben ook de kinderen 

meegeholpen.  De kinderen van de Opvang in Soto hebben met doppen doppengordijnen gemaakt voor het informatiecentrum in Sambil.  Ook 

hebben we een educatieve les over de onderwater-wereld gehad bij Coral Estate. We hebben al verschillende keren activiteiten gehad over 

o.a. de lionfish en de tortuga. Dus educatie over koraal maakte het totaal-plaatje compleet. Sport stond ook veelvuldig op het programma, een 

workshop sporten, een sportieve dag op de Marine-kazerne en een sportdag voor 150 kinderen uit Bandabou. Daarnaast zijn we met de oudste 

kinderen gestart met fotografie-lessen, dat in 2020 wordt voortgezet. 

Activiteiten, uitstapjes: Doordat ons bestuurslid Nanny in 2019 het hele jaar op Curacao was hebben we meer activiteiten georganiseerd dan 

in voorgaande jaren. In 2019 hebben de volgende creatieve, educatieve en sportieve activiteiten/uitstapjes plaatsgevonden: 

21 februari:      Zwemmen Playa Lagun en eten bij Discover Lagun 
22 maart:         Les 2 workshop EHBO voor kinderen   
12 april:            Sport-workshop Urban Workout           
21 mei:             Verjaardag Minister Hensley Koeiman mogen mee vieren.  
23 mei:       Plastic verzamelen en gordijnen maken voor het project #artforawareness 
3 juni:   Boottocht bij duikschool Coral Divers en educatieve milieu lessen van Coral Estate. 
9 augustus:       Schoenen kopen!  
13 augustus:    Op bezoek bij Defensie Caribisch Gebied. Bezoek aan marinekazerne Suffisant.  
11 oktober:     Sportdag bij de sportschool in Punda . 
8 november:     Educatieve middag wederom verzorgd door de Ambulancedienst Curacao.  
 
Foto-cursus      Vanaf 29 augustus foto-cursus gestart met de foto-cursus voor de oudste kinderen. 
 

              
 



 
Een aantal keer dit jaar konden de kinderen, na afloop van een activiteit, aanschuiven in restaurants waar ons kosteloos een maaltijd werd 

aangeboden. Deze restaurants ook wederom dank voor de gastvrijheid in 2019.  

 

5. Activiteiten in Nederland 

Organisatie en communicatie: 

Onze activiteiten 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. Ook proberen we geregeld bedrijven te benaderen.   

 

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 2019 financieel verlopen is.  

Door wederom veel inspanningen is het ons gelukt veel activiteiten kosteloos of met korting te kunnen organiseren. Ons netwerk wordt steeds 

groter, maar ook de bekendheid van onze Stichting zorgt er voor dat we vaak tegen een geringe prijs bij een bedrijf of restaurant terecht 

kunnen. We zijn hier heel blij mee, zogezegd een ‘appeltje voor de toekomstige dorst’. We zijn dus trots op onze financiële buffer die is 

ontstaan. Ondanks het organiseren van veeeeel meer activiteiten dan in voorgaande jaren is het ons gelukt een klein positief resultaat te 

behalen. De grootste reden voor wederom dit positieve resultaat is de bereidwilligheid van bedrijven en instanties die bijna geen 

kostenvergoeding aan ons vragen.  

Daarnaast mogen we trots zijn op het sociaal, maatschappelijk resultaat; “de sociale, cognitieve en creatieve vaardigheden en kennis van de 

kinderen ondersteunen en vergroten”. Het gericht zijn op de toekomst, beroepenoriëntatie voor de toekomst, maar ook sporten kan positief 

uitwerken. En uiteraard was er plezier! Lachende, genietende kinderen. Kortom, een mooi resultaat in 2019 waar we trots op mogen zijn. 



B. bestedingen 

1. Stichting Vrienden van un Futuro Briante in cijfers ( 1-1-2019 / 31-12-2019)  

2. Toelichting op financieel overzicht. 

1. FINANCIËLE VERANTWOORDING 2019 

__________________________________________________________________________________________________________________

De Balans op 31 december 2019 

ACTIVA  
(bezittingen) 

31-12-2018 31-12-2019  PASSIVA  
(financiering van bezittingen)  

31-12-2018 31-12-2019 

       
Liquide middelen    Eigen Vermogen   
Bankrekening € 10.266,07  € 10.274,22   Algemene reserve € 10.266,07  € 10.274,22 

       
Totaal Activa € 10.266,07 € 10.274,22   Totaal Passiva € 10.266,07  € 10.274,22 

Winst- en verliesrekening   01-01-2019  tot en met 31-12-2019  

     

Inkomsten   Uitgaven  

Donaties € 4.713,00  Organisatiekosten  

   Bankkosten €    119,38 

   Verzekeringskosten  €      48,12 

   Promotie-/representatie-/communicatiekosten €    183,15 

   Administratiekosten €    236,96 

   Overige organisatiekosten €    107,75       

   Koersverschillen €    18,99       

     

   Projectkosten  

   Uitstapjes/vervoer/eten €    388,94 

   Ontwikkelings-/ontplooiingsactiviteiten € 2.691,44 

   (Educatief) materiaal €    910,12 

Resultaat                                                  positief € 8,15    

     

Totaal  € 4.704,85  Totaal uitgaven € 4.704,85 



 

2. Toelichting 

Donaties:  
Het donatie-bedrag van € 4.713,00 is tot stand gekomen door giften van particulieren en bedrijven. In overleg met de donateurs zijn dit jaar veel gelden 
gegaan naar nieuwe schooluniformen (vertrouwelijk met ouders geregeld) en (school)schoenen voor alle kinderen.  
 
Organisatiekosten: Promotie-/communicatiekosten en administratiekosten: 

• De diverse posten onder de noemer organisatiekosten zijn grotendeels gelijk gebleven.  
 
Projectkosten: 

• Na een aantal activiteiten waren we na afloop welkom bij een restaurant. Grote dank voor de restaurants die dit telkens weer mogelijk maken.  

• Vervoer; vanwege het soms aanwezig zijn van een bus bij de Opvang hebben we geen auto’s ingehuurd. We rijden dan met meerdere auto’s. Wel 
vergoeden we dan soms de benzinekosten. Door meer activiteiten in 2019 zijn ook de vervoerskosten dit jaar hoger. 

• Materiaal; in tegenstelling tot 2018 hebben we dit jaar veel geld besteed aan schooluniformen en schoenen. Hierdoor is het bedrag van de 
(educatieve) materiaalkosten hoger dan in voorgaande jaren. 

 

 


