Jaarverslag 2020 – Stichting Vrienden van Un Futuro Briante
A. Verslag van het bestuur
1. Inleiding
Het was een jaar waarin Corona de overhand had, waar veel activiteiten niet doorgingen maar waar we wel veel sociale hulp hebben kunnen
bieden. We kunnen u dan ook wederom met trots het jaarverslag van onze Stichting presenteren.
Onze belangrijkste doelstelling “de sociale, cognitieve en creatieve vaardigheden en kennis ondersteunen en vergroten” is door een aantal
activiteiten in het begin van het jaar wederom gehaald. Het bewust worden van afval scheiden, en de creatieve fotocursussen hebben de
kinderen weer mooie inzichten gegeven. 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.
VOEDSELPAKKETTENHULP BANDABOU: Nadat begin april wij via ons netwerk vernamen dat veel gezinnen op Bandabou niet in voldoende
mate aan eten konden komen, zijn wij daar gelijk op ingesprongen. Vanaf 11 april zijn we een samenwerking met Stichting De Open Poort
gestart voor deze voedselpakkettenhulp. Al snel was duidelijk dat als we onze kwaliteiten bundelden, we een heel eind konden komen. En dit
bleek een succesfactor; in 3 maanden hebben we:
– bijna 1600 mensen van eten kunnen voorzien;
– talloze mensen ook op andere fronten kunnen helpen;
– heel veel donaties kunnen ophalen;

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. De omgeving van de kinderen
speelden in 2020 een grote rol, door de lockdown vanwege Corona zijn de kinderen lange tijd thuis geweest en hebben we onze inspanning
ook gericht op de gezinnen. Voedselpakketten maar ook andere zaken (kleding, uniformen, wifi) waar behoefte aan was hebben we kunnen
regelen.

4. Activiteiten in Curacao
Door middel van de te organiseren activiteiten proberen we de leefwereld van de kinderen te vergroten. Diverse andere opvangen hebben ons
al lange tijd gevraagd ook deel uit te mogen maken van onze excursies. We hebben in 2020 dan ook diverse andere Opvangen uitgenodigd.
Activiteiten, uitstapjes: In 2020 hebben de volgende creatieve, educatieve en sportieve activiteiten/uitstapjes plaatsgevonden:
Januari:
7 februari:
18 maart:
April t/m juli:
20 juli:
22 juli:
Augustus:
Sept t/m november:
December:

Laptops verzorgd voor Opvang De Open Poort in Soto.
Bezoek Green Phenix, bij Paviljoen Zeelandia. Hierna diner bij Eetcafe De Buurvrouw in Grote Berg.
Start vervolg foto-cursus.
Verstrekken voedselpakketten BandaBou.
Bezoek Hato Cave, ofwel de Grotten van Hato. De opvang uit Barber, Princen & Princessen, is mee geweest.
Bezoek Zoo/dierentuin Curacao. Fundashon Mannan Responsabel uit Barber hebben we uitgenodigd om mee te gaan.
Schooltassen voor 4 opvangen.
Voedselpakketten en levensmiddelen voor de gezinnen.
Verstrekken kerst-attentie voor de kinderen en hun familie.

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. Veel donaties voor
de voedselpakketten kwamen van Nederlandse Fondsen die we aangeschreven hebben.
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 en organisaties 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 2020 financieel verlopen is.
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. Doordat onze Stichting een goede naam heeft, hebben we ook dit jaar goede donaties kunnen krijgen voor de
voedselpakketten. We hebben veel donaties binnengehaald en hebben daar een klein bedrag van over gehouden. Het verstrekken van
levensmiddelen aan gezinnen gaat nog steeds door, dus dit kunnen we van dit positieve saldo betalen.
Daarnaast mogen we trots zijn op het sociaal, maatschappelijk resultaat; “de sociale, cognitieve en creatieve vaardigheden en kennis van de
kinderen ondersteunen en vergroten”. In het afgelopen jaar was dit ook het ondersteunen van de families van de kinderen door middel van
voedselpakketten vanwege de corona. Kortom, een mooi sociaal en ook financieel resultaat in 2019 waar we trots op mogen zijn.

B. bestedingen
1. Stichting Vrienden van un Futuro Briante in cijfers ( 1-1-2020 / 31-12-2020)
2. Toelichting op financieel overzicht.

1. FINANCIËLE VERANTWOORDING 2020
__________________________________________________________________________________________________________________

De Balans op 31 december 2019
Winst- en verliesrekening
Inkomsten
Donaties

01-01-2020 tot en met 31-12-2020
€ 18.487,10

€ 18.487,10

Totaal

Uitgaven
Organisatiekosten
Bankkosten
Verzekeringskosten
Promotie-/representatie-/communicatiekosten
Administratiekosten
Overige organisatiekosten
Koersverschillen

€
€
€
€
€
€

Projectkosten
Voedselpakketten
Vervoerskosten
Ontwikkelings-/ontplooiingsactiviteiten
(Educatief) materiaal en schooluniformen

€ 8.728,34
€ 487,77
€ 2.471,03
€ 760,58

119,40
49,20
287,50
177,30
96,43
10,40

€ 13.187,95

Totaal uitgaven

2. Toelichting

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2020

(bezittingen)

PASSIVA

31-12-2019

31-12-2020

(financiering van bezittingen)

Liquide middelen
Bankrekening

€ 10.274,22

€ 15.573,37

Eigen Vermogen
Algemene reserve

€ 10.274,22

€ 15.573,37

Totaal Activa

€ 10.274,22

€ 10.573,37

Totaal Passiva

€ 10.274,22

€ 15.573,37

Donaties:
Het donatie-bedrag van € 18.487,10 is tot stand gekomen door giften van particulieren, bedrijven en Fondsen. We hebben redelijk wat donateurs die
maandelijks of per kwartaal doneren. Voor het kunnen betalen van voedselpakketten hebben we diverse Fondsen aangeschreven waarvan de meeste ook
een donatie hebben toegekend. In het totale donatiebedrag zit ook de opbrengst van de 2 schilderijen die we geveild hebben. Het meer-bedrag aan
donaties is specifiek gedoneerd voor de voedselpakketten.
Organisatiekosten: Promotie-/communicatiekosten en administratiekosten:
• De diverse posten onder de noemer organisatiekosten zijn grotendeels gelijk gebleven.
Projectkosten:
• Vervoer; vanwege de corona-pandemie hebben we voor 2 excursies grote bussen gehuurd. Dit gaf enigszins afstand tot elkaar. Ook hebben we
diverse andere Opvangen uitgenodigd waardoor het noodzakelijk was om met een grote bus te gaan.
• Materiaal; ook dit jaar hebben we weer diverse schooluniformen gekocht voor gezinnen waar de aanschaf niet mogelijk was. Vanwege de corona
waren er diverse gezinnen die hiervoor een beroep op ons deden.

