Jaarverslag 2021 – Stichting Vrienden van Un Futuro Briante
A. Verslag van het bestuur
1. Inleiding
Het was een jaar waarin Corona wederom 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 bij kinderen ondersteunen en vergroten” is ondanks Corona toch met een aantal activiteiten weer
behaald. Met name de activiteiten met plantenkennis waren een succes. Niet alleen bij de workshops maar ook thuis konden de kinderen verder met
dit stukje educatie. Na de strenge lockdown van de lente 2021 hebben we eind mei/begin juni een aantal opvangen een heerlijke zwemmiddag
aangeboden. Kinderen die elkaar na maanden weer ontmoeten en ontspannen.
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,

2. Bestuurssamenstelling en taken
Het Bestuur bestond in 2021 uit:
•

Nanny Scholten, voorzitter/penningmeester

•

Mieke Boeren, secretaris

•

Nienke Kleiberg, bestuurslid

Mieke, Nienke en Nanny

3. Missie
De Stichting Vrienden van Un Futuro Briante is opgericht om een aantal naschoolse opvangen op BandaBou 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
2021 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. Naast activiteiten en ontwikkeling van kinderen richten we ons sinds 2020 ook op de gezinnen. Op het moment dat het met het gezin
redelijk goed gaat, heeft dit een positieve invloed op het welzijn van de kinderen. We verstrekken o.a. voedselpakketten, levensmiddelen, kleding,
schooluniformen, wifi, bijdrage cursussen, schooltransport, etc.

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 2021 dan ook diverse andere Opvangen uitgenodigd en
meegenomen in het verstrekken van levensmiddelen, schooluniformen en andere benodigdheden.

Activiteiten, excursies: In 2021 hebben de volgende activiteiten (creatief, educatief, sportief) plaatsgevonden:
21 februari:
2 maart:
31 mei:
2 juni:
7 juni:
27 juni:
14 juli:
8 augustus:
Juli tot september:
5 en 6 oktober:
Begin december:
17/18/19 december:

Bezoek Erasmus ziekenhuis; bijstaan moeder en kind bij zware operatie en lang verblijf.
Presentatie Slachtofferhulp bij opvang Norma i Balor in Soto.
Zwemfeest bij restaurant Klein Santa Martha voor kinderen opvang Norma i Balor Soto.
Zwemfeest bij Rancho Westpunt voor kinderen opvang Tamarijn Uni Barber.
Uitdelen kinderboeken aan kinderen diverse opvangen.
Bezoek Erasmus ziekenhuis: bijstaan moeder en kind.
Excursie opvang Tamarijn Uni Barber naar Grotten van Hato.
Bezoek Erasmus ziekenhuis Rotterdam; materiële hulp bieden lang verblijf kind Curacao.
Heel veel schooluniformen, rugzakken en sporttenue’s aan kinderen verstrekt.
2 Dagen workshop Plantenkennis voor 2 verschillende opvangen, Tamarijn Uni Barber en De Open Poort Soto.
Verstrekken schooluniformen en zwarte schoenen diverse kinderen.
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. De meeste donaties
komen vanuit Nederland.

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. Met heel veel inspanning is het ook
dit jaar weer gelukt om 7.731,00 euro aan donaties binnen te halen.

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 2021 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 veel donateurs die structureel giften geven.
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 met allerlei materiële
zaken dat wederom zorgt voor groter welzijn van de kinderen. Kortom, een mooi sociaal en ook financieel resultaat in 2021 waar we trots op mogen
zijn.

B. bestedingen
1. Stichting Vrienden van un Futuro Briante in cijfers ( 1-1-2021 / 31-12-2021)
2. Toelichting op financieel overzicht.

1. FINANCIËLE VERANTWOORDING 2021
De Balans op 31 december 2021
Winst- en verliesrekening
Inkomsten
Donaties

€ 7.731,26

Uitgaven
Organisatiekosten
Bankkosten
Verzekeringskosten
Promotie-/representatie-/communicatiekosten
Administratie-/kantoorkosten
Koersverschillen

€
€
€
€
€

Projectkosten
Voedselpakketten, levensmiddelen
Vervoerskosten
Ondersteuning gezinnen materiële-/schoolzaken
Ontwikkelings-/ontplooiingsactiviteiten
Schooluniformen, schoenen en rugzakken

€ 2.033,86
€ 292,26
€ 1.459,48
€ 1.757,40
€ 1.785,94

Totaal uitgaven

€ 8.029,40

119,38
50,16
226,10
294,52
10,30

€ 298,14

Negatief resultaat

€ 8.029,40

Totaal

ACTIVA

01-01-2021 tot en met 31-12-2021

31-12-2020

31-12-2021

(bezittingen)

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2021

(financiering van bezittingen)

Liquide middelen
Bankrekening

€ 15.573,37

€ 15.275,23

Eigen Vermogen
Algemene reserve

€ 15.573,37

€ 15.275,23

Totaal Activa

€ 15.573,37

€ 10.275,23

Totaal Passiva

€ 15.573,37

€ 15.275,23

2. Toelichting
Donaties:
Het donatie-bedrag van € 7.731,26 is tot stand gekomen door giften van particulieren, bedrijven en Fondsen. We hebben redelijk wat
donateurs die structureel maandelijks of per kwartaal doneren. Gezien de corona hebben veel moeders een beroep op ons gedaan om in
aanmerking te komen voor aanschaf schooluniformen, schoolschoenen en rugzakken. We hebben hiervoor specifiek de trainers van de “Ik leer
leren-cursus Nederland” aangeschreven en met hulp van de oprichtster is hierop bijna 2800 euro binnen gekomen.
Organisatiekosten: Promotie-/communicatiekosten en administratiekosten, bankkosten en verzekering:
• De diverse posten onder de noemer organisatiekosten zijn grotendeels gelijk gebleven.
Projectkosten:
• Vervoer; vanwege de corona-pandemie hebben we voor excursies een paar keer grote bussen gehuurd. Dit gaf enigszins afstand tot
elkaar.
• Vanwege de corona waren er diverse gezinnen die naast de schooluniformen ook een beroep op ons deden voor wifi-kaarten (i.v.m.
thuisonderwijs) en schooltransport (de busjes waarmee de kids naar school rijden).
• Ondersteuning gezinnen materiële- en schoolzaken: voor een paar moeders is door onze stichting examengeld en een workshop
betaald. De educatie van de moeder heeft een positief effect op het gezin en zorgt voor verhoging van het gezinsinkomen. Daarnaast is
een gezin geholpen met 2e hands baby-spullen. Voor een ander gezin hebben wij de eigen bijdrage voor de aanschaf van de bril voor
de zoon betaald. Ook zijn voor de jongen die in Nederland een operatie onderging kleding en medicijnen/vitamines aangeschaft.

