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Aan het Bestuur van Stichting IBISS Foundation
Amsterdam

Aalsmeer, 29 oktober 2012

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2011 van Stichting IBISS Foundation te
Amsterdam.

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2011 van Stichting IBISS Foundation te
Amsterdam, bestaande uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011
met de toelichting, samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie (het Koninklijk
NIVRA / de NOvAA) uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het
accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden
in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële
gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening
toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De
aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming
met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen.
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Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting
zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Berghoef Accountants en Adviseurs

P.R.Verboom RA
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Bestuursverslag
Inleiding
De Stichting IBISS Foundation (voorheen Steunfonds IBISS) is opgericht op 10 augustus 1999 met als
doelstelling het verlenen van steun of daartoe bemiddelen in derdewereldlanden in het algemeen en in
Brazilië in het bijzonder via het Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social (IBISS) te Rio de
Janeiro. De IBISS Foundation heeft haar statutaire zetel te Amsterdam. Het dossiernummer bij de
Kamer van Koophandel is 34120304. De IBISS Foundation is een door de fiscus erkende stichting
(Successiewet art. 24 lid 4). Per 1 januari 2008 erkende de Belastingdienst het Steunfonds IBISS als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.
Statutaire doelstelling
Zoals hierboven vermeld, zijn de activiteiten van de Stichting gericht op het verlenen van steun aan de
NGO IBISS te Rio de Janeiro. Het Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social (IBISS) richt zich in
Rio de Janeiro met name op:
- sociale, culturele, onderwijs en gezondheid(zorg) programma’s voor kinderen die (voldoende) zorg
van ouders en/of familie moeten ontberen, de zogenaamde straatkinderen
- activiteiten die bijdragen aan gezondheid(zorg), gemeenschapsvorming en onderlinge steun ten
gunste van individuen en groeperingen
- initiatieven ter bevordering van de gezondheidszorg in minder toegankelijke (stedelijke) gebieden
- initiatieven die bijdragen aan vernieuwing van preventieve sociale gezondheidszorg of het
ontwikkelen van nieuwe benaderingen om moeilijk bereikbare groepen ouders en kinderen te
helpen
- initiatieven die door informele culturele en sportieve contacten tussen ‘derde’, ‘tweede’ en ‘eerste’
wereldlanden onderlinge betrokkenheid en herkenbaarheid kunnen stimuleren
- alles wat bijdraagt aan initiatieven in ‘derde’ wereldlanden om degenen die in de meest
gemarginaliseerde posities verkeren te ondersteunen bij het vinden van wegen om een gezonde
samenleving te ontwikkelen, waarin mensenrechten worden gerespecteerd, waarin daadwerkelijk
toegang bestaat tot publieke diensten, waarin burgers zich vrij kunnen ontwikkelen persoonlijk,
sociaal, cultureel en maatschappelijk.
De
-

IBISS Foundation tracht zijn doel ondermeer te verwezenlijken door
het werven van (financiële) middelen
het geven van bekendheid aan IBISS Brazilië in Nederland
het organiseren van evenementen en uitwisselingsprogramma’s
het overdraagbaar maken van ervaringen van IBISS.

Het werk in Brazilië
De “Pacificatie” van een aantal favela-gebieden in en rondom Complexo Alemão heeft in 2011 een
behoorlijke impact gehad op ons werk in die wijken. Enerzijds verdween de bestaande, veelal uiterst
rigide structuur van de drugsmaffia en anderzijds moest de overheid zijn rol gaan innemen, die het ook
in andere wijken speelt.
Doordat een en ander nog niet goed functioneert, krijgen die wijken te maken met andere problemen,
zoals het opkomen van de kleine criminaliteit en het ontbreken van de inkomstenstroom die met de
drugshandel gegenereerd werd. Vanwege de pacificatie heeft IBISS het buurtopbouwwerk in 2011
aanzienlijk moeten versterken.
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Een ander probleem is dat de drugsmaffia zich uit die wijken heeft teruggetrokken en zich naar andere
favelas verplaatst heeft, waardoor er in die wijken een overpopulatie aan drugssoldaten is ontstaan.
Hiermee kwam er meer druk te staan op het programma “Soldados nunca Mais”.
Na de pacificatie van de wijk Vila Cruzeiro heeft IBISS het beheer van het wijkcentrum “Espaço IBISS”
overgedragen aan een organisatie uit de gemeenschap. Het wijkcentrum werd voortgezet onder de
naam “Atitude Social”. Deze overdracht heeft de IBISS organisatie veel tijd, aandacht, energie en de
nodige vrije middelen (ontslagkosten medewerk(st)ers) gekost.
Het succesvolle programma “Preparar” werd in de favelas Caracol (deel van Complexo da Penha), Don
Jaime Camera en Corea (deel van Vila Aliança) geïmplementeerd. Preparar is op zich een programma
dat zichzelf overbodig maakt. In de wijken waar Preparar in 2010 werd ingezet, gaat op dit moment ca.
98% van de kinderen naar school. De educatiecentra in die wijken worden nu gebruikt voor “educação
supletiva (inhaalonderwijs) en voor het geven van beroepsvoorbereidende cursussen.
Een ander programma waarin in 2011 behoorlijk werd geïnvesteerd, is het programma “Sou Menina e
Mãe (Ben Meisje en Moeder). Een drietal panden werd opgeknapt met steun vanuit de IBISS Foundation
en uit rechtstreekse donaties van bevriende fondsen. De Fundação da Infancia e do Adolescencia van
de Staat Rio de Janeiro nam de exploitatiekosten grotendeels voor haar rekening. Voor de intensieve
begeleiding van de jonge moeders heeft IBISS in 2011 speciale fondsenwerving ingezet.
Het jaar 2012 had het jaar moeten zijn van de sluiting van de grootste vuilnisbelt van Zuid Amerika,
Jardim Gramacho. Ter voorbereiding daarop hebben de catadores in samenwerking met IBISS een
nieuw gedecentraliseerd systeem van afvalverwerking ontwikkeld. Het door de catadores opgehaalde
recyclebare materiaal zal op een dertigtal selecteerstations (Polo’s) verspreid over de gemeente worden
gescheiden. Polo 1 functioneert al. Helaas werd de wijk aanvang 2011 getroffen door een windhoos,
waardoor het dak van Polo 1 de lucht in getrokken werd en op de fundamenten van het in aanbouw
zijnde selecteerstation Polo 2 neer kwam. In overleg met de Eureko Achmea Foundation, de financier
van Polo 2, werd besloten het nog in het bouwdepot zittende geld aan te wenden voor de constructie
van een nieuw dak voor Polo 1, onder de voorwaarde dat zonder extra financiering Polo 2 uit de
verzekeringspenningen daarna afgebouwd zal worden. Het werk van Polo 2 kan op dit moment helaas
nog niet opgepakt worden, omdat in de buurt van Polo 2 een illegale storting van licht radioactief
materiaal heeft plaatsgevonden. Het schoonmaken van dat terrein is inmiddels begonnen en daarna
kunnen wij verder bouwen aan Polo 2.
Binnen het Programma Soldados nunca Mais heeft IBISS veel tijd en geld geïnvesteerd in de
ontwikkeling van het concept “Arbeidsplek gerichte Vocational Training”. “Banenronselaars” van IBISS
gaan op zoek naar bedrijven, die behoefte hebben aan personeel met specifieke vaardigheden. In
samenwerking met zo’n bedrijf worden ex-soldados die specifieke vaardigheden aangeleerd door
praktijkonderwijs. De werkplaatsen, waarbinnen de training gegeven wordt, zijn veelal binnen de
bedrijven opgezet. Na het volgen van de cursus en het doorlopen van een stage krijgen de jongeren
vrijwel automatisch een baan binnen dat bedrijf. Op deze manier zijn in 2011 ruim 120 ex-soldados aan
een baan geholpen.
Voor enkele beroepsvoorbereidende trainingen (banen binnen beautysalons, restaurants, party centra,
etc.) heeft IBISS werkplaatsen binnen de favelas, zoals Terra Encantada en Vila Vintém ingericht. Via
een systeem van microkrediet en vocational training zijn er een aantal kapperszaakjes, naaiateliers voor
de kledinglijn “Soldier Wear” en een viertal coöperatieve restaurantjes opgestart.
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Met bijdragen vanuit de actie “Casa Rio” en het geld dat opgehaald werd in het kader van “Nanko 60”
heeft IBISS een 40-tal catadores-gezinnen aan een appartement kunnen helpen in een sociaal
huisvestingsproject dat door de gemeente is neergezet in het Complexo Alemão, vlakbij het geplande
selecteerstation Polo 6. Deze gezinnen werden eerder dakloos door een grote brand in Jardim
Gramacho.
Naast het dagelijks werk wordt door Nanko veel tijd besteed aan het rondleiden van bezoekers uit
Nederland. Zo brachten in 2011 studentengroepen van een 5-tal universiteiten en een 3-tal hogescholen
een bezoek aan de favelas. Het is de bedoeling dat deze studentengroepen een activiteit organiseren
voor IBISS, waardoor er inkomsten voor de IBISS Foundation gegenereerd worden. Aan individuele
bezoekers bij zo’n favela-trip met Nanko wordt gevraagd om donateur te worden van de IBISS
Foundation.
Dit was maar een greep uit de veelheid van projecten en programma’s, die vanuit IBISS geïnitieerd
worden. Het jaar 2011 was een moeilijk jaar, niet alleen financieel, maar ook qua omgeving waarin
IBISS zijn werk verricht. Zoals eerder vermeld, speelt de pacificatie van een aantal favelas in ons werk
een belangrijke rol. De toegenomen criminaliteit door de overpopulatie van drugscriminelen in de
naastliggende favelas heeft enorme consequenties voor ons werk in die favelas. Ondanks deze
moeilijkheden heeft IBISS toch fantastische resultaten kunnen boeken. Resultaten waar met recht met
enige trots op mag worden teruggezien.
Het werk van de IBISS Foundation in Nederland
Het accent van het werk in Nederland ligt op het werven van financiële middelen voor IBISS Brazilië en
het geven van bekendheid aan het goede werk dat door de NGO IBISS in Rio de Janeiro verricht wordt.
Naast eigen activiteiten faciliteert de IBISS Foundation fundraising- en voorlichtingsactiviteiten voor
IBISS door particulieren en andere organisaties. De IBISS Foundation heeft in 2011 een aantal
fondsenwervende activiteiten georganiseerd, zoals vriendenborrels, een drietal nieuwsbrieven, de
najaarsmailing en de eindejaarsbijeenkomst in het Frans Otten Tennis Stadion in Amsterdam.
IBISS Foundation heeft medio 2011 helaas te kampen gehad met een verschil van inzicht binnen het
bestuur, waardoor een drietal bestuursleden zich uit het bestuur hebben teruggetrokken. Door de
bestuurswisseling kwam het bestuur onvoldoende toe aan fondsenwerving.
De problematiek binnen het bestuur van de IBISS Foundation was voor een deel het gevolg van de
bestuurlijke vernieuwing, die begin 2011 werd doorgevoerd. Een andere stijl van ‘management’, het
gebruik van nieuwe communicatiemiddelen, zoals ‘teleconferencing’ en een te ambitieuze doelstelling
ten aanzien van de fundraising, leidde er toe dat een deel van het bestuur zich niet met het gevoerde
beleid kon verenigen. Bovendien werd door een deel van het bestuur het verkrijgen van het CBF-keur
op korte termijn nagestreefd, wat tot een aanzienlijke verzwaring van de administratieve lasten zou
leiden, zonder dat er zicht was op extra baten. IBISS Brazilië rapporteert conform de richtlijnen van de
Rijksaccountantsdienst aldaar en heeft daarop zijn administratie ingesteld. Wel heeft het bestuur
destijds besloten in Nederland onze financiële verslaglegging in te richten conform de richtlijnen van het
CBF.
Het verschil van inzicht binnen het bestuur heeft geleid tot de beslissing van drie bestuursleden om zich
uit het bestuur terug te trekken. De communicatie daarover verdiende niet de schoonheidsprijs. Er is
helaas veel tijd verloren gegaan aan interne discussies en ‘damage-control’. Door het ‘oude bestuur’
werd de draad weer opgepakt. Het bestuur heeft overleg gevoerd met een groep ‘IBISS-getrouwen’
over de te volgen koers. Een nieuwe penningmeester werd gerekruteerd.
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De afspraken over de financiële procesgang en verantwoordingsprocedures tussen IBISS NL en IBISS
Brazilië werden aangescherpt. Er werden twee nieuwsbrieven uitgegeven. De beslissing werd genomen
om vanwege de kosten op een ander relatiebeheersysteem over te gaan. Voorts werd een succesvolle
eindejaarsbijeenkomst in Amsterdam georganiseerd.
De fondsenwerving in Nederland.
Een belangrijk deel van de middelen komt voort uit rechtstreekse, ‘niet op specifieke projecten gerichte’
donaties en giften. Het aandeel van vermogensfondsen in ons totale financieringsplaatje wordt steeds
belangrijker. Deze vermogensfondsen stellen veelal geld beschikbaar ten behoeve van specifieke
projecten.
Erfenissen en legaten zouden wel eens van groot belang kunnen zijn voor IBISS en de IBISS Foundation
in de toekomst, reden waarom het bestuur de beslissing heeft genomen met de website www.notarisonline.nl in zee te gaan.
Met name in groepsverband is het interessant specifieke projecten van IBISS te ondersteunen.
De betrokkenheid met die specifieke projecten wordt daarmee vergroot.
Een voorbeeld van deze benadering:
- Casa Rio; dit jaar heeft IBISS door het werk van de Initiatiefgroep Casa Rio in Nederland financiële
middelen (gerichte donaties plus de opbrengst van de actie Nanko 60) tot een bedrag van € 13.500
beschikbaar gekregen waarmee IBISS in 2011 een 16-tal catadores-families, die hun huisje
vanwege een brand in de wijk Jardim Gramacho waren kwijtgeraakt, hulp kon bieden om een
appartement dichtbij een nieuw selecteerstation in Complexo do Alemão te kopen. Verder konden
nog enkele kleine bouwaanvragen worden gehonoreerd. Hiermee kon IBISS gezinnen helpen met
het aanbouwen van een kamer en het realiseren van sanitaire voorzieningen, waardoor een door
dat gezin geadopteerde wees, of een eigen kind dat uit de drugsscene wist te ontkomen, (weer)
kon wonen en vaak studeren in een gezinssituatie. Deze praktische vorm van ondersteuning van het
werk van IBISS is via Casa Rio rechtstreeks gekoppeld aan sponsors. Die krijgen de bouwaanvraag
om mee te leven met wat er met hun geld geregeld wordt, en later een verslag van de
bouwwerkzaamheden met een beeld van het resultaat.
Voor de bekendheid van IBISS Brazilië werd door de IBISS Foundation en door initiatieven van derden
de nodige publiciteit gegenereerd. Naast de normale activiteiten, zoals het publiceren van
nieuwsbrieven en het houden van presentaties, heeft de Foundation het afgelopen jaar ondermeer het
volgende ondernomen:
Het jaar startte met de actie ‘Nanko 60’. Met de slogan ‘Je wordt maar eenmaal 60!’ hebben wij
aan onze donateurs gevraagd een verjaardagsgift over te maken. De actie heeft € 8.850,00
opgeleverd.
Gastlessen en presentaties over het werk van IBISS werden gegeven bij o.a. de Weekendacademie
in Amsterdam, de opleiding Social Work van Hogeschool Utrecht, de Wereldwinkel Deurne, Brazilië
project van Hogeschool InHolland en het International Business Research Project Groningen.
Diverse familiefondsen werden samen met Nanko bezocht.
Gijs Wanders liep dit jaar de marathon van Rio met 10 ex-Soldaten. Dit fantastische initiatief werd
ondersteund door het personeelsfonds van ING Nederland. Bovendien stelde Gijs Wanders zijn
auteursgage voor een artikel in Runnersworld ter beschikking aan IBISS.
Wederom werd door Dick de Groot, Fons Linders en René Luining het IBISS-golftoernooi in Nuenen
georganiseerd.
In het kader van de bestuurlijke hervorming heeft het bestuur van de IBISS Foundation om de tafel
gezeten met een aantal IBISS-ondersteuners van het eerste uur met het doel een plan van aanpak
te formuleren voor het komende jaar. Een goede organisatie van de eindejaars-bijeenkomst kreeg
daarbij de hoogste prioriteit.
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In het najaar hebben de (Oud)Carnavalsprinsen uit Nuenen het Grand Gala des Princes
georganiseerd.
Het Elde College in Schijndel voerde een op het favela-leven geïnspireerde musical op en
organiseerde in december een sponsorloop voor IBISS. In de zomer heeft er een uitwisseling
plaatsgevonden tussen leerlingen van het Elde College en een groep studenten uit de projecten
van IBISS Brazilië.
De Lusthofschool in Voorburg heeft ten behoeve van het Preparar-project in de favela Terra
Encantada de formidabele som van € 1.545 bij elkaar gebracht.
De eindejaarsbijeenkomst in Amsterdam werd in 2011 gehouden in het Frans Otten Tennis Stadion.
Op deze bijeenkomst, die door Gijs Wanders gepresenteerd werd, stonden een drietal thema’s
centraal (Soldados nunca Mais, Sou Menina e Mãe en Articulação Comunitária). Dit jaar lag het
accent van de bijeenkomst meer op de inhoud dan op fondsenwerving. Toch leverde deze
bijeenkomst € 4.367 op.

Informatie over de financiële administratie
In 2011 hebben wij weer verdere stappen gezet op het gebied van verbetering van de administratieve
organisatie. De jaarcijfers worden inmiddels al een aantal jaar om niet samengesteld door de
registeraccountant Patrick Verboom van Berghoef Accountants in Aalsmeer. De boekhouding wordt
gevoerd op basis van projecten, opdat een betere controle van de besteding van de ´geoormerkte´
giften mogelijk wordt. De overboeking van middelen naar IBISS in Brazilië wordt verricht op basis van
bestedingsverzoeken, waarin het project en het benodigde bedrag gespecificeerd zijn. Deze
bestedingsverzoeken worden in de bestuursvergadering van de IBISS Foundation geautoriseerd.
Informatie over de jaarcijfers van de IBISS Foundation
De jaarrekening 2011 die thans voor u ligt, is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de
´Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen´.
Dit jaar werd dankzij de steun van veel trouwe en nieuwe donateurs en de belangrijke bijdragen van
vermogensfondsen door de IBISS Foundation een bedrag van EUR 260.500 (in 2010 EUR 453.750)
overgemaakt naar IBISS in Rio de Janeiro.
Het bestuur verwacht voor 2012 dat de inkomsten zullen afnemen door de effecten van de economische
crisis. De vermogensfondsen maken een pas op de plaats. Wij gaan voorlopig uit van een
inkomstenstroom van rond de € 200.000.
Zoals u in de Staat van Baten en Lasten over 2011 kunt zien, zijn de inkomsten aanzienlijk gedaald ten
opzichte van 2010. Enerzijds is dat een gevolg van de bestuurscrisis en anderzijds hebben een aantal
vermogensfondsen pas op de plaats gemaakt. Bovendien ontvingen wij in het jaar 2010 een
substantiële nalatenschap. Qua funding blijft de IBISS Foundation echter erg afhankelijk van grotere
vermogensfondsen.
Specifiek willen wij de substantiële ondersteuning vermelden van:
- de Stichting Eureko Achmea Foundation voor het project Polo 2 € 105.000
- de Sint Imelda Stichting € 17.500
- De Haan Advocaten € 10.000
- J. Walraven Holding € 8.000
- de SK-foundation € 25.000
- de Snickers de Bruijn Stichting € 7.500
- Community Service Rotary ´s Gravenhage € 6.000
- A.C Maljers € 5.000
- Stichting Echt Goed Doen ING (sponsorloop Marathon Rio) ING € 4.000
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ING Direct € 4.000
de Lusthofschool € 1.545
het Internationaal Studie project IEM-Groningen € 1.543
Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk € 1.000
de IBISS-vriendengroep uit Nuenen, die met het IBISS Golftoernooi een aanzienlijk bedrag bijeen
speelde. De opbrengst werd rechtstreeks overgeboekt naar de bankrekening van IBISS in Brazilië.

Voorts heeft een aantal niet nader te noemen fondsen en particulieren belangrijk bijgedragen aan de
hoeveelheid geld die wij aan IBISS Brazilië konden overmaken. In 2010-2011 heeft de IBISS Foundation
een belangrijke bijdrage gekregen uit een erfenis van een IBISS vriend uit Brazilië.
In de vorm van notariële schenkingen heeft de IBISS Foundation in 2011 ontvangen € 6.750. Via een
notariële schenking is het mogelijk het totale bedrag van de schenking te fiscaliseren.
Met onze externe fondsenwerver willen wij onderzoeken welke andere financieringsbronnen aangeboord
kunnen worden ten behoeve van het werk in Brazilië.
Opgemerkt dient te worden dat een aanzienlijk deel van de financieringsbehoefte van IBISS Brazilië
gedekt wordt door giften en donaties die rechtstreeks bij IBISS Brazilië binnen komen. Over de
herkomst en besteding van deze inkomstenstroom wordt verslag gedaan in het financieel jaarverslag
(Prestação de Contas) van IBISS. De Rijksaccountantsdienst van de Staat Brazilië controleert de
financiële verslaglegging van IBISS.
Kosten eigen fondsenwerving
Door het hebben van een uit vrijwilligers bestaand bestuur konden de kosten beperkt gehouden
worden. Ten behoeve van enkele fundraisingacties zijn kosten gemaakt, die weergegeven zijn in de
rubriek ´Kosten eigen fondsenwerving´. In deze rubriek zijn ook de kosten van de externe
fondsenwerver meegenomen. Opgemerkt dient te worden dat over het algemeen de opbrengsten de
kosten ruim gedekt hebben.
Met een percentage van 3% aan kosten voor eigen fondsenwerving gerelateerd aan het totaal aan
baten uit eigen fondsenwerving, voldoen wij ruimschoots aan de doelstelling die het CBF voor de hen
erkende instellingen hanteert (25%).
Bestuur
Het bestuur bestaat louter uit vrijwilligers. Op bestuurlijk niveau hebben er zich in 2011 een aantal
mutaties voorgedaan. De heer Vincent Moolenaar, die in 2010 was toegetreden tot het bestuur en begin
2011 tot voorzitter benoemd werd, heeft medio het jaar het besluit genomen wegens verschil van
inzicht af te treden. Met hem besloten de dames Ina Smittenberg (bestuurslid sinds januari 2011) en
Henriëtte Mol (bestuurslid sinds mei 2008) eveneens uit het bestuur terug te treden. Ook de beoogde
nieuwe penningmeester Ralph Jansen trok zich terug. Wij zijn met name Henriëtte Mol veel dank
verschuldigd voor het vele werk dat zij verricht heeft als secretaris van de IBISS Foundation.
In 2011 is overleden onze vroegere penningmeester Tineke Smolders. Tineke’s laatste daad voor IBISS
was het verzoek om bij haar uitvaart in plaats van bloemen donaties te geven voor IBISS; deze actie
leverde € 650 op voor het Minas project.
Ultimo 2011 bestond het bestuur uit Sander Visser ’t Hooft (voorzitter), Rolf Oosterbaan
(penningmeester), Toke Smolders (secretaris) en Anita Mulder. Per 1 januari 2012 zal het bestuur
versterkt worden met mevrouw Sylvia Heijker in de functie van penningmeester.
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Ultimo 2011 bestond het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen:
Jaap E. Doek, emeritus hoogleraar familie en jeugdrecht aan de VU Amsterdam en voorzitter van
het VN Comité voor de rechten van het kind (2001-2007)
Hansje Hillenius, voorzitter van Samenwerkende Organisaties voor Maatschappelijk Activeringswerk
(1993-2003)
Marc Dullaert, oprichter en voorzitter van de stichting KidsRights
Kathleen Ferrier, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal (CDA)
Wim Goebel, oud president/directeur van de Koninklijke /Shell maatschappijen in Brazilië
Rita Kok, Textielkunstenares
Linda de Mol, presentatrice, actrice en hoofdredactrice
Frank Plantenberg, voormalig topman van BHP Brazil
Marjon van Royen, journaliste, NOS-correspondente en schrijfster
Leo Spigt, advocaat, bestuurlijk betrokken op veel maatschappelijke terreinen
Prof. Dr. Sjef Teuns, kinderpsychiater
Prof. Dr. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht
Tot besluit: dankzegging en vooruitblik 2012
In 2011 hebben vele bedrijven, organisaties en particulieren ons van harte gesteund, waarvoor wij
mede namens IBISS Brazilië onze dank uitspreken. In 2012 hopen we weer op u te kunnen rekenen.
In 2012 willen we ons als IBISS Foundation gaan richten op:
Verdere versterking van het bestuur
Nieuwe opzet website en integratie met sociale media
Frequentere e-mailing richting onze donateurs (dit wordt mogelijk na de implementatie van ons
nieuwe systeem in Q1 2012)
Plan voor fondsenwerving
Inzet stagiairs / vrijwilligers IBISS Rio in informatievoorziening over IBISS projecten naar donateurs

Amsterdam, 29 oktober 2012
Namens het Bestuur van de Stichting IBISS Foundation
Sander Visser ’t Hooft (voorzitter)
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Balans per 31 december 2011
31 december 2011

31 december 2010

50

280

13.315

18.869

13.365

19.149

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

12.319
0

Kortlopende schulden

Samenstellingsverklaring afgegeven.
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13.997
0
12.319

13.997

1.046

5.152

13.365

19.149
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Staat van baten en lasten over 2011
2011

2010

269.768

470.565

260.500

453.750

Baten
Baten eigen fondsenwerving

Lasten
Besteed aan doelstelling:
IBISS Brazilië

Werving baten:
Kosten eigen fondsenwerving
Financiële baten en lasten

7.749
1.073

Beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Resultaat

Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve
Continuïteitsreserve

Samenstellingsverklaring afgegeven.
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8.163
938
8.822

9.101

2.124

9.369

271.446

472.220

-1.678

-1.655

0
-1.678
-1.678

0
-1.655
-1.655
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011
Algemeen
De jaarrekening van Stichting IBISS Foundation is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de
‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’, met uitzondering van het voorschrift inzake het
opstellen van een begroting. Gegeven de aard en omvang van de stichting is afgezien van het opstellen
van een begroting. Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de financiële positie
van Stichting IBISS Foundation.
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algem een
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en voor de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa
en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Resultaat
De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2011
Vorderingen en overlopende activa
Dit betreft voornamelijk nog te vorderen bedragen uit hoofde van opbrengsten uit fondsenwervende
acties.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Reserves
Ter dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan
haar verplichtingen kan voldoen, is een continuïteitsreserve gevormd. De door het bestuur noodzakelijk
geachte omvang van deze reserve bedraagt € 10.000.

Het verloop van de continuïteitsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:

Stand per 1 januari
Onttrekking vanuit staat van baten en lasten
Stand per 31 december

2011

2010

13.997
-1.678
12.319

15.652
-1.655
13.997

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen nog te betalen algemene uitvoeringskosten.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011
Baten eigen fondsenwerving
Giften regulier
Giften specifieke projecten
Opbrengst veiling/loterij

Verleende ondersteuning IBISS Brazilië
Casa Rio
Terra Encantada
Casa Sao Francisco
Soldados Nunca Mais
Nosso Futuro
Sou Menina e Mae
Preparar (proj. 45)
Catadores Jardim Gramacho
Minas
Noodsituatie
Ramp Rio
Espaço Vila Cruzeiro
Penas Alternativas
Preparar in Gringolandia
Vila Aliança
Vila Nova
Articulação Comunitaria
Lidar
Cafe De Manhã
Overige

Kosten eigen fondsenwerving
Algemeen
Kosten vriendenborrel
Overige

2011

2010

50.929
198.895
19.944
269.768

52.950
413.040
4.575
470.565

13.500
0
5.000
67.000
3.500
13.000
0
97.500
22.500
0
0
0
0
0
2.000
7.000
6.000
2.000
1.000
20.500
260.500

2.500
5.000
14.500
26.000
2.500
27.500
83.000
0
0
111.750
35.000
25.000
25.000
10.000
0
0
0
0
0
86.000
453.750

708
0
7.041
7.749

3.123
863
4.177
8.163

De algemene uitvoeringskosten zijn onderverdeeld in de posten ‘kosten eigen fondsenwerving’ en
‘kosten beheer en administratie’ op basis van een vaste verhouding van respectievelijk 25% / 75%.
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Kengetallen
Besteed aan doelstelling*/totaal baten
Kosten eigen fondsenwerving/baten uit
eigen fondsenwerving
* Inclusief mutatie bestemmingsreserve.

Amsterdam, 29 oktober 2012
Het Bestuur van Stichting IBISS Foundation
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2011

2010

97%

96%

3%

2%

