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Aan het Bestuur van Stichting IBISS Foundation
Amsterdam

Aalsmeer, 27 juni 2016

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting IBISS Foundation te
Amsterdam.

Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting IBISS Foundation te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-enverliesrekening over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met RJ 650 voor fondsenwervende instellingen. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan of het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting IBISS Foundation.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

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
A. Inleiding
De Stichting IBISS Foundation (voorheen Steunfonds IBISS) is opgericht op 10 augustus 1999, met als
doelstelling het genereren van (financiële) steun of het daartoe bemiddelen t.b.v. ontwikkelingswerk in
derde wereldlanden in het algemeen en in Brazilië in het bijzonder voor het Instituto Brasileiro de
Inovações em Saúde Social (IBISS) te Rio de Janeiro (hierna te noemen IBISS Brazilië).
De IBISS Foundation, die als stichting juridisch volledig los staat van IBISS Brazilië, 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 IBISS Foundation gericht op het verlenen van
steun aan de Braziliaanse NGO IBISS te Rio de Janeiro. IBISS Brazilië richtte zich in 2015 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(szorg), 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 haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het werven van (financiële) middelen
- het geven van bekendheid aan IBISS-Brazilië in Nederland. IBISS Foundation beheert daartoe de
website www.ibiss.info en de Facebook pagina van IBISS Foundation
- het organiseren van evenementen en uitwisselingsprogramma’s
- het overdraagbaar maken van ervaringen van IBISS.
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B. 2015 - een jaar van crisis
Het jaar 2015 was een jaar van crisis, voor IBISS Brazilië én voor de IBISS Foundation in Nederland. In dit
hoofdstuk een samenvatting van de factoren die leidden tot de crisissituatie en de gevolgen daarvan voor
de voortgang van het werk van de Braziliaanse NGO IBISS in Rio en van het steunfonds IBISS Foundation
in Nederland.

Overlijden oprichter / directeur van IBISS Brazilië
Op 14 februari 2015 is de oprichter / directeur van IBISS, Nanko G. van Buuren overleden.
Een hartstilstand in een ziekenhuis in Rio de Janeiro werd hem fataal. Nanko zou op 26 februari 2015 64
jaar zijn geworden.
Ruim 25 jaar geleden richtte Nanko in Rio de Janeiro de Braziliaanse non-gouvernementele organisatie
(NGO) IBISS op. Hij redde veel jongeren uit de drugsbendes en bood mensen uit de favela’s hoop. Hij
vocht met hen voor sociale gelijkheid en mensenrechten. Nanko was een Paitrão voor de
sloppenwijkbewoners, een vaderfiguur die inspireerde met zijn onvermoeibare passie en moed.
Voor zijn werk werd Nanko van Buuren in Nederland onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje
Nassau. Internationaal werd hij onder meer beloond met de Desmond Tutu Reconciliation Fellowship
Award.
Op vrijdag 27 maart 2015 organiseerde het bestuur van IBISS Foundation in het Frans Otten stadion te
Amsterdam een In Memoriam vriendenborrel ter nagedachtenis aan Nanko van Buuren. Deze zeer
inspirerende bijeenkomst werd door ongeveer 200 mensen bezocht. Bijna alle aanwezigen vroegen aan het
Nederlandse steunfonds IBISS Foundation om door te gaan met het ondersteunen van de Braziliaanse
NGO IBISS.

Negatief artikel in de NRC
Op zaterdag 21 maart 2015 publiceerde de NRC een artikel over de overleden IBISS-directeur Nanko van
Buuren en zijn levenswerk IBISS Brazilië. Het eenzijdige artikel zette Nanko van Buuren in een negatief
daglicht.
Wij vonden het uiterst onkies van een kwaliteitskrant als NRC, dat er negatief geschreven werd over
iemand die zich niet meer kon verdedigen. Zowel vanuit Brazilië als vanuit de Nederlandse IBISS
Foundation is er indringend contact geweest met de journalisten van NRC Handelsblad over hun conceptartikel. Daarbij hebben wij ook advocaten ingeschakeld. De aangeleverde documenten hebben helaas
alleen geleid tot een beperkte aanpassing van de tekst van het artikel. Het is ons niet gelukt om de NRC
ervan te overtuigen niet tot plaatsing van dit tendentieuze artikel over te gaan.

Crisis en doorstart IBISS Brazilië
Het overlijden van Nanko van Buuren en de publicatie van de NRC trokken een zware wissel op de
organisatie van IBISS Brazilië en van IBISS Foundation in Nederland.
De stichting IBISS Foundation heeft vanuit Nederland de Braziliaanse NGO IBISS zoveel mogelijk
bijgestaan. Het bestuur van IBISS Foundation bestaat uit vrijwilligers en heeft als (enig) doel fondsen te
werven voor het werk van IBISS in Rio. Er is geen formele juridische relatie met de Braziliaanse NGO
IBISS, en als stichting IBISS Foundation hebben wij geen formele invloed op de organisatie in Brazilië. In
de contacten met IBISS Brazilië richt het bestuur zich daarom vooral op de belangen van de (veelal
particuliere) donateurs. Met Nanko van Buuren werd door het bestuur van de IBISS Foundation wel van
gedachten gewisseld over de missie van IBISS en de structuur van de organisatie van IBISS Brazilië.
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Na het overlijden van Nanko van Buuren en het negatieve persartikel is IBISS Brazilië in een crisissituatie
beland. Het charismatische leiderschap van Nanko was weggevallen en er stonden, naar toen bleek, geen
opvolgers klaar. Verder bleek na Nanko’s overlijden dat de boekhouding van een deel van de organisatie te
wensen overliet. Door de sterke groei van de organisatie en het opschorten van de uitbetaling van
salarissen voor een aantal grote projecten door de (lagere) overheden in Brazilië, waren er gaten in de
begroting ontstaan. Nanko was creatief met gelden omgegaan teneinde zoveel mogelijk ballen in de lucht
te houden en nieuwe projecten te kunnen initiëren. Een deel van de cash betaalde project-uitgaven werd
niet verantwoord in de financiële administratie. Het ging hier met name om de Soldados nunca Maisprojecten.
De negatieve publiciteit heeft een meer afwachtende houding van donateurs tot gevolg gehad, waardoor
de donateursinkomsten zijn teruggelopen. Voorts werd Nanko’s fondsenwervende rol in Brazilië en in
Nederland zeer gemist.

Nieuw bestuur in Brazilië
IBISS Brazilië heeft in een bijzondere algemene vergadering op 6 maart 2015 een nieuw bestuur benoemd
en nieuwe statuten vastgesteld. Onder leiding van president Tião Santos en vicepresident Roberto Pereira
zal IBISS Brazilië het werk van haar bezielende leider voortzetten in Rio de Janeiro.
De in Rio woonachtige Nederlander Leo Wery heeft als vrijwilliger van IBISS Brazilië in 2015 de taak
Internationale contacten op zich genomen.
IBISS Brazilië heeft zich na het overlijden van haar directeur Nanko van Buuren bezig gehouden met
kostenreductie (waaronder ontslag van medewerkers en een verhuizing naar een kleiner kantoor),
oplossen van financiële problemen en het operationeel houden van door de overheid gefinancierde
projecten.
Van oudsher werden vanuit Nederland vooral de innovatieve projecten van IBISS Brazilië gesteund.
Projecten die nog geen steun van de Braziliaanse overheid kregen omdat ze zich eerst nog moesten
bewijzen. Juist deze projecten zijn in het gedrang gekomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het programma
Soldados nunca Mais en zijn deelprojecten, dat vooral op cash betalingen en buiten de officiële
rapportages draaide. O.a. het programma Soldados nunca Mais moest in de loop van 2015 door IBISS
Brazilië in verband met gebrek aan financiële middelen worden stopgezet.
Het bestuur van stichting IBISS Foundation heeft IBISS Brazilië gevraagd om hun financiële management
voor de toekomst inzichtelijk te maken, voor systemen, bemensing, rapportage en controle. Stichting IBISS
Foundation heeft in 2015 een aantal maanden geen betalingen aan IBISS Brazilië gedaan totdat er
voldoende inzicht was in de IBISS activiteiten en de financiële verantwoording. Binnengekomen donaties
zijn door IBISS Foundation tijdelijk op de spaarrekening gestald, tot de vragen beantwoord waren.
Het onderzoek van IBISS Brazilië (en van het steunfonds IBISS Foundation) heeft beide organisaties
gesterkt in de overtuiging dat, hoewel de financiële administratie niet perfect was, er geen aanleiding was
om te denken dat gelden niet voor de doelgroep van IBISS Brazilië (de kansarmen in de favela’s) zijn
ingezet.
Eind 2015 is door stichting IBISS Foundation een beperkt aantal projecten geselecteerd die qua
management (administratie, budgetten, rapportage, leiderschap, protocollen, etc) aan de door IBISS
Foundation gestelde normen voldoen. Dit zijn Sou Menina e Mãe, Creche Casa São Francisco en Vila Nova.
Voor andere projecten streeft IBISS Brazilië naar het opbouwen van een ´track record´, zodat ook die in
de toekomst aan de voormelde normen gaan voldoen.
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Verder worden enkele IBISS Brazilië initiatieven, zoals Pais Trabalhando, Justiça pelos Jovens en Começar
de Novo, voortgezet onder de financiële paraplu van de Braziliaanse overheid.
Een aantal projecten uit het voormalige Soldados nunca Mais programma probeert los van IBISS Brazilië
een doorstart te maken. De voetbalschooltjes, percussiegroepen en dergelijke hebben bewezen bijzonder
effectieve instrumenten te zijn om jongeren uit de drugsmaffia los te weken en te houden. IBISS Brazilië
ziet voorlopig geen mogelijkheid deze door ex-drugssoldaten geleide projecten onder de paraplu van IBISS
Brazilië voort te zetten. Deze projecten worden sinds midden 2015 door ex-medewerkers van IBISS los van
IBISS Brazilië en in twee separate organisaties doorgestart, te weten INK – Instituto Nanko en Amigos do
Nanko.

Doorstart bestuur IBISS Foundation
Al voor Nanko’s overlijden had een drietal bestuursleden aangegeven het stokje te willen overdragen (te
lang bestuursmandaat, verblijf buitenland, werk). Door de crisissituatie die ontstond besloten deze
bestuursleden hun vertrek uit te stellen. Prioriteit werd het loodsen van de IBISS Foundation door deze
moeilijke periode.
Medio het jaar is overleg gepleegd met de Duitse organisatie Our Child e.v. Deze organisatie behoorde al
jaren tot de sponsors van het werk van IBISS Brazilië. Met Our Child werd gesproken over mogelijke
samenwerking op het gebied van het monitoren van de uitgaven en de administratieve processen van
IBISS Brazilië. Bij een bezoek aan IBISS Brazilië is Our Child e.v. tot de conclusie gekomen dat zij hun
steun aan specifieke projecten zullen voortzetten. Het overleg tussen Our Child en IBISS Foundation zal
worden voortgezet.
Eind november 2015 heeft het bestuur aan de donateurs, sponsors en vrienden van stichting IBISS
Foundation in een enquête de vraag voorgelegd over het óf en zo ja hóe van een doorstart. Bijna 150
personen reageerden, waarvan 80% zich voorstander verklaarde van een doorstart. Op 9 december kwam
een groep van 30 IBISS Foundation-vrienden bijeen om met het bestuur te praten over de opties. Het
bestuur heeft vervolgens besloten tot een doorstart, op voorwaarde dat op korte termijn een nieuw
bestuur het mandaat zou gaan overnemen. Dit is gelukt: half januari 2016 is een nieuw bestuur van start
gegaan.

Het werk van de Braziliaanse Stichting IBISS Brazilië
In 2015 realiseerde IBISS Brazilië de volgende door IBISS Foundation gesteunde programma’s in Rio de
Janeiro:

1. Crêche Casa de São Francisco
De crêche Casa de São Francisco in de wijk Cidade de Deus heeft tot doel om kinderen in de leeftijd van 2
tot 4 jaar en hun werkende moeders een veilige sociale plek te geven met stimulans tot verdere
ontwikkeling en bijscholing. In deze crêche worden ca. 100 kinderen opgevangen.
Het team runt het project met volle overgave. Een logopediste zorgt dat spraakproblemen zoveel mogelijk
spelenderwijs worden weggewerkt en met speciale voeding wordt ondervoeding tegengegaan. Om de
kinderen te laten wennen aan structuur (wat ze van thuis niet meekrijgen) heerst er op de opvang een
strak tijdschema.
Het project heeft een eigen facebookpagina, https://www.facebook.com/saofrancisco.creche.
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2. Sou Menina e Mãe (Ik ben Meisje en Moeder)
Het programma Sou Menina e Mãe vangt jonge moeders op tussen de 10 en 16 jaar in de sloppenwijken
van Rio de Janeiro. Het programma helpt de meisjes op eigen benen te gaan staan en de kwaliteit van
leven van zichzelf en van hun kinderen te verbeteren. Ze kunnen onder andere beroepsvoorbereidende
cursussen volgen die hen perspectief bieden op een baan.
IBISS Brazilië probeert de basis-onderdelen van het programma tot openbaar beleid te laten verklaren,
zodat die opgenomen worden binnen de geëigende beleids- en financieringskaders. De ‘Fundação da
Infancia e do Adolescencia’ (FIA) van de Staat Rio de Janeiro neemt de exploitatiekosten van het
programma al sinds 2010 grotendeels voor haar rekening. De vraag naar de cursus dataverwerking is
enorm, met name omdat de meiden daarmee een baan kunnen verwerven binnen de Dienst Wegverkeer
(DETRAN). Ook de kooklessen (zowel het bereiden van maaltijden als het bereiden van snacks voor
partyservice) zijn gewenst. In het kader van de Olympische Spelen 2016 komt er steeds meer vraag naar
gekwalificeerd personeel in de horeca. Door de cursussen krijgen de jonge moeders meer perspectief op
werk en een zelfstandige (veilige) toekomst.

3. Soldados nunca Mais (Nooit meer Drugssoldaten)
Het programma Soldados nunca Mais biedt de jeugd een alternatief voor handel in drugs, door middel van
voetbalschooltjes, percussiegroepen en andere culturele activiteiten. Dit programma draait in verschillende
wijken. Onderdeel van het programma is ook het project Empregabilidade. Dit project heeft tot doel met
behulp van arbeidsplek-gerichte (‘vocational’) training, deelnemers uit het project Soldados nunca Mais
voor te bereiden op arbeid.
Voor enkele beroepsvoorbereidende trainingen (banen binnen beautysalons, restaurants, partycentra, etc.)
heeft IBISS Brazilië een aantal eigen werkplaatsen opgericht in de favela´s.
Helaas heeft IBISS Brazilië in 2015 moeten besluiten de ondersteuning van het programma voorlopig te
stoppen, zie hoofdstuk B.

4. Wijkopbouwwerk, gezondheid en milieu
Binnen dit programma draaiden de subprojecten Articulação communitaria (opbouwwerk in favela’s) en
Catadores da Vida (professionele vuilnisscheiders).
Helaas heeft IBISS Brazilië in 2015 wegens gebrek aan fondsen moeten besluiten deze programma’s
voorlopig te stoppen, zie hoofdstuk B.

5. Observatorio TB
In 2015 werd het gezondheidsproject Observatorio TB, dat door Carlos Eduardo Basilia getrokken werd,
onder IBISS-vlag afgerond.
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C. Het werk van het steunfonds 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 werk dat de juridisch losstaande Braziliaanse NGO IBISS in Rio de Janeiro
verricht. Naast eigen fondsenwervings- en voorlichtingsactiviteiten faciliteert de IBISS Foundation
fondsenwervings- en voorlichtingsactiviteiten voor IBISS Brazilië door particulieren en andere organisaties
in Nederland.
In 2015 kwam het bestuur van IBISS Foundation 13 keer bijeen in bestuursvergaderingen.
In de vergaderingen en daarbuiten is veel tijd en energie besteed aan crisisbestrijding, en het bestuur
kwam door de crisis niet of nauwelijks toe aan fondsenwerving. De jaarlijkse Vriendenborrel aan het einde
van het jaar vond geen doorgang.
Naast de veelvuldige en intensieve communicatie met IBISS Rio en met mensen die reageerden op het
overlijden van Nanko van Buuren en op het NRC artikel, zijn door het bestuur de volgende activiteiten
ondernomen:
• Communicatie met donateurs, sponsors en vrienden door middel van vier nieuwsbrieven.
• Organisatie van een herdenkingsbijeenkomst voor Nanko van Buuren in het Frans Otten stadion in
Amsterdam, waar bijna 200 mensen acte de présence gaven.
• Eind november 2015 heeft het bestuur aan de donateurs, sponsors en vrienden van stichting IBISS
Foundation in een enquête de vraag voorgelegd over het óf en zo ja hóe van een doorstart. Bijna
150 personen reageerden, waarvan 80% zich voorstander verklaarde van een doorstart.
• Bijeenkomst begin december met mensen die zich actief willen inzetten voor een doorstart van
IBISS Foundation.

Informatie over de financiële administratie van IBISS Foundation
De financiële administratie is door de penningmeester van IBISS Foundation uitgevoerd. De jaarrekening
wordt al een aantal jaren samengesteld door Berghoef Accountants en Adviseurs in Aalsmeer.
De boekhouding wordt gevoerd op basis van projecten, opdat een goede controle van de besteding van de
´geoormerkte´ giften mogelijk wordt. De overboeking van middelen naar IBISS Brazilië wordt verricht op
basis van bestedingsverzoeken, waarin het project en het benodigde bedrag gespecificeerd zijn. Deze
bestedingsverzoeken worden door de bestuursvergadering van de IBISS Foundation geautoriseerd.

Informatie over de jaarcijfers van de IBISS Foundation
De jaarrekening 2015 die thans voor u ligt is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van de
´Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen´ van het CBF.
Zoals u in de Staat van Baten en Lasten over 2015 kunt zien zijn de inkomsten sterk gedaald ten opzichte
van 2014. De oorzaken daarvoor zijn beschreven in hoofdstuk B.
Opgemerkt dient te worden dat, naast de bijdragen via de IBISS Foundation in Nederland, het grootste
deel van financieringsbehoefte van IBISS Brazilië gedekt wordt door subsidies, giften en donaties, die
rechtstreeks bij de onafhankelijke Braziliaanse NGO IBISS binnen komen. Over de herkomst en besteding
van deze inkomstenstroom wordt separaat verslag gedaan in het financieel jaarverslag van IBISS Brazilië.

Kosten eigen fondsenwerving IBISS Foundation
Door het werken met een uit vrijwilligers bestaand bestuur konden de kosten beperkt gehouden worden.
Ten behoeve van fondsenwerving zijn in 2015 vrijwel uitsluitend vaste kosten gemaakt, die weergegeven
zijn in de rubriek ´Kosten eigen fondsenwerving´.
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Door de daling van de baten is het percentage van kosten voor eigen fondsenwerving gerelateerd aan het
totaal aan baten uit eigen fondsenwerving hoger dan andere jaren (7%). Wij voldoen daarmee nog steeds
ruimschoots aan de doelstelling, die het CBF voor de door hen erkende instellingen hanteert (25%).

Bestuur van de IBISS Foundation
Het bestuur bestaat louter uit vrijwilligers. Na het overlijden van Nanko van Buuren trokken Adam Bock
(communicatie) en Peter Bilderbeek (fondsenwerving) zich terug als bestuurslid. Ultimo 2015 bestond het
bestuur uit Frank Plantenberg (voorzitter), Sander Visser ’t Hooft (vicevoorzitter), Sylvia Heijker
(penningmeester) en Toke Smolders (secretaris).
Begin januari 2016 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Daarbij zijn de heren Plantenberg en
Visser ´t Hooft en mevrouw Heijker afgetreden, mevrouw Smolders is aangebleven en vier nieuwe
bestuursleden zijn toegetreden: Rob Wakker (voorzitter), Maarten Bosscher (penningmeester), Feliz Goos
(bestuurslid) en Angello Pagano van Amersfoort (bestuurslid).

D. Tot besluit: dankzegging en vooruitblik 2016
Stichting IBISS Foundation dankt de donateurs die ondanks de onzekerheden en problemen zijn
doorgegaan met hun steun aan IBISS Foundation. In 2016 hopen we weer op u te kunnen rekenen.

Amsterdam, mei 2016
Namens het in 2015 verantwoordelijke Bestuur van de Stichting IBISS Foundation

Sander Visser ’t Hooft (vicevoorzitter)

Toke Smolders, secretaris
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Balans per 31 december 2015
31 december 2015

31 december 2014

32

525

11.891

9.867

11.923

10.392

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

10.000
1.573

Kortlopende schulden

Samenstellingsverklaring afgegeven.
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0
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350

550
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Staat van baten en lasten over 2015
2015

2014

45.006

183.425

34.345

180.700

Baten
Baten eigen fondsenwerving

Lasten
Besteed aan doelstelling:
IBISS Brazilië

Werving baten:
Kosten eigen fondsenwerving
Financiële baten en lasten

3.086
218

Beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Resultaat

Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve
Continuïteitsreserve

Samenstellingsverklaring afgegeven.
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
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

Algemeen
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 2015
Vorderingen en overlopende activa
Dit betreft voornamelijk nog te ontvangen bankrente en donaties.
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
Toevoeging/onttrekking vanuit staat van baten en lasten
Stand per 31 december

2015

2014

9.842
158
10.000

10.000
-158
9.842

De reserves die de continuïteitsreserve te boven gaan, zijn door het bestuur bestemd ten goede te komen
aan de doelstelling van de Stichting.
In 2015 is een bedrag van € 1.573 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
(2014: onttrekking € 560).

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen nog te betalen algemene uitvoeringskosten.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

Baten eigen fondsenwerving
Giften regulier
Giften specifieke projecten
Opbrengst golftoernooi
Opbrengst Vriendenborrel

Verleende ondersteuning IBISS Brazilië
Bijdrage algemene kosten
Casa Sao Francisco
Soldados Nunca Mais
Sou Menina e Mae
Educatie en cultuur
Wijkopbouwwerk, gezondheid en milieu
Trainingen, leiderschapsontwikkeling

Kosten eigen fondsenwerving
Algemeen
Overige

2015

2014

36.077
8.929
0
0
45.006

72.589
106.856
2.035
1.945
183.425

1.895
4.450
8.700
18.300
0
1.000
0
34.345

0
10.000
70.000
61.200
2.000
6.500
31.000
180.700

1.875
1.211
3.086

424
1.480
1.904

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%.

Kengetallen
Besteed aan doelstelling*/totaal baten
Kosten eigen fondsenwerving/baten uit
eigen fondsenwerving
* Inclusief mutatie bestemmingsreserve.

Amsterdam,

2016

Het Bestuur van Stichting IBISS Foundation

104396/Pag. 18 van 18

2015

2014

2013

80%

98%

97%

7%

1%

2%

