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Aan het Bestuur van Stichting IBISS Foundation
Amsterdam

Aalsmeer, 23 oktober 2015

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2014 van Stichting IBISS Foundation te
Amsterdam.

Samenstellingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening over 2014 van Stichting IBISS Foundation te
Amsterdam, bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014
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 voor accountants geldende 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
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 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 richt zich in Rio de Janeiro
met name op:
- sociale, culturele, onderwijs en gezondheid(szorg) 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. Het werk van de Braziliaanse NGO IBISS Brazilië
In de aanloop naar het WK Voetbal 2014 stond Brazilië en ook Rio de Janeiro in de schijnwerpers. Op
binnen- en buitenlandse radio en televisie werd ruimschoots aandacht geschonken aan de Brazilië
problematiek rond het WK.
IBISS-directeur Nanko van Buuren was regelmatig in radio- en tv programma’s in Nederland (o.a. bij
Pauw en Witteman en bij Max TV) en werd overstelpt met vragen van journalisten. Bovendien werd er
een groot beroep op hem en de medewerkers van IBISS Brazilië gedaan om bezoekers en journalisten
rond te leiden in de favela’s. Tijdens het WK werd binnen de favela Complexo da Penha door de
bevolking genoten van het WK Voetbal via een aantal grote TV-schermen. Het plaatsen van deze TVschermen was een initiatief van IBISS Brazilië met het doel de eenheid binnen Complexo da Penha te
versterken. Ondertussen ging het leven in Rio gewoon door.
IBISS Brazilië runt de volgende programma’s in Rio de Janeiro:

1. Creche Casa de Sao 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.
Dona Laura en haar functionarissen runnen 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.

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 geven op een baan.
In het programma Sou Menina e Mãe werd in 2014 opnieuw behoorlijk geïnvesteerd. Via de zgn.
‘Clinicas de Família’ in favela-gebieden (medische posten voor basisgezondheidszorg) werden jonge
meisjes met vroegtijdige zwangerschappen naar het programma doorverwezen. Omdat onderdelen als
prenatale zorg, postnatale begeleiding en kinderopvang reguliere overheidstaken betreffen, heeft IBISS
Brazilië in 2014 een proces in gang gezet om die bij de geëigende instanties onder te brengen, c.q.
betreffende instanties binnen de door IBISS Brazilië opgeknapte en adequaat ingerichte panden hun
diensten te laten aanbieden.
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. Met de steun van IBISS Foundation zijn
computerworkshops voor de cursus dataverwerking en een industriële keuken voor kooklessen ingericht.
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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 perspectief op werk en een zelfstandige (veilige) toekomst.
Onderdeel van het programma Sou Menina e Mãe is ook het project Minas de Trafico, dat zich richt op
verstoten ex-vriendinnetjes van drugsbazen.

3. Soldados nunca Mais
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 zijn de volgende subprojecten: Empregabilidade
(werkgelegenheid voor ex-soldados), Bras de Pina, Favela Street, Casa Rio en Vila Nova.
Ook in 2014 werd veel aandacht gegeven aan het project Favela Street, waarin Philip Veldhuis en
Roxanne (Rocky) Hehakaija trainingen verzorgden voor voetbalschooltjes en waarin ex-soldados
opgeleid werden tot sportinstructeurs. Het IBISS Brazilië-meidenteam, dat samengesteld werd uit
meiden uit de voetbalschooltjes van Favela Street, werd door Philip en Roxanne klaargestoomd voor
deelname aan de Street Child World Cup 2014. Het IBISS Brazilië team werd wereldkampioen in Rio.
Het Favela Street project gaat na het vertrek van Philip en Roxanne met Braziliaanse coaches verder
onder de naam Sport & Development.
Binnen het Programma Soldados nunca Mais werd het concept ‘Arbeidsplek- gerichte (vocational)
training’ in 2013 nader uitgewerkt en ingevuld. Voor enkele beroepsvoorbereidende trainingen (banen
binnen beautysalons, restaurants, party centra, etc.) heeft IBISS Brazilië een aantal eigen werkplaatsen
binnen de favela´s ingericht.
Via een systeem van microkrediet en beroepsgerichte training zijn er in 2014 weer een aantal
kapperszaakjes en een aantal coöperatieve restaurants opgestart. IBISS Brazilië heeft begin 2012
samen met een groep ex-soldados de coöperatie I-turs opgezet. Via I-turs kunnen groepen bezoekers
en toeristen op een motor-taxi een bezoek brengen aan de favela Complexo da Penha met het bekende
kerkje op de heuvel, Favela Painting in Vila Cruzeiro en de voetbalschool in Vacaria.
In 2013 heeft IBISS Brazilië het concept van ‘Arbeidsplek-gerichte Vocational Training’ ook
geïntroduceerd binnen het Gevangeniswezen, als voorbereiding op het programma ‘Começar de Novo’
dat IBISS Brazilië i.s.m. de Rechtbank (Tribunal de Justiça) ontwikkelt en uitvoert.
Verder werd in 2014 de ‘Banco de Emprego’ verder geprofessionaliseerd en uitgebouwd, waarvoor 3
extra medewerkers moesten worden aangetrokken. Het streven is dat deze banenbank verzelfstandigd
wordt.

4. Educatie en cultuur
Dit programma richt zich op kinderen en jongeren en biedt toegang tot sport, handenarbeid,
alfabetisering, beeldende kunst en cultuur. Een multidisciplinaire equipe verzorgt lessen in capoeira,
Engels, voetbal en alfabetisering. Ook krijgen kwetsbare jongeren speciale aandacht om te voorkomen
dat ze drugs gaan gebruiken of in het drugsgeweld terecht komen. Het programma loopt onder andere
in de favela’s Vila Nova en Terra Encantada.
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Ook het project Nosso Futuro maakt deel uit van dit programma. Met het studiebeurzenstelsel van
Nosso Futuro (Onze Toekomst) biedt IBISS Brazilië haar doelgroep en medewerkers via een
maandelijkse bijdrage de mogelijkheid te studeren. Deze bijdrage kan worden ontvangen voor
verschillende kosten. Van inschrijfgeld voor een beroepsopleiding tot reiskosten om op school te komen,
van boekengeld tot een taalcursus en van schooluniformen voor kleine kinderen tot maandgeld voor de
universiteit.

5. Wijkopbouwwerk, gezondheid en milieu
Binnen dit programma draaien de subprojecten Articulação communitaria (opbouwwerk in favela’s) en
Catadores da Vida (professionele vuilnisscheiders).
Het project Catadores da Vida richt zich op vuilnisscheiders die (tijdelijk) op straat wonen. IBISS Brazilië
heeft geholpen bij het opzetten van een netwerk van hulp, toeleiding naar coöperatieve organisaties,
gezondheidszorg en officiële instanties. IBISS Brazilië heeft de vuilnisscheiders voorgelicht over
collectieve vuilnisophaal en recyclage, over sexueel overdraagbare ziekten, tuberculose, lepra en
mensenrechten.

6. Preventieve gezondheidszorg
Binnen dit programma draaien het Observatorio de Tuberculose en het project Reprehan (lepra).
Het programma is gericht op beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Het technische team werkt
veel samen met wijkraden en heeft goede contacten met organen van de gemeente Rio de Janeiro en
de nationale overheid.

7. Training, leiderschapsontwikkeling
Binnen het IPÊ trainingscentrum werden in 2014 onder meer trainingen verzorgd op het gebied van
traumaverwerking. Met de cursus Lidar werden ‘educadores sociais’ (bijv. begeleiders van crèches,
onderwijzers en leraren, voetbaltrainers en andere sportdocenten, straatwerkers etc.) getraind hoe zij
de ‘coping’ van getraumatiseerde kinderen en jongeren kunnen steunen. Voorts werden er trainingen
verzorgd op het gebied van Young Black Leadership (jonge leiders) en Cuidadores de Idoses
(bejaardenverzorging).
Naast zijn dagelijks werk werd door Nanko van Buuren wederom veel tijd besteed aan het rondleiden
van bezoekers uit Nederland. Onder andere bracht een jongerengroep van de organisatie Worldmapping
en de Stichting Mondo een bezoek aan IBISS Brazilië-projecten in de favela’s van Rio. Verder brachten
in 2014 weer een flink aantal groepen uit het Nederlandse bedrijfsleven en studentengroepen van
verschillende universiteiten en hogescholen een bezoek aan het werk van IBISS Brazilië in de favela’s.
Verschillende van deze bezoeken leidden na terugkeer tot fondsenwervende acties ten bate van IBISS
Brazilië.
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C. 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 de Braziliaanse NGO IBISS in Rio de Janeiro verricht.
Naast eigen activiteiten faciliteert de IBISS Foundation fundraising- en voorlichtingsactiviteiten voor
IBISS Brazilië door particulieren en andere organisaties. De IBISS Foundation heeft in 2014 de volgende
activiteiten uitgevoerd:
• Het vervaardigen van een viertal nieuwsbrieven.
• De Nanko 63 verjaardagsactie (opbrengst € 1.949).
• Het IBISS Golftoernooi op de Amsterdamse Golf Club (opbrengst € 2.034).
• Promotie voor en bijwoning van de presentatie van het boek ‘Rafels van Rio’ van Gijs Wanders.
Een deel van de opbrengst van de verkoop van het boek kwam ten gunste van IBISS Brazilië.
• De organisatie van de eindejaars-Vriendenborrel in het Frans Otten Tennis Stadion in
Amsterdam. In 2014 is daaraan voor de derde keer een druk bezocht benefietbuffet gekoppeld.
In deze bijeenkomst, die door Stefan Verwer gepresenteerd werd, werd onder meer aandacht
besteed aan een aantal succesvolle initiatieven van IBISS-vrienden, zoals het Festival Alegria in
Tilburg, het initiatief van Wina Kruithof met haar tassenproject WinaBago, en de Favela Street
actie in Winsum door Winsum veur IBISS en het AOC Terra. Aan Winsum werd de IBISS Pluim
uitgereikt voor het meest succesvolle fundraisingproject. Verder werd stilgestaan bij enkele
succesvolle IBISS Brazilië-projecten uit de afgelopen 25 jaar. Het accent werd daarbij gelegd op
innovatie. In het interview met Nanko van Buuren ging Nanko in op de toekomstverwachtingen.
Voorts presenteerde hij op een groot scherm de ‘keyplayers’ binnen de IBISS-organisatie: Dr.
Alberto Nicodemos, Tiana Sento Sé, Isabel Monteiro, Carlos Eduardo Basilia en Sebastião Santos
(Tião). Deze informatieve bijeenkomst werd omlijst met muziek van Josee Koning en gitarist
Kees Gelderblom. De avond werd afgesloten met een Braziliaans buffet, waarbij Mrs. Smit en
Jesse Buitenhuis voor de muzikale input zorgden.
• Gastlessen en presentaties over het werk van IBISS Brazilië werden gegeven bij de Hogeschool
van Amsterdam, het Eemsdeltacollege in Delfzijl, en het Vathorstcollege in Amersfoort.
• Voor een groep zakenklanten van Rabobank Hardenberg werd een presentatie gehouden over
IBISS Brazilië i.v.m. hun bezoek aan Rio.
• Bezoek aan en medewerking aan diverse festivals, o.a. Festival Alegria in Tilburg, Winsum veur
IBISS, en 1 Ander festival in Schijndel.

Fondsenwerving door IBISS Foundation
Fondsenwerving vindt op allerlei niveaus plaats. Een deel van de inkomsten van de IBISS Foundation
komt voort uit ‘vrije, niet op specifieke projecten gerichte’ donaties en giften. Het voordeel van vrije
(niet-geoormerkte) gelden is dat deze kunnen worden ingezet voor o.a. het betalen van salarissen en
andere organisatiekosten. Vrije gelden kunnen flexibel worden ingezet in projecten waar de nood op dat
moment het hoogst is. Met vrije gelden probeert IBISS Brazilië ook nieuwe waardevolle initiatieven
binnen de favela’s van de grond te tillen. Naast donaties wordt IBISS Brazilië ook gesteund door
vermogensfondsen, rechtstreeks of via IBISS Foundation. Het aandeel van vermogensfondsen in het
totale financieringsplaatje wordt steeds belangrijker. Deze vermogensfondsen stellen over het algemeen
gelden beschikbaar ten behoeve van specifieke projecten.
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Informatie over de financiële administratie van IBISS Foundation
In 2014 werd door de penningmeester van IBISS Foundation een gedegen administratie gevoerd. De
jaarrekening wordt al een aantal jaren samengesteld door Berghoef Accountants 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 2014 die thans voor u ligt is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van
de ´Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen´ van het CBF.
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 180.700 overgemaakt naar IBISS
Brazilië.
Zoals u in de Staat van Baten en Lasten over 2014 kunt zien, zijn de inkomsten gestegen ten opzichte
van 2013. Dit is te danken aan de extra aandacht voor IBISS Brazilië in verband met het WK Voetbal in
Brazilië in 2014.
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 IBISS Brazilië binnen komen. Van alle inkomsten komt ongeveer 70% van diverse
Braziliaanse overheidsorganen. Over de herkomst en besteding van deze inkomstenstroom wordt
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 enkele fundraisingacties zijn kosten gemaakt, die weergegeven zijn in de
rubriek ´Kosten eigen fondsenwerving´. Met een percentage van ruim 1% 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 door hen erkende instellingen hanteert (25%).

Bestuur van de IBISS Foundation
Het bestuur bestaat louter uit vrijwilligers.
In maart 2014 hebben wij afscheid genomen van Rolf Oosterbaan en Anita Mulder. Wij zijn hen veel
dank verschuldigd voor hun inzet tijdens hun vele bestuursjaren.
Adam Bock (Communicatie) en Peter Bilderbeek (Fondsenwerving) meldden zich als kandidaten voor het
bestuurslidmaatschap.
Ultimo 2014 bestond het bestuur uit Frank Plantenberg (Voorzitter), Sander Visser ’t Hooft
(Vicevoorzitter), Sylvia Heijker (Penningmeester) en Toke Smolders (Secretaris).
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D. Tot besluit: dankzegging en vooruitblik 2015
In 2014 hebben vele bedrijven, organisaties en particulieren ons van harte gesteund, waarvoor wij
mede namens IBISS Brazilië onze dank uitspreken. In 2015 hopen we weer op u te kunnen rekenen.
In februari 2015 is helaas de oprichter / directeur van IBISS, Nanko van Buuren, overleden.

Amsterdam, september 2015
Namens het Bestuur van de Stichting IBISS Foundation
Sander Visser ’t Hooft (vicevoorzitter)
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Stichting IBISS Foundation
Jaarrekening 2014

Jaarstukken 2014
Jaarrekening
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Stichting IBISS Foundation
Jaarrekening 2014

Balans per 31 december 2014
31 december 2014

31 december 2013

525

59

9.867

11.617

10.392

11.676

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

9.842
0

Kortlopende schulden

Samenstellingsverklaring afgegeven.
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10.000
560
9.842

10.560

550

1.116

10.392

11.676

Stichting IBISS Foundation
Jaarrekening 2014

Staat van baten en lasten over 2014
2014

2013

183.425

152.664

180.700

152.200

Baten
Baten eigen fondsenwerving

Lasten
Besteed aan doelstelling:
IBISS Brazilië

Werving baten:
Kosten eigen fondsenwerving
Financiële baten en lasten

1.904
268

Beheer en administratie:
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Resultaat

Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve
Continuïteitsreserve

Samenstellingsverklaring afgegeven.
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3.389
216
2.172

3.605

1.271

1.125

184.143

156.930

-718

-4.266

-560
-158
-718

-4.266
0
-4.266

Stichting IBISS Foundation
Jaarrekening 2014

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014
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

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.

104396/Pag. 16 van 21

Stichting IBISS Foundation
Jaarrekening 2014

Toelichting op de balans per 31 december 2014
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
Dotatie aan bestemmingsreserve
Stand per 31 december

2014

2013

10.000
-158
0
9.842

10.000
0
0
10.000

De reserves die de continuïteitsreserve te boven gaan, zijn door het bestuur bestemd ten goede te
komen aan de doelstelling van de Stichting.
In 2014 is een bedrag van € 560 onttrokken aan de bestemmingsreserve (2013: onttrekking € 4.266).

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen nog te betalen algemene uitvoeringskosten.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014

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

Verleende ondersteuning IBISS Brazilië
Casa Sao Francisco
Soldados Nunca Mais
Sou Menina e Mae
Observatorio de Tuberculose
Educatie en cultuur
Wijkopbouwwerk, gezondheid en milieu
Trainingen, leiderschapsontwikkeling

Kosten eigen fondsenwerving
Algemeen
Overige

2014

2013

72.589
106.856
2.035
1.945
183.425

108.539
40.519
2.594
1.012
152.664

10.000
70.000
61.200
0
2.000
6.500
31.000
180.700

3.000
50.000
57.000
18.000
4.700
1.500
18.000
152.200

424
1.480
1.904

375
3.014
3.389

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,

2015

Het Bestuur van Stichting IBISS Foundation
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2014

2013

2012

98%

97%

97%

1%

2%

3%
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Bijlagen
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