Stichting IBISS Foundation
Jaarverslag 2018
Vastgesteld 26 april 2019

Jaarverslag Stichting IBISS Foundation
Over het jaar 2018

1

Stichting IBISS Foundation
Jaarverslag 2018
Vastgesteld 26 april 2019

Inhoudsopgave
1
2
2.1
2.2
2.3

Bestuursverslag
Jaarrekening
Balans
Staat van Baten en Lasten
Toelichting bij balans en staat van baten en lasten

2

Stichting IBISS Foundation
Jaarverslag 2018
Vastgesteld 26 april 2019

1

BESTUURSVERSLAG

1.1 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 of IBISS Rio).
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 Foundation als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), waardoor giften aftrekbaar zijn van de Belasting.
Statutaire doelstelling
De activiteiten van de Stichting IBISS Foundation zijn gericht op het verlenen van steun aan de
zelfstandige Braziliaanse niet-gouvernementele organisatie (ngo) IBISS te Rio de Janeiro.
IBISS-Brazilië in Rio de Janeiro richt zich 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.

Het Nederlandse Steunfonds, Stichting IBISS Foundation, tracht haar doel te verwezenlijken door:
-

het werven van (financiële) middelen;
3

Stichting IBISS Foundation
Jaarverslag 2018
Vastgesteld 26 april 2019

- het geven van bekendheid aan IBISS-Brazilië in Nederland. IBISS Foundation beheert daartoe de
website www.ibiss.info en de Facebook en LinkedIn pagina’s van IBISS Foundation;
- het organiseren en ondersteunen van evenementen en uitwisselingsprogramma’s;
- het overdraagbaar maken van ervaringen van IBISS-Brazilië.

1.2

2018 - een transitie-jaar

Na het crisisjaar 2015, het overgangsjaar 2016 en het doorstart-jaar 2017 was 2018 een transitiejaar. Dit geldt in het bijzonder voor IBISS Foundation in Nederland.
Evenals in de drie voorgaande jaren bleef IBISS Rio gedurende het jaar 2018 kampen met grote
problemen van financiële en organisatorische aard. Met het onverwachte wegvallen van Nanko van
Buuren begin 2015, in combinatie met de economische malaise in het land, bleek de basis van de
organisatie in Rio zeer zwak geworden. Door de financiële crisis in Brazilië is overheidssteun (van de
gemeente Rio de Janeiro en de staat Rio de Janeiro) geheel of voor een groot deel weggevallen. Dat
was al zo sinds 2015 en dit speelde IBISS Rio opnieuw parten in 2018. Dit betekende dat IBISS Rio
voor het voortbestaan van de projecten Casa São Francisco gedeeltelijk en voor Sou Menina e Mãe
volledig afhankelijk werd van donaties van (buitenlandse) sponsoren, in het bijzonder van het NL
Steunfonds IBISS Foundation. Subsidies vanuit de Braziliaanse overheden kwamen er in 2018 niet.
Ook het Braziliaanse bedrijfsleven is vanwege de economische crisis en de corruptie niet bereid tot
sponsoring van IBISS en van andere sociale organisaties in Brazilië.
Goed nieuws!
Aan het einde het jaar 2018 kwam IBISS Rio met goed nieuws: de Staat Rio de Janeiro heeft beloofd
om in 2019 haar verplichtingen na te komen betreffende de betalingen van de salarissen van het Sou
Menina e Mae programma.
Het in januari 2016 nieuw aangetreden bestuur van het NL Steunfonds IBISS Foundation had
gedurende het overgangsjaar 2016 en het doorstart-jaar 2017 onderzocht, welke weg het steunfonds
op de langere termijn zou kunnen gaan.
De onzekerheid rond de toekomst van het NL steunfonds en de problemen in 2015 die daartoe geleid
hebben, hebben sindsdien veel donateurs doen besluiten zich terug te trekken. Ook in 2018 zegden
weer een aantal donateurs hun bijdragen op.
Het bestaansrecht van het NL steunfonds staat of valt met de kracht van de organisatie van IBISS in
Rio. In 2018 heeft het NL steunfonds geconstateerd dat IBISS Rio weliswaar heeft ingeboet aan
kracht, maar desondanks overeind is gebleven en goed werk is blijven doen, met goede resultaten.
De projecten van IBISS in Rio worden sinds 2015 ondanks de tegenslagen, enthousiast geleid door
coördinator Isabel Monteiro.
Door de wisselingen in de besturen in Rio en in NL kwamen de ontwikkelingen en de perspectieven
op termijn wat minder scherp op het netvlies. In 2018 is hier hard aan gewerkt, omdat de activiteiten
van IBISS in Rio nog steeds hard nodig zijn.
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De duurzaamheid van de projecten moet echter lokaal worden ondersteund en gegarandeerd. Voor
het NL steunfonds IBISS blijft de groeiende afhankelijkheid van IBISS Rio een grote zorg.
In 2017 had het bestuur van het Steunfonds het bestuur van de stichting Huize Buitenveldert bereid
gevonden om te ondersteunen bij de vorming van een nieuw bestuur voor het Steunfonds. Ook
zegde het bestuur van Huize Buitenveldert voor 2018 en 2019 een financieel vangnet toe.
Goed nieuws-2!
De zoektocht naar nieuwe bestuursleden voor het Steunfonds verliep niet zonder problemen. Het is
over het algemeen lastig om vrijwilligers te vinden die zich voor een langere periode willen
committeren aan een bestuur. Echter, in december 2018 kon het bestuur met grote blijdschap
meedelen dat er vanaf 1 januari 2019 voldoende nieuwe bestuursleden bereid waren gevonden om
het werk van het Steunfonds in 2019 op volle kracht door te kunnen zetten.
Het bestuur van NL steunfonds IBISS Foundation heeft de donateurs en andere relaties via mails en
een nieuwsbrief op de hoogte gesteld over de voortgang van het werk in 2018.
Het werk van de Braziliaanse Stichting IBISS Brazilië
In 2018 continueerde IBISS-Brazilië in Rio de Janeiro de twee door het steunfonds IBISS Foundation
gesteunde programma’s:
1.

Crèche Casa de São Francisco

De crèche Casa de São Francisco in de wijk Cidade de Deus heeft tot doel om kinderen in de leeftijd
van 0 tot 6 jaar en hun werkende moeders een veilige sociale plek te geven met stimulans tot
verdere ontwikkeling en bijscholing. In deze crèche worden ca. 100 kinderen opgevangen.
Het CSF-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 (die 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.
In 2018 gaf IBISS Foundation financiële steun aan Casa de São Francisco voor voedsel en materialen.
Stichting Het Bosje stelde in 2018 een aanzienlijk bedrag ter beschikking voor de renovatie van het
CSF pand.
2.

Sou Menina e Mãe (Ik ben Meisje en Moeder)

Het programma Sou Menina e Mãe vangt jonge moeders op tussen de 12 en 21 jaar in de
sloppenwijken Curicica en Gramacho in 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. De vraag naar de cursus dataverwerking is enorm, vooral omdat de meisjes daarmee een baan
kunnen verwerven binnen de Dienst Wegverkeer (DETRAN). Ook de kooklessen (het bereiden van
maaltijden en het bereiden van snacks voor partyservice) zijn in trek. Door de cursussen krijgen de
jonge moeders meer perspectief op werk en op een zelfstandige en veilige toekomst.
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IBISS-Brazilië probeert de basisonderdelen van het Sou Menina e Mãe 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
nam de exploitatiekosten van het programma sinds 2010 grotendeels voor haar rekening. Echter,
vanwege de financiële crisis / bankroet van de staat Rio de Janeiro, heeft het project al sinds 2015
geen geld meer ontvangen van de staat; hierdoor konden bijv. geen salarissen worden betaald. Ook
in 2018 kwam er geen overheidssteun voor Sou Menina e Mãe. Dat gaat wel gebeuren in 2019: de
staat Rio de Janeiro gaat haar salarisverplichtingen voor het personeel van SMM nakomen.
In 2018 gaf IBISS Foundation financiële steun aan het Sou Menina e Mãe project in Curicica en
Gramacho voor voedsel en materialen.
Het SMM gebouw in Curicica wordt sinds eind 2014 gratis ter beschikking gesteld door de NL
Stichting Huize Buitenveldert, die in 2017 een aanzienlijk bedrag doneerde voor de renovatie van het
pand.
Het SMM gebouw in Jardim Gramacho wordt sinds 2015 gratis ter beschikking gesteld door de
vakbond van vuilnisscheiders van Jardim Gramacho. In 2017 is het pand gerenoveerd met een extra
donatie van de NL Stichting Het Bosje.

1.3

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.
Bestuur van IBISS Foundation
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, in 2018 waren dat Maarten Bosscher (penningmeester)
en Toke Smolders (secretaris en waarnemend voorzitter). In januari 2019 is Toke Smolders, na bijna
10 jaar bestuurswerk voor het Steunfonds, terugtreden uit het bestuur. Vanaf 1 mei 2019 bestaat het
bestuur uit Jolande Piersma (voorzitter), Guus Wijte (secretaris) en Erik Nachbar (penningmeester).
Laatstgenoemde neemt de taken van Maarten Bosscher over.
Het bestuur van IBISS Foundation in 2018 vier keer bijeen in bestuursvergaderingen. De
vergaderingen vonden plaats bij bestuursleden thuis.
Het bestuur besteedde veel tijd aan de communicatie met IBISS Rio en het zoeken naar nieuwe
bestuursleden om na 2018 het voortbestaan van het steunfonds te kunnen garanderen. Het bestuur
kwam onvoldoende toe aan fondsenwerving.
Naast de veelvuldige en intensieve communicatie met IBISS in Rio zijn door het bestuur van het
Steunfonds de volgende activiteiten ondernomen:
-

Communicatie met donateurs, sponsors en vrienden (brieven en sociale media).
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-

Update van de website www.ibiss.info

-

Communicatie en overleg met de Stichting Huize Buitenveldert over het zoeken naar nieuwe
bestuursleden.

Informatie over de financiële administratie van IBISS Foundation
De financiële administratie is door de penningmeester van IBISS Foundation uitgevoerd. De
boekhouding wordt gevoerd op basis van projecten, opdat een goede controle van de besteding van
de ´geoormerkte´ giften mogelijk is. 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 2018 die thans voor u ligt is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van
de ´Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen´ van het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF).
Zoals de Staat van Baten en Lasten over 2018 laat zien zijn de inkomsten gedaald ten opzichte van
2017. De oorzaken daarvoor zijn:
-

Het stopzetten van financiële steun door een 10-tal vaste donateurs.

-

Het uitblijven van nieuwe vaste donateurs.

-

Het op enkele uitzonderingen na uitblijven van substantiële eenmalige donaties.

-

Het steunfondsbestuur was niet in staat om fondsenwervende acties te doen.

We merken op dat, naast de bijdragen via de IBISS Foundation in Nederland voor de twee projecten
CSF en SMM, een deel van de financieringsbehoefte van IBISS-Brazilië gedekt wordt door subsidies,
giften en donaties, die rechtstreeks bij IBISS-Brazilië binnen komen. Over de herkomst en besteding
van deze inkomstenstromen wordt geen verslag gedaan in het jaarverslag van IBISS Foundation.
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 2018 vrijwel uitsluitend vaste beheerskosten
gemaakt. Door de daling van de baten is het percentage van kosten 11% van het totaal aan baten uit
eigen fondsenwerving. Wij voldoen daarmee nog steeds ruimschoots aan de doelstelling, die het CBF
voor de door hen erkende instellingen hanteert (25%).
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1.4

Dank aan de donateurs

Wij danken de donateurs en vrienden die ondanks de onzekerheden en problemen in 2018 zijn
doorgegaan met hun steun voor IBISS in Rio. In 2019 hopen we opnieuw op u te mogen rekenen. Het
nieuwe bestuur zal zich speciaal gaan inzetten op fondsenwerving. Uw ideeën en steun zijn daarbij
van harte welkom!

1.5

Ondertekening Bestuursverslag

Apeldoorn, 25 april 2019

Namens het bestuur,
Maarten Bosscher, penningmeester
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2

JAARREKENING

2.1

Balans per 31 december 2018

Activa

31 December 2018

Debiteuren

31 December 2017

300

-

Liquide middelen

6.284

6.633

Totaal Activa

6.584

6.633

Bestemmingsreserve

-

28

Continuïteitsreserve

5.979

6.000

Totaal Eigen Vermogen

5.979

6.028

605

605

6.584

6.633

Passiva
Eigen vermogen

Kortlopende schulden
Totaal Passiva

Alle bedragen zijn in EURO
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2.2

Staat van Baten en lasten

Baten
Baten eigen fondsenwerving

2018

2017

22.312

33.410

20.000

38.650

219

420

1.896

2.961

246

234

22.361

42.265

Lasten
Besteed aan doelstelling IBISS Brazilië
Kosten fondsenwerving
Administratie en beheerskosten
Financiële lasten
Totaal Lasten

Resultaat

(49)

(8.855)

Onttrekking aan continuïteitsreserve

(21)

(4.000)

Onttrekking aan Bestemmingsreserve

(28)

(4.855)

Resultaatsbestemming:

Alle bedragen zijn in EURO
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2.3

Toelicht op de balans en staat van baten en lasten

Algemeen
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 derdewereldlanden in het algemeen en in Brazilië in het bijzonder voor het Instituto Brasileiro de
Inovações em Saúde Social (IBISS) te Rio de Janeiro.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening van Stichting IBISS Foundation is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de
‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties’, met uitzondering van het voorschrift inzake het
opstellen van een begroting. Gegeven de aard en omvang is hiervan afgezien.
Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de financiële positie van Stichting
IBISS Foundation
Voor zover niet anders vermeld worden activa gewaardeerd tegen nominale waarde of lagere
realisatiewaarde, passiva tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans
Debiteuren
Dit betreft nog te ontvangen donaties.

Liquide middelen
Banktegoeden die ter vrije beschikking staan

Eigen vermogen
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 EUR 6.000 (2016: EUR 10.000)

Het verloop van de continuïteitsreserve kan als volgt gespecificeerd worden:

Stand per 1 januari
Onttrekking vanuit bestemming resultaat
Stand per 31 december

2018

2017

6.000
(21)
5.979

10.000
(4.000)
6.000

De reserves die de continuïteitsreserve te boven gaan, zijn door het bestuur bestemd ten goede te
komen aan de doelstelling van de stichting.

Stand per 1 januari
Onttrekking vanuit bestemming resultaat
Stand per 31 december

2018

2017

28
(28)
0

4.883
(4.855)
28

Kortlopende schulden
Betreft nog te betalen uitvoeringskosten en nog te storten donaties
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Toelichting bij de staat van baten en lasten
2018

2017

12.412
9.900
22.312

14.540
18.870
33.410

10.000
10.000
20.000

24.050
14.600
38.650

219

420

Baten eigen fondsenwerving
Giften regulier
Giften Specifieke projecten

Lasten
verleende ondersteuning IBISS Brazilië
Sou Menina e Mae / Minas
Crèche Casa Sao Franciso

Kosten fondsenwerving
Bestaat voornamelijk uit website onderhoud en hosting.

Kosten beheer en administratie
Accountant
IT-kosten
Verzekering
Overig (kantoor, telefoon, porti, reiskosten)

605
865
425
1.896

Kengetallen

2018

2017

2016

89%
1%

101%
1%

93%
1%

Totaal besteed aan doelstelling als % van baten
Kosten eigen fondsenwerving als % van baten

Ondertekening
Apeldoorn, 25 april 2019

Namens het bestuur
M. Bosscher, Penningmeester
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905
824
426
805
2.961

