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Jaarverslag 2014 

Algemeen 

Statutaire en publieke 
naam 

: Stichting Vrienden van Brazilië 

RSIN/fiscaal 
nummer  

: 8177.73.769 

Adres : Hulsbossen 12 
5095 BK Hooge Mierde 
Nederland 

Telefoon : 013 5091904 
e-mail : Info@vriendenvanBrazilie.nl 
Doelstelling : De Stichting Vrienden van Brazilië stelt zich ten doel het 

genereren van financiële middelen ten behoeve van 
onderwijs- en welzijn projecten die gericht zijn op 
kansarme kinderen in Brazilië en voorts al hetgeen met 
een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste 
zin van het woord. 

Beleidsplan : De Stichting Vrienden van Brazilië tracht deze doelstelling 
te bereiken door: 
a) het organiseren van activiteiten 
b) het organiseren van bijeenkomsten 
c) alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen 
leveren aan de verwezenlijking van voormelde doelstelling. 

Voor het nastreven van de doelstellingen worden 
benodigde middelen verkregen uit: 
a) opbrengst van activiteiten door de stichting te 
    organiseren 
b) vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen 
    legaten en overige toevallige baten 
c) subsidies 
d) erfstellingen die slechts aanvaard kunnen worden onder 
voorrecht van boedelbeschrijving. 

Gelden die worden ingezameld worden beheerd door de 
penningmeester. Het ingezamelde vermogen wordt op een 
verantwoorde wijze zo snel mogelijk overgeboekt naar de 
bestemming in Brazilië.  

De besteding van de opbrengsten worden na overboeking 
aangewend om benoemd projecten te financieren, en 
kansarme kinderen en gezinnen te ondersteunen conform 
de doelstelling van de Stichting. 

De Stichting ziet binnen haar vermogen toe dat 
bestedingen conform de doelstelling zijn. Moderne 
communicatiemiddelen worden aangewend om de 
controle uit te oefenen.  

Bestuur : Het bestuur bestaat tenminste uit 3 leden, namelijk een 
voorzitter, secretaris en penningmeester. 
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Omdat we een groot aantal donateurs hebben in de regio 
Noordoost Brabant heeft de Stichting een 
regiovertegenwoordiger aangesteld. 

Voorzitter : Toon van Limpt 
Hulsbossen 12 
5095 BK Hooge Mierde 

Secretaris : Albert Bosch 
Gebroeders Hoeksstraat 19 
5521 BL Eersel 

Penningmeester : Wout van Kemenade 
Oude Kerkstraat 42 
5525 AV Duizel 

Regio 
vertegenwoordiger 
Noordoost Brabant 

 Cor en Marianne van Loy  
Langenboomseweg 107 
5411 AT Zeeland 

Beloningsbeleid : De mogelijkheid om aan de bestuursleden een beloning, 
vacatie- of presentiegeld toe te kennen is niet toegestaan. 
Wel kunnen de door de bestuursleden noodzakelijk te 
maken kosten bij de stichting in rekening worden gebracht.  

Algemeen : Stichting Vrienden van Brazilië is bij de belastingdienst 
geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Zie bijlage 1 

Verslag activiteiten 2014 

In 2014 is het bestuur elk kwartaal bij elkaar geweest. In hoofdlijnen werden de 
volgende onderwerpen besproken. 

- 01 maart, kwartaal bijeenkomst 
Financieel verslag 2013 is goedgekeurd 

- 7 juni, kwartaal bijeenkomst 
In de periode van 1 april t/m 23 april zijn Cor en Marianne op bezoek geweest 
in Brazilië. Ze hebben diverse gesprekken gevoerd en projecten bezocht. Er is 
nog veel werk aan de winkel door achterstallig onderhoud en gebrek aan geld 
en middelen. 
Nieuwe projecten zijn besproken, en een project voor 24 nieuwe kasten werd 
goed goedgekeurd. 

- 05 sept, kwartaal bijeenkomst 
De toestand met gezondheid van zuster Redempta werd besproken. Om 
zeker te stellen dat de bestedingen van donaties niet in het gedrang zouden 
komen werd besloten om  na de bijeenkomst met haar contact op te nemen. 
Op 14 september is dat uiteindelijk gelukt waarna de overboekingen weer zijn 
opgepakt. 
Tijdens de vergadering werd er tevens contact gelegd via Skype met Hanny 
over de voortgang van projecten.  

- 16 nov, kwartaal bijeenkomst 
Inmiddels was Hanny voor vakantie in Nederland. Zij was bij deze bijeenkomst 
aanwezig en lichtte de gang van zaken in Brazilië nader toe. Voor de crèche in 
Limoeiro is inmiddels geld gereserveerd (aanbouw veranda). Na de 
verlofperiode zal Hanny de bouw in gang zetten. 
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Bijlage 1 

Toelichting ANBI registratie 

Stichting Vrienden van Brazilië is bij de belastingdienst geregistreerd als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, 
als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Op de website van de belastingdienst kunt u opvragen of een instelling geregistreerd 
is. 
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken 

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen: 

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en 
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de 
ontvanger geen schenkbelasting te betalen. 

• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde 

voorwaarden een gift aan een ANBI. 
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. 
• Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra 

giftenaftrek. 

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende 
voorwaarden: 

• Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is 
de 90%-eis. 

• De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 
winstoogmerk. 

• Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, 
voldoen aan de integriteit eisen. 

• De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het 
vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er 
moet sprake zijn van gescheiden vermogen. 

• Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is 
voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt 
blijven. 

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of 
minimale vacatiegelden. 

• Uw instelling heeft een actueel beleidsplan. 
• Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 
• Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI 

met een soortgelijk doel. 
• Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. 


