ANBI Jaarverslag 2021 SZBvC
Huisvesting en financiën Govert en Eliana Jonker:
De huisvesting in de vakantiewoning is beëindigd en per 1 mei zijn zij verhuisd naar het huis
waar Magna en Marc woonden in Witharen. Dit huis heeft 2 afdelingen. Marc is verhuisd
naar het kleinste deel. Het deel voor Eliana en Govert heeft een ruime slaapkamer en
badkamer op de begane grond. Dit is precies wat Govert nodig heeft. Op de bovenverdieping
heeft Eliana haar kamer.
De eigenaar is de zwager van Marc, de broer van Marc’s overleden vrouw. Een
zaakwaarnemer uit die familie heeft alles geregeld, ook voor Eliana. Zij heeft nu een PGB
budget wat veel ruimer is dan de bijstandsuitkering waar ze mee begon.
Er is een huurcontract voor 2 jaar afgesloten met een huurprijs, net onder de
huurtoeslaggrens.
Door hun verbeterde financiële situatie konden Govert en Eliana ook naar Brazilië reizen.
Reis Govert en Eliana naar Brazilië
Van 11 okt. tot 15 december zijn zij in Brazilië geweest, vooral voor het huwelijk van Karin
Jonker met Vinícius. Hun aanwezigheid daar werd zeer gewaardeerd door het bruidspaar en
de familie. Dit avontuur is goed verlopen, al was het voor Eliana wel zwaar, maar zeker de
moeite waard geweest.
Bestuur
 Er zijn 7 bestuursvergaderingen gehouden, nog steeds digitaal.
 Er zijn 5 HTML nieuwsbrieven uitgestuurd naar ca 140 ontvangers. Dit aantal blijft
ongeveer stabiel.
 Van de 4 papieren nieuwsbrieven werden per uitgave 90 exemplaren verstuurd naar
45 adressen.
 De ontmoeting van het bestuur en Eliana met het comité van aanbeveling heeft nog
niet plaats gevonden.
 Volgens nieuwe ANBI regels van de Belastingdienst, moet er een Standaardformulier
Publicatieplicht op de website komen. Het is inmiddels op onze website
gepubliceerd.
 Er is nu een nieuwe wet: “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)”
gekomen. Hierin zijn regels vastgelegd voor taken, bevoegdheden, verplichtingen en
aansprakelijkheid. De wet is bedoeld om wanbeheer tegen te gaan. Alle stichtingen
en verenigingen moeten hier per 1 juli 2021 aan voldoen. De persoonlijke
aansprakelijkheid bij een faillissement gaat nu ook voor ons bestuur gelden.



Om onze stichtingsstructuur om te zetten naar deze wet vraagt enige tijd. Als hierbij
een wijziging in de statuten nodig is moet dat binnen 5 jaar.
Verder moeten volgens de nieuwe UBO (Europese) regels {=Ultimate Beneficial
Owners} gegevens over de bestuurders en hun financiële bevoegdheden van onze
stichting ingediend worden bij de Kamer van Koophandel. De door de
penningmeester opgestelde rapportage hierover is door de voorzitter en de
secretaris accoord bevonden en opgestuurd (begin 2022) naar de KvK.

Nieuwe projecten:
Voor de Kerk in Santa Bárbara zijn de tegels om de buitenzijde te bekleden reeds aanwezig.
Het plan van Lourdes is om dit werk in eigen beheer uit te laten voeren omdat het
overzichtelijk is. Door Corona is er vrijwel geen werk uitgevoerd.
Voor verdere plannen: zie het Jaarplan 2022.
Er wordt voortaan alleen gewerkt met professionele bedrijven.
Kinderdagverblijf
Het is nog gesloten omdat alle scholen gesloten zijn. Het plan is nog steeds dat in het
nieuwe schooljaar (start februari 2022) de scholen weer open gaan. Dan kan ook het
Kinderdagverblijf weer open gaan. Lourdes krijgt als voorbereiding hierop een training van
de overheid om het opstarten goed te laten verlopen.
De twee kooksters zijn ontslagen met de wettelijke financiële vergoedingen. Hiervoor is een
deel van het uitgespaarde geld van het gesloten Kinderdagverblijf gebruikt.

Een werkbezoek vanuit Brazilië naar Nederland.
Eliana vond het tijdens het laatste verlof heel zwaar om heel NL (en België) te bereizen in 6
weken tijd. We gaan ons beraden op aanpassingen.
We hebben in ieder geval al besloten om de 3-jaarlijkse termijn hiervoor naar 4 jaar te
verschuiven. De verdere invulling zullen we later bespreken.
Financiën
- In Brazilië speelt een probleem met de zieke metselaar, die jarenlang voor de zending
gewerkt heeft. Lourdes heeft meerdere medische rekeningen voor hem betaald en geeft
maandelijks een voedselpakket. Desondanks blijft zijn financiële situatie problematisch.
- De penningmeester heeft contact gehad met de ABN naar aanleiding van hun verzoek om
informatie voor hun klantenonderzoek naar fraude. De verstrekte informatie door de
penningmeester bleek voldoende om de bank gerust te stellen en hun documentatie over
onze stichting te completeren.

Toelichting op het financiële jaarverslag 2021 (in de Bijlage).
De kerken zijn m.i.v. 2021 financieel zelfstandig. De insteek is, dat deze dat in de toekomst
zullen blijven, behoudens speciale projecten, zoals bijvoorbeeld de afbouw van de
kerkgebouwen.
De in 2020 opgebouwde continuïteitsreserve is voldoende om de maandelijkse
schommelingen in giften op te vangen en een vast maandbedrag aan het Kinderdagverblijf
uit te keren. Wel lopen de structurele giften langzaam terug. Per jaar wordt bekeken in
hoeverre het maandbedrag hieraan wordt aangepast.
Vanwege de corona crisis waren de directe kosten van het Kinderdagverblijf lager dan in
2020. Dit maakte het mogelijk om achterstallig onderhoud in te halen, naast de betaling van
de hierboven genoemde ontslagvergoeding.
Er is een bijdrage geleverd aan de kosten die Govert Jonker en Eliana Jonker moesten maken
als gevolg van hun remigratie in 2020. Voor toekomstige uitgaven, die zij zelf niet kunnen
bekostigen, blijft vooralsnog een bedrag gereserveerd.

CONCLUSIES
Het Kinderdagverblijf was niet open dit jaar door Corona. We hebben goede moed dat dit in
2022 weer zal functioneren.
In de financiën zagen we, evenals in voorgaande jaren, de zegen van de Heer terug.
Tegelijkertijd is er een langzame terugloop van structurele giften, hoewel er gelukkig ook
weer nieuwe mensen komen, die financieel bijdragen.
De Overheden van Nederland en Europa zorgen voor veel nieuwe regels om corruptie uit te
sluiten. De vermelde zaken vroegen veel aandacht van het bestuur.

JAARPLAN 2022
 Lourdes ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing voor de situatie van de
metselaar.




WBTR zaken uitzoeken en waar nodig de documenten van onze Stichting en de
statuten aanpassen.
Ondersteuning Bouwactiviteiten:
o Mercês: Afbouw van het kerkgebouw aldaar.
o Oude kerk in Santa Bárbara van een nieuw dak voorzien.
o Een overkapping aanbrengen tussen de oude en nieuwe kerk in Sta Barbara.
o Airco installeren in de nieuwe kerk in Santa Bárbara
o Betegeling, die nog ontbreekt aan de buitenzijde van de kerk in Santa Bárbara
aan laten brengen. De tegels zijn al beschikbaar.

Zie bijlage: Fin. overzicht SZBvC 2021

