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Financiële verantwoording 2018 

Het jaar 2018 zal iedereen bijblijven als het jaar waarin Henk Helsloot, oprichter van Centro de 

Assistência Social Capão Bonito (CASCB) is overleden. Een groot deel van het jaar heeft in het teken 

gestaan van zijn ziekte en overlijden. Henk heeft begin 2018 nog kunnen meemaken hoe het CASCB 

dankzij uw hulp een bus heeft kunnen aanschaffen voor transport van kinderen en goederen. Later in 

het jaar heeft vooral de continuïteit van het CASCB centraal gestaan, na het wegvallen van Henk. Een 

afvaardiging van ons bestuur is naar Brazilië gereisd, om met het bestuur van CASCB de veranderde 

situatie te bespreken, op organisatorisch en financieel gebied. In november heeft in Nes a/d Amstel een 

goedbezochte mis ter nagedachtenis aan Henk plaatsgevonden. 

 

Inkomsten. 

De Stichting is u bijzonder erkentelijk voor uw betrokkenheid, en voor het feit dat zij over het hele jaar 

2018 het geweldige bedrag van € 13.437,- van u heeft mogen ontvangen. Daarnaast heeft de Stichting 

een bedrag van € 6.251,- mogen bijschrijven, afkomstig uit collectes, kerkenveiling en rommelmarkt. 

 

Bestedingen. 

Door de aanhoudende economische crisis in Brazilië heeft het CASCB te maken met slinkende 

inkomsten. Subsidietoezeggingen van de Braziliaanse overheden staan onder druk, uitbetalingen 

worden herhaaldelijk opgeschort. Tevens blijft er een grote inflatie bestaan, stijgen de lonen en vereist 

het wegvallen van Henk aanpassing. Gevolg is dat het CASCB moeite heeft om aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen, ondanks alle bereidheid en support die het Centrum vanuit de lokale 

gemeenschap ontvangt.  

Eén van de doelen van onze Stichting is om het CASCB financieel onafhankelijk te helpen maken, o.a 

door initiatieven van het CASCB in deze richting te ondersteunen. In 2018 is er een bedrag van € 

32.600,- besteed aan de laatste werkzaamheden van een grote renovatie, aan het aanschaffen van een 

nieuwe bus en aan het aanvullen van lopende tekorten op het CASCB, zoals een deel van de verplichte 

eindejaarsuitkering aan het personeel, waarvoor geen vergoeding wordt ontvangen van de overheid. 

 

De kosten voor nieuwsbrieven, website en bank bedroegen het afgelopen jaar € 1.716,-. Aan 

opleidingskosten door de Wilde Ganzen is € 308,- uitgegeven, en aan reiskosten naar Brazilië is € 

2.977,- besteed. Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting zien af van een vergoeding voor 

gemaakte uren en kilometers. Aangezien de bestedingen de inkomsten hebben overstegen, zijn de 

banktegoeden met  € 18.092,- gedaald. De financiële verantwoording is wederom kosteloos uitgevoerd 

door Stemerdink & Verhoek administratie en belastingadvieskantoor te Aalsmeer, waarvoor dank. 

 

Onze oprechte dank gaat uit naar u allen die bijdragen aan het waarborgen van een gewaardeerd 

Centrum dat kinderen al decennialang opvang biedt, en begeleidt naar een toekomst met perspectief. 

Wij danken u, mede namens het CASCB-bestuur en de kinderen die het Centrum zo graag bezoeken. 

 

Het bestuur. 
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