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Financiële verantwoording 2021 

 

Het grootste deel van het jaar 2021 hebben de 

medewerkers van het opvangcentrum Centro de 

Assistência Social Capão Bonito (CASCB) moeten 

improviseren bij het bieden van hulp aan de armste 

gezinnen van de stad. Vanwege de coronavirus heeft de 

dagopvang lange tijd stil gelegen. De heropening heeft 

uiteindelijk gelukkig wel kunnen plaatsvinden in oktober 

2021. Het S.O.S huis met 24/7 opvang is wel het hele jaar 

open kunnen blijven.  

In 2021 heeft de bijdrage stichting Handreiking over 

Oceanen (HoO) bestaan uit een bijdrage in 

beschermingsmiddelen maar ook in een bijdrage in de 

doorlopende vaste lasten van CASCB.   

  

De financiële verantwoording is kosteloos uitgevoerd door 

Stemerdink & Verhoek administratie en belastingadvies-

kantoor te De Kwakel. De cijfermatige onderbouwing van 

ontvangsten en bestedingen is aan de verantwoording 

ontleend. 

 

Bestedingen 

Het doel van HoO is om het CASCB financieel 

onafhankelijk te helpen maken. De Stichting probeert 

initiatieven van het CASCB in deze richting te 

ondersteunen.  

 

 

 



Aan de kosten voor de beschermingsmiddelen en bijdrage 

in de vaste lasten in 2021 heeft HoO € 16.500 bijgedragen. 

De kosten voor nieuwsbrieven, website en bank 

bedroegen het afgelopen jaar € 859,-.  

 

Inkomsten 

Over het hele jaar 2021 heeft de stichting van haar 

donateurs het bedrag van € 56.575,- mogen ontvangen. 

Daarnaast heeft de Stichting een legaat ontvangen van 

€ 10.669,-  

Wij zijn u hiervoor allen zeer erkentelijk.  

 

De inkomsten in het jaar 2021 overstijgt de uitgaven. Het 

eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 € 147.124. 

 

Onze 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. Mede namens bestuur van 

CASCB en de kinderen in Brazilië. 

 

Het bestuur. 

 

Contactadres:  

St.Handreiking over Oceanen*  

Prinsessenhof 8 

3708 ZZ  Zeist 

Tel.nummer 06-46057128 

info@handreikingoveroceanen.nl 

Website: www.handreikingoveroceanen.nl 

Voor donaties: NL11 INGB 0002 4652 71 of NL44 INGB 

0675 8101 59 

t.n.v. Stichting Handreiking over Oceanen 

Fiscaal ANBI- nummer 816355526 


