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Voorwoord 
Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit beleidsplan leggen we uit wat het 
doel is van Aloha en hoe we deze doelen in de komende jaren willen bereiken. 
 
Assen, januari 2021 
Stichting Aloha Foundation 
 
 
Paul de Vries  (Voorzitter) 
Rolf de Jong (Secretaris)  
Marco Kuis (Penningmeester) 
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Inleiding 

Aloha staat voor Academia Liberdades de Oportunidades e Habilidades para Adolescentes, vrij 
vertaald: Vrije Opleiding voor Kansen en Vaardigheden van Jongeren. Sinds 2015 geeft Aloha 
jongeren uit de sloppenwijken van de miljoenenstad Fortaleza in Noordoost-Brazilië gezonde 
voeding, educatie en begeleiding bij het vinden van stage- en werkplekken. 
 

2. Missie en Visie 

2.1 Doel 

In de oprichtingsakte van de Stichting Aloha staat:  
 

‘Stichting Aloha Foundation heeft ten doel om jongeren uit de sloppen- en achterstandswijken van 
Brazilië kansen te geven op een betere toekomst en deze jongeren kind te laten zijn en plezier te 

maken, en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’. 

 
 

2.2 Missie 

Aloha gelooft erin dat jongeren uit achterstandswijken net zoveel kansen verdienen als jongeren uit 
rijkere gezinnen. We zijn ervan overtuigd dat de wereld mooier wordt als favela-jongeren gezond 
eten krijgen en als ze momenten hebben waarop ze met sport en spel bezig zijn. Het bewegen en 
samen sporten draagt bij aan de motorische, sociale en psychische ontwikkeling. Bovendien maakt 
Aloha de wereld eerlijker door favela-jongeren te helpen bij het vinden van stageplekken en werk. 
 

2.3 Visie 

Aloha helpt jongeren in de sloppenwijken via de volgende drietrapsraket: 
 
Stap 1: Gezondheid, Sport en Spel, Sociale Binding en Spelenderwijs Engels 
Jongeren krijgen bij Aloha gezonde voeding, nemen deel aan sociale en sportieve activiteiten en 
komen spelenderwijs in aanraking met het Engels. Aloha fungeert als een familie van mensen waar je 
leert om op een sociale positieve manier met elkaar om te gaan. Er ontstaat zo sociale binding 
waardoor we samen voorkomen dat jongeren afglijden in drugs en prostitutie. 
Stap 2: Educatie: 
Jongeren krijgen een vakgerichte opleiding waaronder de basisvaardigheden Engels. 
Stap 3: Werk 
Jongeren worden geholpen bij het vinden van stage- en leerplekken. 
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2.3 Uitvoering visie tot 2021 

Aloha Surf 
Binnen het Surf-project is sinds 2015 al begonnen met de volledige drietrapsraket. Jongeren tussen 
de 10 en 16 jaar komen drie keer per week bij het buurthuis dat Aloha huurt. Op maandag, woensdag 
en vrijdag is er een ochtend- en een middaggroep; jongeren die ’s ochtends naar school gaan komen 
in de middag bij Aloha en omgekeerd. Tussen 07:30 en 10:00 of 14:30 en 17:00 krijgen de jongeren 
een half uur Engelse les, vervolgens anderhalf uur sport en spel en daarna een gezonde maaltijd. 
 
Jongeren tussen de 16 en 18 jaar kunnen naast de normale Aloha-activiteiten een cursus volgen die 
gericht is op een bepaald beroep. Eind 2020 zijn tien jongeren gestart met een cursus om kiteleraar 
te worden. Deze cursus duurt 15 maanden en wordt gegeven door Wilkison Miranda, IKO-leraar en 
eigenaar van de kiteboardschool WM KiteBoarding. 
 
De jongeren vanaf 18 jaar die de cursus van vijftien maanden met goed gevolg hebben afgerond 
worden geholpen door het regelen van stage- en werkplekken. Met kitescholen rond Cumbuco heeft 
Aloha al verschillende contacten waar de jongeren kunnen starten als assistent-leraar en vervolgens 
als kiteleraar. Vijf jongeren hebben via Aloha een baan als kiteleraar gevonden. 
 
Aloha Jiu Jitsu 
Jongeren tussen de 10 en 25 komen driemaal per week bij elkaar tussen 18:00 en 19:30. De 
activiteiten vinden plaats in het huisje van Ronaldo Cabral, één van de coördinatoren van Aloha. De 
mat van ruim 24 vierkante meter is in 2016 gedoneerd door een Nederlandse zakenman.  

2.4 Ambities 2021 en 2022 

2.4.1 Voortzetten huidige projecten 

1. Het surfproject wordt op het huidige niveau voortgezet met:  
• 25 jongeren in Stap 1: Gezondheid, Sport en Spel en Engelse lessen 
• 10 jongeren in Stap 2: Opleiding tot kiteleraar  
• 5 jongeren in Stap 3: Werk als kiteleraar of assistent-leraar bij een kiteschool. 

2. Het Jiu-Jitsu-project wordt op het huidige niveau voortgezet met:  
• 25 jongeren in Stap 1: Gezondheid, Sport en Spel en Engelse lessen 

 

2.4.2 Uitvoeren nieuwe projecten 

3. Aan het Jiu-Jitsu-project gaan we in 2021 toevoegen:  
• 10 jongeren in Stap 2: Vakgerichte opleiding  
• 5 jongeren in Stap 3: Werk, waar nodig via stageplekken  

4. Als derde project gaan we de volledige drietrapsraket uitvoeren voor 25 meisjes en jonge 
vrouwen. We gaan, net zoals bij het surfproject, een huis huren waar één van de 
coördinatoren woont en waar aandacht is voor de specifieke problemen waar je als vrouw 
mee te maken krijgt als je opgroeit in een favela. Als sport wordt gedacht aan voetbal of 
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skaten, net zoals bij het surfproject zullen er Engelse lessen zijn. In 2021 starten we met Stap 
1 van de drietrapsraket zodat we in 2022 de Stappen 2 en 3 voor deze groep uit kunnen gaan 
rollen. 

 

2.5 Financiën 

2.5.1 Inkomsten 2020 

Aloha is tot oktober 2020 volledig gefinancierd door geld uit Nederland. Aloha ontvangt giften van 
donateurs en van andere stichtingen zoals de stichting WOW en het Bastiaan Fonds. Daarnaast 
organiseert Aloha sponsorlopen en Goede Doelendagen. Belangrijk uitgangspunt is dat iedere euro 
uitgegeven wordt aan het goede doel in Brazilië. De enige uitzondering hierop zijn de bankkosten die 
in 2019 € 179,43 bedroegen. 
 
Sinds oktober 2020 heeft Aloha in Brazilië inkomsten via de Favelatour. Voor 50 euro kunnen 
toeristen het surfproject bezoeken inclusief een bezoek aan de huizen waar de kids van Aloha wonen, 
een gezamenlijke Engelse les waarin de toeristen in het Engels surfles krijgen van de Alohakids, een 
bezoek aan het strand met strandspelletjes met de kids en voor wie wil privésurfles en als afronding 
samen eten in het Alohahuis. Door Corona hebben er tot nu toe nog maar 32 toeristen meegedaan, 
maar zo gauw het weer kan worden deze activiteiten weer opgepakt! 

2.5.2 Uitgaven 2020 

In 2020 bestonden de uitgaven van Aloha uit: 
 
Omschrijving  
Uren Surfproject 6.233,50 
Surf - Eten, Drinken en Overig 855,21 
Uren Jiu Jitsuproject 2.548,21 
JIu Jitsu - Eten, Drinken en Overig 911,84 
Huur Alohahouse 794,14 
Educatiemiddelen 671,86 
Kosten Eten en Drinken Project 9.161,90 
Bankkosten 112,40 
 21.289,06 

2.5.3 Inkomsten & Uitgaven 2020 

Omzet donaties particulieren 3.851,75 
Omzet sponsoractie's 297,50 
Omzet markt 1.985,73 
Omzet donaties andere stichtingen 4.922,50 
Omzet Favelatour 250,00 
Omzet online marketing 752,42 
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Omzet donaties bedrijven 2.500,00 
Saldo verlies 6.729,16 
  21.289,06 

3. Organisatie 

3.1 Het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de in- en externe 
communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen 
beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor een periode van vier jaar en zijn 
aansluitend onbeperkt herbenoembaar. Tot bestuurders zijn benoemd: 
 
Paul de Vries (voorzitter)  
Rolf de Jong (secretaris) 
Marco Kuis (penningmeester) 
 
Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van 
de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld over de 
drie bestuursleden. 

3.2. Gedragscode 

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat 
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden 
worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. komen niet voor rekening van 
de stichting. Reizen naar Brazilië worden door bestuursleden zelf betaald.  

3.3. Vergadercyclus 

Het bestuur vergadert minimaal vier per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk 
achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. 
Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 

3.4. ANBI 

De Belastingdienst heeft de Stichting Aloha Foundation vanaf 12 maart 2015 aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Via een formulier op de site van Aloha kunnen donateurs 
een formulier invullen waarmee zij vervolgens hun giften af kunnen trekken van het belastbaar 
inkomen. 
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3.5. Keurmerk 

Stichting Aloha heeft er voor gekozen géén (CBF) Keurmerk aan te vragen. De reden daarvan is dat 
het aanvragen en de periodieke hertoetsing een zeer kostbare aangelegenheid is. Aloha wil de 
inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de jongeren in Brazilië. 

3.6. Jaarrekening 

Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid 
over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 april. Deze is volledig openbaar en te 
vinden op de website. De eerstvolgende jaarrekening zal verschijnen vóór 1 april 2020. 
 

4. Communicatie 

4.1 Website 

In oktober 2019 is de site www.alohafoundation.nl volledig vernieuwd. Er is een informatieve pagina 
over de favelatour en in drie filmpjes wordt uitgelegd wat Aloha doet in Surf, Jiu Jitsu en in 
Nederland. Via een makkelijke module kan nieuws toegevoegd worden. Ambitie voor de site is 
integratie met sociale media met minimaal één nieuwsitem per week. 
 

4.2 Social Media 

Rolf de Jong is verantwoordelijk voor het instagram- en facebookaccount van Aloha. In 2020 willen 
we komen tot een wekelijks nieuwsitem op insta, facebook en de website. 
 

4.3 Overige communicatie 

Voor de promotie van de favelatour is een foldertje gemaakt dat geleverd is een twintig pousada’s, 
restaurants en clubs in Cumbuco. Voor hotel restaurant 0031 is een filmpje gemaakt over de 
favelatour dat de toeristen elke ochtend bij het ontbijt te zien krijgen. 
 
Alle communicatie in Nederland verloopt via de penningmeester Marco Kuis (gsm +31 (6) 51422289); 
alle communicatie in Brazilië verloopt via Wilkison Miranda (+55 (85) 98637 1934) 
 
 


