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Voorwoord	
Op 12 maart 2015 zijn we van start gegaan met de Stichting Aloha Foundation. De stichting 
heeft in de statuten als doel omschreven: “jongeren uit de sloppenwijken van Brazilië kansen 
te geven op een betere toekomst én deze jongeren kind te laten zijn en plezier te laten 
maken”. 
 
Aloha staat voor 'Academia Libera de Oportunidades e Habilidades para Adolescentes'. 
Vrij vertaald staat dit voor: Vrije Academie van Kansen en Vaardigheden voor 
Jongeren. Aloha geeft jongeren in het Noordoosten van Brazilië een zo eerlijk 
mogelijke kans op een goede toekomst. Dat doen we door Engelse lessen, sport- en 
spelactiviteiten en het geven van gezonde voeding. Belangrijk uitgangspunt van Aloha 
is dat iedere cent die wordt verdiend of gedoneerd volledig besteed wordt aan het doel. 
De lessen worden gegeven door lokale leraren en ieder kind wordt begeleid binnen zijn 
of haar eigen unieke mogelijkheden en passies! 
 
Aloha heeft twee projecten: Aloha Surf in de wijk Barra do Ceará en Aloha Jiu Jitsu in 
de wijk Autran Nunes. Voor het surfproject vergoedt Aloha een vrijwilligersvergoeding 
aan Valber Firmino en Deborah Karen. Binnen het Jiu Jitsu-project wordt de coördinatie 
geregeld door Daniel Rocha en Ronaldo Cabral. Ook zij ontvangen van Aloha een 
vrijwilligersvergoeding. Daarnaast vergoedt Aloha gezonde lunches en af en toe 
reiskosten voor daguitjes van de jongeren van de projecten. 
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Jaarrekening	
Balans	
BALANS   
  31-12-18 31-12-19 
Code Activa     
1010  Bank  4.548,70 10.647,23 

  4.548,70 10.647,23 
    

  Passiva     
  Saldo  4.548,70 10.647,23 

  4.548,70 10.647,23 
 
Verlies-	&	Winstrekening	
Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019  
    
Code Omschrijving Verlies Winst 
4000 Uren Surfproject 4.270,06  
4010 Uren Jiu Jitsuproject 3.393,75  
4030 Reiskosten Jongeren Project 9,37  
4300 Educatiemiddelen 6.668,73  
4330 Kosten Eten en Drinken Project 1.303,79  
5100 Bankkosten 179,43  
8000 Omzet donaties particulieren  3.561,00 
8010 Omzet sponsoractie's  6.027,16 
8020 Omzet donaties andere stichtingen  12.050,00 
8030 Omzet Favelatour  285,50 

 Saldo winst 6.098,53  
    21.923,66 21.923,66 

 
Toelichting	
In 2019 is er € 21.923,66 ontvangen via donateuren, sponsoracties, de stichting WOW 
en het Pieter Bastiaan Fonds. Met het geld van het Pieter Bastiaan Fonds zijn vier 
kitesets gekocht waarmee de Nederlandse stagiairs van het Alfa College in Groningen, 
Sami Muhonen en Sil Langhout, in mei, juni en juli 2019 kitelessen hebben gegeven 
aan de jongeren van het surfproject. Deze lessen zijn voortgezet door de lokale 
kiteleraar Wilkison Miranda waardoor in de zomer van 2020 tien kiteleraren aan het 
werk kunnen bij kitescholen in Cumbuco op 28 kilometer van het project. Overwogen 
wordt een eigen kiteschool te starten onder de naam ‘Aloha Social Kiteboarding’. Sinds 
november 2019 organiseert Aloha een favelatour voor toeristen uit Cumbuco. In 2019 is 
deze bezocht door 28 toeristen die 45 euro betaalden; doel voor 2020 is dit aantal uit te 
breiden naar 150 betalende toeristen. 
 
Aan de uitgavenkant zijn de lonen voor het surfproject en jiu-jitsuproject ongeveer 
gelijk gebleven aan eerdere jaren. Nieuw is een redelijk hoge uitgavenpost 
‘Educatiemiddelen’ die bestond uit een gift van € 4.189,88 van het Bastiaan Fonds. 
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Voor € 2.478,85 zijn tablets, tafels en stoelen aangeschaft die gebruikt worden voor de 
Engelse lessen en het eten tijdens de favelatour. Ook in 2019 is het gelukt als enige 
overheadskosten de Bankkosten van € 179,43 te hebben. 

Begroting	2020	
Voor 2020 hebben beide projecten aangegeven op de huidige voet de activiteiten door te 
willen en kunnen zetten. In het beleidsplan 2020 vindt u een verdere uitwerking van de 
plannen voor 2020.  

Ondertekening	
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur. 
 
Amsterdam, 16 januari 2020 
 
 
Paul de Vries, voorzitter   
Rolf de Jong, secretaris   
Marco Kuis, penningmeester 
 


