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ALGEMENE GEGEVENS 

De stichting EduMais Foundation is 16 maart 2018 opgericht, statutair gevestigd in Groningen en 
ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71167757. 
 
De Stichting heeft ten doel: 

1. Het ondersteunen van projecten en programma's welke relevant onderwijs en 
ontplooiingsmogelijkheden bieden voor kansarme kinderen en jongeren in kwetsbare gebieden; 

2. Het ondersteunen van projecten en programma’s welke ontplooiingsmogelijkheden bieden voor 
kansarme kinderen en jongeren in kwetsbare gebieden; 

3. Het bevorderen van projecten en programma’s die bijdragen aan een succesvolle toekomst voor 
kansarme kinderen en jongeren in kwetsbare gebieden, waardoor zij een menswaardig en 
volwaardig bestaan kunnen opbouwen in de samenleving; 

4. Het bewustzijn te vergroten over de situatie van onderwijsmogelijkheden van kinderen in 
kwetsbare gebieden. 

 
De Stichting is primair actief in extracurriculair onderwijs voor kinderen en jongeren in de 
sloppenwijken Pavão-Pavãozinho en Cantagalo, die liggen tussen de rijke wijken Copacabana en 
Ipanema, in Rio de Janeiro, Brazilië. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door financiering, 
advisering en capaciteitsversterking van EduMais in Rio de Janeiro en richt zich op onder meer 
fondsenwerving, voorlichting en promotie. De Stichting verkrijgt haar financiële middelen uit giften, 
donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, fondsenwerving en evenementen en subsidies. 
 
De Stichting is op 16 maart 2018 door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI) en geregistreerd onder RSIN-nummer 858606677. Dit heeft tot gevolg dat geen 
erfbelasting of schenkbelasting is verschuldigd voor erfenissen en schenkingen die de instelling 
gebruikt voor het algemeen belang. Donateurs van de instelling mogen hun giften onder voorwaarden 
aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
 
Beloningsbeleid 
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning voor de door hen in die hoedanigheid 
verrichte werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie 
worden vergoed, mits niet bovenmatig. 
 
Bestuurssamenstelling 
De samenstelling van het bestuur van de Stichting is per januari 2022 als volgt: 

● Mevrouw Tanja J.M. Kortstee-Jungen Voorzitter 
● De heer Philip de Wit Secretaris tot 1 juni 2022 
● De heer Thie Brouwer Secretaris vanaf 1 juni 2022 
● De heer Christiaan V. Lageweg Penningmeester 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

 
  31 december 2021 31 december 2020 
  € € 
 
ACTIVA 

Liquide middelen  
Rekening Courant  72.482 65.301 
 
Overlopende activa 
Vooruitbetaalde kosten  17.000 - 
 

 ----------- ----------- 
Totaal activa 89.482  65.301 
   ======  ====== 
 
 
  
PASSIVA 

Eigen Vermogen 
Continuïteitsreserve 58.275 58.275 
Algemene reserve 31.207 7.026 
  ----------- ----------- 
  89.482 65.301 
 

  ---------- ----------- 
Totaal passiva 89.482  65.301 

  ======  ====== 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2021 

 
         2021       2020    
 €     €    

BATEN 

Giften en donaties 
Giften en donaties van particulieren 11.800 41.952 
Giften en donaties van bedrijven 7.675 1.101 
Giften en donaties van instellingen zonder winststreven 24.500 56.000 
  ----------- ----------- 
  43.975 99.053 
 
Fundraising en evenementen - - 
  ------------- -------------- 
Totale baten 43.975 99.053 
 
 
LASTEN 

Programmatische activiteiten   
4G so that I can study project 10.800 - 
Projecten 2020 - 46.039 
  ----------- ----------- 
  10.800 46.039 
 
Directeur EduMais 
Vrijwilligersvergoeding 1.800 1.700 
Reiskostenvergoeding 3.003  - 
  ----------- ----------- 
  4.803 1.700 
 
Algemene kosten 
Internet hosting/ IT 234   113 
Juridische kosten 3.600  - 
Bankkosten  357 422 
  ----------- ----------- 
  4.191 535 
 
  ------------- -------------- 
Totale lasten 19.794 48.274 
 
 
Saldo (baten minus lasten) 24.181 50.779 

  ====== ====== 
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN EN TOELICHTING 

Activa en passiva 

Alle posten in de balans worden opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De middelen staan ter vrije 
beschikking en op rekening courant aangehouden bij ABNAMRO. 
 
Overlopende activa 
De post overlopende activa heeft betrekking op een vooruitbetaling aan Stichting Wilde 
Ganzen voor het programma Serious Game Design. Dit programma wordt in januari 2022 
gehouden en Stichting Wilde Ganzen heeft toegezegd de financiële bijdrage van Stichting 
EduMais van € 17.000 aan te vullen met € 8.500. 
 
Bestemmingsreserves 
Sinds 2019 is er een bescheiden continuïteitsreserve gevormd. Deze reserve is nodig om risico’s af te 
dekken om aan lopende en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.  
 
Algemene Reserve 
Het saldo van baten en lasten van 2021 is toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
 
Staat van baten en lasten 

Donaties 
Giften en donaties worden verantwoord in het boekjaar dat deze zijn bijgeschreven op de bankrekening. 
 
Rente 
Opbrengsten van rente worden verantwoord in het boekjaar dat deze zijn bijgeschreven op de 
bankrekening. 
 
Programmatische activiteiten 
De Covid-19 pandemie heeft een grote impact op de onderwijsprogramma’s van EduMais in 2021 
gehad. De Stichting heeft financiële middelen voor één activiteit ter beschikking gesteld: 
 

• “4G so that I can study”:  € 10.800 
EduMais gelooft dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Tijdens deze pandemie 
treft de economische neergang de armste het hardst. Door de sluiting van scholen en de lage 
inkomens hebben veel gezinnen in de sloppenwijken Pavão-Pavãozinho en Cantagalo het 
moeilijk om de huur te betalen - laat staan dat ze ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen 
toegang hebben tot internet op het enige apparaat van het gezin. Dankzij de bijdrage van 
Edumais was het voor 170 leerlingen over een periode van 6 maanden, mogelijk om online 
lessen te volgen door het beschikbaar stellen van simkaarten.  

 
Andere onderwijsprogramma’s zijn vanwege de Covid-19 pandemie helaas geannuleerd, waaronder 
een Skillbuilding weekend Entrepreneurship studenten en educatieve ontwikkeling voor de kinderen in 
de naschoolse opvang. Het doel is dat deze activiteiten komend jaar weer doorgang zullen vinden zodra 
de Covid-19 restricties zijn opgeheven. 
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Directeur EduMais 
De directeur van EduMais, Diana Nijboer ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Bovendien worden 
jaarlijks de reiskosten Brazilië – Nederland vergoed die ongeveer € 1000 per jaar bedragen. In 2021 
zijn de reiskosten vergoed en verantwoord voor de jaren 2019, 2020 en 2021. 
 
Algemene kosten 
In 2021 heeft de Stichting € 3.600 betaald aan een advocatenkantoor in Rio de Janeiro, Brazilië ten 
behoeve van de oprichting van een stichting in Brazilië (EduMais Associacão). Deze stichting in 
Brazilië versterkt de basis van EduMais in Rio de Janeiro. De verwachting is dat de oprichting in 2022 
is afgerond.                                                                                           
 
 


