
Algemene gegevens van de Stichting Vrienden van Estrela Nova 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Drs. Rits Verkerk, voorzitter, Bosstraat 119, 3971 XC Driebergen 

Mr. Chris Frons, secretaris, Venlo 
Ir. Frans van Dun, penningmeester, Roermond 

Het contactadres is Bosstraat 119, 3971 XC Driebergen 

Telefoon: 0343517146 
Email: infi@estrelanova.nl 

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 30168301 

Het fiscale nummer is 8094.64.883 

Het bankrekeningnummer is NL87 RABO 0395234204 

Het beleidsplan 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Estrela Nova wil waar mogelijk bijdragen tot de verdere  

ontwikkeling van mensen in die sloppenwijken van Sao Paulo in Brasil waar haar zusterstichting Movimento  
Communitario Estrela Nova al meer dan dertig jaar actief is. 

Zij doet dit door donateurs te werven, gelden in te zamelen, acties te houden, de bekendheid van de  

werkzaamheden in de sloppenwijken te vergroten door het maken en versturen van nieuwsbrieven aan  

donateurs en belangstellenden, het verstrekken van informatie, houden van lezingen en verzorgen van een  
website. 

Ook stelt zij Europese jongeren in staat om gedurende een aantal maanden aan de slag te gaan als vrijwilliger 
in de sloppenwijken. 

Nederlanders die Estrela Nova in Sao Paulo willen bezoeken, particulieren, studenten of vertegenwoordigers  

van in Brasil aanwezige bedrijven brengt zij voor die bezoeken in contact met de plaatselijke coördinator van  

Estrela Nova in Sao Paulo. 

Het beloningsbeleid 

Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Estrela Nova krijgen voor hun werkzaamheden  

geen enkele vergoeding. 

De kosten van de Stichting 

Het bestuur van de Stichting wil de kosten zo laag mogelijk houden om zo de giften maximaal te besteden  
aan het doel waarvoor deze zijn bestemd. 

De enige kosten die het bestuur de afgelopen jaren heeft gemaakt zijn de kosten voor de inschrijving bij de  

Kamer van Koophandel en de bankkosten. 

De doelstelling 

De doelstelling van de Stichting vrienden van Estrela Nova is om mee te werken aan een betere toekomst  

voor mensen in de sloppenwijken in Sao Paulo en in het bijzonder die wijken waar de zusterstichting  
Movimento Estrela Nova actief is. 

 
 


