Jaarverslag 2014
Stichting Amigos de San Juan de Flores

1. Amigos
Doelstelling
Stichting Amigos de San Juan de Flores is op 5 september 2000 opgericht.
De doelstelling van Amigos, zoals ook opgenomen in de statuten, is:
het bijdragen aan de structurele ontwikkeling van het dorp
San Juan de Flores te Guatemala en haar dorpsbewoners
en van andere dorpen en hun dorpsbewoners in de
omgeving
In de beginjaren waren alle projecten gericht op de inwoners van het dorp
San Juan las Flores in het departement El Progreso in Guatemala. Al na
enkele jaren bleek het mogelijk om het werkterrein in geografische zin uit te
breiden naar dorpen in de omgeving van San Juan zoals Santa Lucia de los
Ocotes, Llanos de Morales, Monte Grande en Agua Salóbrega.
In al deze dorpen zijn de inspanningen van Amigos erop gericht om zoveel
mogelijk dorpsbewoners die in een moeilijke (economische) positie verkeren
te helpen hun levensomstandigheden te verbeteren. De middelen die Amigos
daarvoor inzet zijn vooral beurzen voor een beroepsopleiding of universitaire
studie, maar ook cursussen om vaardigheden te leren waarmee in het eigen
levensonderhoud kan worden voorzien of een microkrediet om een eigen
bedrijfje te beginnen.
Bestuur
Het bestuur van Amigos is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken
binnen de stichting en in het bijzonder voor de projecten die in Guatemala
worden uitgevoerd. Benoeming tot bestuurslid geschiedt voor onbepaalde
tijd.
Per 1 januari 2015 heeft Paula Platjee-van de Velde haar bestuursfunctie
neergelegd. Zij is per diezelfde datum opgevolgd door Marlou van Hoof.

Onderstaand overzicht toont de samenstelling van het bestuur per 31
december 2014.
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Alle bestuursleden vervulden hun bestuursfunctie onbezoldigd in hun vrije
tijd naast een betaalde baan en bekleedden geen andere (bestuurs)functies
waarvan de belangen mogelijk konden conflicteren met die van Amigos.
Het bestuur heeft in 2014 zes reguliere bestuursvergaderingen gehouden: in
januari, februari, april, augustus, oktober en december. Vaste punten op de
agenda van de bestuursvergaderingen waren: voortgang van de projecten in
Guatemala, financiën en fondsenwerving.
Er heeft in 2014 geen aparte strategiebijeenkomst plaatsgevonden.
Vertegenwoordiging in San Juan en omgeving
Begin 2014 was Bill Ortiz Ramos nog in Guatemala en heeft het toekennen
van de beurzen voor 2014 begeleid.
In Guatemala heeft Amigos gedurende de rest van het jaar hulp gekregen
van met name (oud-)bursalen bij het regelen van betalingen. Daarnaast
heeft Amigos rechtstreeks (e-mail)contact met een aantal scholen waar
bursalen een beroepsopleiding volgen.

2. Doelstellingen en behaalde resultaten projecten
Ook in 2014 was er geen Nederlandse vrijwilliger in San Juan. Aan het einde
van 2013 is bestuurslid Bill Ortiz Ramos in San Juan aangekomen voor een
zes weken durend werkbezoek dat begin februari 2014 eindigde.
In 2014 heeft Amigos naast het verstrekken van beurzen voor
beroepsopleidingen en de universiteit dan ook alleen een bijdrage geleverd
aan een project voor de lagere school in San Juan. Hierover leest u
hieronder meer.

Doelstellingen 2014 voor projecten in Guatemala
In de hierna volgende tabel staan doelstellingen en behaalde resultaten van
Amigos. Hierin kunt u terugvinden:
 de doelstellingen voor 2014, vergeleken met de behaalde resultaten in
2014
 de doelstellingen voor 2015, vergeleken met de doelstellingen van 2014
 een vooruitblik op de langere termijn: de (voorlopige) doelstellingen voor
2016
Project
1

Naaiproject/
cursussen
voor vrouwen

2

Beurzen
beroepsopleid
ing

3

Beurzen
universiteit

Doelstelling 2014
(per 31-122013)
Voorlopig geen
nieuwe
naaicursussen
meer. In plaats
daarvan
onderzoeken
welke andere
zinvolle
cursussen voor
vrouwen
(financieel)
ondersteund
zouden kunnen
worden.
Consolideren van
het aantal
beurzen voor
jongeren uit San
Juan op
ongeveer 30.
Uitbreiding van
het aantal
beurzen in
minstens één
ander dorp.
Consolideren van
het aantal
beurzen voor
jongeren uit San
Juan op
ongeveer 10.
Uitbreiding van
het aantal
beurzen in
minstens één
ander dorp.

Resultaat 2014
(per 31-122014)
Er is enig
onderzoek naar
zinvolle andere
cursussen voor
vrouwen gedaan,
maar dit heeft
geen bruikbaar
resultaat
opgeleverd.

Doelstelling 2015
(per 31-122014)
Geen.

Doelstelling 2016
(per 31-122014)
Geen.

Er zijn 37
beurzen
toegekend (20
hele beurzen, 17
halve),
waaronder 2 aan
een jongere uit
een ander dorp.

Lopende beurzen
van bursalen met
goede resultaten
continueren en
maximaal 10
nieuwe beurzen
toekennen.

Lopende beurzen
van bursalen met
goede resultaten
continueren en
een nog nader
vast te stellen
aantal nieuwe
beurzen
toekennen.

Er zijn 9 beurzen
toegekend, 4
hele en 5 halve,
maar geen aan
jongeren uit
andere dorpen.

Lopende beurzen
van bursalen met
goede resultaten
continueren en
maximaal 2
nieuwe beurzen
toekennen.

Lopende beurzen
van bursalen met
goede resultaten
continueren en
een nog nader
vast te stellen
aantal nieuwe
beurzen
toekennen.

4

Microkrediet

Onderzoeken of
de juridische
positie van
Amigos met
name ten
aanzien van de
terugbetaling
verstevigd kan
worden.

Onderzoek heeft
opgeleverd dat
de juridische
positie van
Amigos niet kan
worden
verstevigd. Naar
aanleiding
daarvan is
besloten geen
microkredieten
meer te
verstrekken.
5
Schoolmateri
Afhankelijk
Er zijn diverse
alen
behoefte /
materialen
prioriteit school.
aangeschaft voor
de ochtend- en
middagklassen
van de lagere
school in San
Juan.
6
Vrijwilliger
Wens: één.
Er is geen
Nederlandse
vrijwilliger in
Guatemala
geweest, wel
hebben een
aantal
Guatemalteken
zich ingezet voor
Amigos.
7
Nieuwe
Als de
De lagere school
projecten
mogelijkheid zich heeft financiële
aandient.
ondersteuning
ontvangen bij
het herstel van
de muur langs de
weg.
Overzicht doelstellingen Amigos 2014-2015-2016

Geen.

Geen.

Afhankelijk
behoefte /
prioriteit scholen.

Afhankelijk
behoefte /
prioriteit scholen.

Wens: één.

Wens: één.

Als de
mogelijkheid zich
aandient.

Als de
mogelijkheid zich
aandient.

Toelichting op de projecten
Cursussen voor vrouwen
Er blijkt door lokale organisaties in de omgeving van San Juan al het een en
ander aan cursussen voor vrouwen te worden aangeboden. Zonder
vrijwilliger ter plaatse is het voor Amigos niet mogelijk om een zinvolle
aanvulling hierop aan te bieden.

Studiebeurzen
Criteria voor het toekennen van beurzen
Omdat de economische situatie voor veel gezinnen in San Juan
en omgeving te wensen overlaat, is het niet eenvoudig om te
bepalen wie van de kinderen uit de dorpen in aanmerking komen
voor een beurs. Potentiële bursalen worden geselecteerd aan de
hand van objectieve criteria:
• De schoolresultaten.
• Het gedrag en de motivatie van de leerling op de vorige school
(hierover wordt informatie ingewonnen bij de leraren van de
basisschool of de middelbare school).
• De economische situatie van het gezin (zaken die hierbij een
rol spelen zijn: het arbeidsethos en de gezondheid van de
ouders, het maandelijkse inkomen, de grootte van het gezin, de
aanwezigheid van oudere kinderen met een baan die eventueel
kunnen bijdragen in de kosten).
Indien er een Nederlandse vrijwilliger ter plaatse is, brengt deze
een bezoek aan de kandidaten en hun families om deze criteria
te toetsen en om inzicht te krijgen in andere relevante factoren,
zoals de betrokkenheid van de ouders (Ondersteunen zij hun
kind bij de opleiding? Krijgt het voldoende tijd om huiswerk te
maken?) of de motivatie van het kind zelf (Wil het graag verder
leren?). Is er geen vrijwilliger in Guatemala, dan wint het
bestuur op andere wijze informatie in.
Daarnaast streeft Amigos ernaar om de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van de families zo groot mogelijk te
houden. Het uitgangspunt is dan ook om halve beurzen te
verstrekken. Omdat de kosten voor een beroepsopleiding of een
universitaire studie aanzienlijk zijn, is voor veel gezinnen zelfs
een halve beurs niet op te brengen. In die gevallen worden
uiteraard wel veelal hele beurzen verstrekt.
In 2014 werden er (hele en halve) studiebeurzen verstrekt voor
beroepsopleidingen aan de scholen in Sanarate of het volgen van een
universitaire studie aan een van de universiteiten in de regio of Guatemala
Stad, in totaal 46: 37 voor een beroepsopleiding en 9 voor een universitaire
studie.
Een hele beurs voor een beroepsopleiding kostte omgerekend ongeveer
tussen de 250 euro tot 350 euro per leerling per jaar. Voor de universiteit
varieerde dit van ongeveer 400 tot 550 euro per student per jaar. Het

collegegeld voor de universiteit moet contant aan de universiteit worden
betaald. Het geld van deze beurzen wordt daarom rechtstreeks aan de
student uitgekeerd die vervolgens zelf het collegegeld gaat betalen. De
overige beurzen zijn in twee termijnen rechtstreeks aan de school betaald,
ofwel door een overboeking vanuit Nederland ofwel met de hulp van lokale
vrijwilligers middels een overboeking of contante betaling.
Een beroepsopleiding duurt twee of drie jaar, afhankelijk van het soort
opleiding. Een universitaire studie minstens drie jaar.
Met de leerlingen en hun ouders wordt afgesproken dat de leerling een
studiebeurs ontvangt op voorwaarde dat studieresultaten en gedrag op
school goed zijn en de bursaal betrokkenheid toont bij projecten in het dorp.
Bij het toekennen van een beurs is er daarom door Amigos met zowel de
bursaal als zijn of haar ouders een contract afgesloten waarin deze
voorwaarden zijn opgenomen.
De bursalen moeten halverwege en aan het einde van het jaar zelf (per
e-mail) hun studieresultaten aanleveren bij Amigos.
Helaas constateert Amigos een zorgwekkende ontwikkeling in 2014: veel
bursalen nemen niet de moeite om (tijdig) hun studieresultaten door te
geven en in een enkel geval blijkt achteraf dat de bursaal al in de loop van
het jaar is gestopt met de opleiding.
Beroepsopleidingen
In 2014 ontvingen 37 jongeren een beurs voor een beroepsopleiding: 17
voor het eerste jaar van hun opleiding, 12 voor het tweede jaar en 8 voor
het derde jaar. Onder de bursalen bevonden zich twee jongeren uit een
ander dorp, één uit Los Llanos de Morales en één uit Santa Lucia de los
Ocotes. Helaas zijn beide jongeren voortijdig gestopt met de opleiding.
Doordat van 21 bursalen uiteindelijk geen cijferlijst is ontvangen, is het niet
bekend hoeveel bursalen hun opleiding met een diploma hebben afgesloten.
Slechts van drie bursalen valt met zekerheid te zeggen dat zij in 2014 zijn
afgestudeerd. Zij hebben een beurs aangevraagd om aan een universiteit
verder te mogen studeren, maar omdat zij - ook na het sturen van
herinneringen - verder niet hebben aangegeven welke studie zij wilde volgen
en aan welke universiteit, zijn de beurzen uiteindelijk niet toegekend.
Van twee bursalen is bekend dat zij helaas in de loop van het jaar hebben
besloten om niet verder te leren. Een van hen was in 2014 begonnen aan
een opleiding, de ander in 2013. Waarschijnlijk hebben meer bursalen hun
diploma ontvangen, maar dit is helaas (nog) niet bekend.
Van 12 leerlingen - die hun opleiding nog niet hebben afgerond - zijn de
beurzen in 2015 gecontinueerd.
Voor 2015 zijn er daarnaast 15 nieuwe bursalen geselecteerd voor een
beroepsopleiding.

Universiteit
In 2014 is aan 9 studenten, zes jongens en drie meisjes, een beurs
toegekend voor een studie aan de universiteit. Twee van hen hebben helaas
besloten om niet (meer) met de studie te beginnen, één is halverwege het
jaar gestopt en nog één andere bursaal heeft besloten om na het eerste jaar
te stoppen. Van twee bursalen is de beurs niet verlengd, omdat zij niet op
tijd hun studieresultaten hebben doorgegeven. Van één bursaal is de beurs
niet verlengd, omdat zij naast haar studie werkt en Amigos van mening is
dat zij na vijf jaar universitaire studie in staat zou moeten zijn om daardoor
zelf de rest van haar studie te bekostigen.
De overige twee bursalen hebben goede resultaten behaald en zullen in
2015 hun studie verder voortzetten met een halve beurs van Amigos.
Voor 2015 zijn geen nieuwe bursalen geselecteerd voor de universiteit.
Aanvullende criteria voor het toekennen van beurzen voor
een universitaire studie
Amigos legt vanaf 2015 nog meer de nadruk op beurzen voor
beroepsopleidingen, omdat deze belangrijker zijn voor de
toekomst van jongeren. Daarbij speelt mee dat een opleiding
aan de universiteit meer kost, gemiddeld langer duurt dan een
beroepsopleiding en het voor een student aan de universiteit
eenvoudiger is om werken en studeren te combineren en dus
zelf (een deel van) de kosten van de opleiding te betalen.
Met ingang van 2015 zal daarom alleen nog in het eerste jaar
een hele beurs voor de universiteit worden toegekend, in de
jaren daarna kan het maximaal nog maar een halve beurs zijn.
Daarnaast wordt de beurs nog maar voor maximaal drie jaar
toegekend.
Microkredieten
In het verleden verliep het terugbetalen van de microkredieten in een aantal
gevallen moeizaam. Begin 2014 is daarom advies ingewonnen bij een
Guatemalteekse jurist over de rechtspositie van Amigos en welke stappen
Amigos zou kunnen ondernemen wanneer een microkrediet niet (op tijd)
wordt terugbetaald. Naar aanleiding van het ingewonnen advies is besloten
om geen nieuwe microkredieten te verstrekken.
De reden om met het verstrekken van microkredieten te stoppen is dat het
niet mogelijk is om juridische actie te ondernemen als het microkrediet niet
wordt terugbetaald. In Guatemala is dit alleen mogelijk als je als
kredietverstrekker eraan verdient. Dit betekent dat we er ernstig rekening

mee moeten houden dat microkredieten niet (geheel) zullen worden
terugbetaald.
De mensen die al een aanvraag hadden ingediend, zijn persoonlijk door Bill
Ortiz op de hoogte gesteld dat er geen microkredieten meer zullen worden
verstrekt en hebben een kleine compensatie ontvangen, omdat de
definitieve beslissing zo lang op zich heeft laten wachten.
Schoolmaterialen
Tijdens het verblijf van Bill Ortiz in Guatemala heeft de lagere school
verzocht om materialen voor zowel de ochtend- als de middagklassen. Op
kosten van Amigos zijn naar aanleiding daarvan papier, karton, pennen en
dergelijke aangeschaft.
Daarnaast heeft de Telesecundaria (de middelbare school die door de
overheid wordt bekostigd) gevraagd om andere lesboeken voor de Engelse
les. Uit navraag bleek dat de reden hiervoor was dat het huidige lesmateriaal
niet aansluit bij het niveau van de leerlingen. Over het algemeen krijgen
kinderen in Guatemala al op de basisschool Engelse les. In San Juan is dat
niet het geval. Het standaardlesmateriaal van de overheidsscholen gaat er
echter vanuit dat er al een bepaald basisniveau aanwezig is. Amigos is er
daarom een voorstander van dat er op de basisschool Engelse les
aangeboden gaat worden en is voornemens hierover in gesprek te gaan met
beide scholen.
Waterproject San Juan
In juli 2012 ontving Amigos het verzoek om bij te dragen aan de vervanging
van de waterleidingen in San Juan, omdat de capaciteit van het zwaar
verouderde leidingenstelsel onvoldoende was om het water te verdelen.
Begin 2013 werd bekend dat door onenigheid binnen de Cocode (het
dorpsbestuur van San Juan) de waterleidingen niet vervangen zouden gaan
worden. Het deel van het door Amigos ter beschikking gestelde geld dat nog
niet was besteed, zou door de toenmalige voorzitter terug worden gegeven
aan Amigos.
In januari 2014 heeft Bill Ortiz dit bedrag van hem ontvangen.
Herstel muur lagere school San Juan
Amigos is in de zomer van 2014 door de leerkrachten van de lagere school
benaderd met het verzoek om financiële steun bij de herbouw van een
stenen muur die het terrein van de lagere school scheidt van de lager
gelegen weg.
Het stuk grond waar de basisschool op staat ligt hoger dan de straat. Om te
voorkomen dat de grond gaat verschuiven en de schoolgebouwen daardoor
mogelijk schade oplopen, loopt er aan de kant van de weg langs het stuk
grond een muur. De oude muur dreigde het te begeven en dit leverde

potentieel een gevaar op voor zowel de leerlingen die zich op het terrein van
de basisschool bevinden als de gebruikers van de weg die langs de school
verder het dorp in loopt.
Normaal gesproken zou de overheid de reparatie van de muur moeten
bekostigen, maar de gemeente had de school laten weten dat er dat jaar
geen geld meer voor zou zijn en dat ze er ook in 2015 niet op hoeven te
rekenen dat er geld beschikbaar zal worden gesteld voor reparatie van de
muur.
De school heeft daarom zelf de reparatie van de muur ter hand genomen. Zij
hebben het cement gedoneerd gekregen en een deel van het werk is verricht
door de dorpsbewoners zelf. Alleen voor het metselwerk zijn ervaren
bouwvakkers ingehuurd.
De herbouw zal circa € 5.000 gaan kosten en Amigos heeft daarvan € 3.000
voor haar rekening genomen.
Uitgaven
Wat betreft de uitgaven zijn de werkelijke bestedingen aan de doelstelling
(reservering nieuwe projecten niet meegerekend) 35% boven de begroting
uitgekomen. Dit komt voor het grootste deel door de financiering van de
herbouw van de muur van de lagere school, maar ook doordat er meer
beurzen voor beroepsopleidingen zijn verstrekt dan aanvankelijk was
voorzien.

3. Fondsenwerving
Inkomsten
Ook in 2014 heeft het bestuur van Amigos geen noemenswaardige
inspanningen verricht op het gebied van fondsenwerving. Mede daardoor lag
het totaal aan baten uit fondsenwerving 10% onder de begroting en zijn de
doelstellingen ten aanzien van de fondsenwerving niet gehaald.
De inkomsten zijn te verdelen in donaties van de 'amigos' (voor het
merendeel particulieren), incidentele giften en sponsoring van mensen of
organisaties die Amigos over een langere periode steunen met
(onregelmatige) giften. Op 31 december 2014 telde Amigos 56 vaste
donateurs, oftewel amigos; vijf minder dan in 2013. Zij boden de zekerheid
dat er in 2014 ten minste een bedrag van 1.910 euro aan gelden zou
binnenkomen. Naast deze vaste donaties ontving Amigos in 2014 ruim 5.500
euro aan andere giften.
In 2014 kwam er 7.670 euro aan baten binnen en telde Amigos in totaal 64
actieve donateurs, waaronder enkele grotere (anonieme) sponsors.

Aan het einde van 2014 was de bestemmingsreserve verder gedaald ten
opzichte van voorgaande jaren. Voor details zie de jaarrekening: realisatie
en begroting boekjaar 2014 met een vergelijking met de realisatie 2013.
ANBI-status
In 2014 beschikte Amigos nog steeds over de ANBI-status waardoor giften
aan Amigos voor de belasting aftrekbaar waren.
Communicatie met donateurs
In 2014 zijn twee nieuwsbrieven verschenen om donateurs en andere
belangstellenden te informeren. In de nieuwsbrieven werd verslag gedaan
van de stand van zaken in San Juan, verantwoording afgelegd over de
besteding van de ontvangen donateurgelden en algemene informatie
gegeven over het leven in Guatemala en meer specifiek de regio rond San
Juan. De meeste donateurs en belangstellenden ontvingen de nieuwsbrief
per e-mail.
Daarnaast werd het jaarverslag over 2013 per e-mail toegestuurd aan een
aantal grotere sponsors en op de website gepubliceerd.
Coco Hoeksema (van YUNOCOCO) verzorgde weer de opmaak van de
nieuwsbrieven en het jaarverslag, waarvoor Amigos haar zeer erkentelijk is.
Verder werd in 2014 de eigen website (www.amigosdesanjuan.org) in zeer
beperkte mate ingezet voor communicatie met de donateurs en andere
belangstellenden. Het jaarverslag en de nieuwsbrieven zijn daarop geplaatst.
Tot slot houdt Amigos via Facebook actief contact met mensen in San Juan.
Eind 2014 waren er op Facebook meer dan 100 mensen lid van de groep
Amigos de San Juan de Flores.
De andere social media kanalen werden niet of nauwelijks gebruikt. Zolang
er geen Nederlandse vrijwilliger ter plaatse is, komt er helaas weinig nieuw
(beeld)materiaal beschikbaar. Er is daarom weinig aanleiding om deze
kanalen actief in te zetten.

4. 2015 en de jaren daarna
Strategie en doelstellingen
In januari 2014 was Bill Ortiz Ramos nog voor Amigos op werkbezoek in
Guatemala. Naar aanleiding van dit werkbezoek heeft Amigos op een aantal
punten opnieuw de koers uitgezet.
In de eerste plaats is besloten om geen microkredieten meer te (gaan)
verstrekken, ook niet naar aanleiding van de op dat moment nog lopende

aanvragen. Zie voor meer informatie Hoofdstuk 2 Doelstellingen en
resultaten.
Daarnaast gaat Amigos vanaf 2015 nog meer de nadruk op beurzen voor
beroepsopleidingen leggen, omdat deze belangrijker zijn voor de toekomst
van jongeren. Dit zal ten koste gaan van de beurzen voor universitaire
studies. Meer details over de gevolgen van deze koerswijziging kunt u lezen
in Hoofdstuk 2 Doelstellingen en resultaten onder het kopje Studiebeurzen
en dan Universiteit.
De strategie voor de komende jaren blijft verder ongewijzigd, namelijk het
beperken van de projecten tot het verstrekken van studiebeurzen aan
jongeren uit San Juan en de omliggende dorpen en het leveren van een
financiële bijdrage aan (grootschalige) projecten die door een betrouwbare
partij in San Juan of een van de omliggende dorpen worden uitgevoerd en
waarvoor Amigos niet zelf mankracht hoeft aan te leveren voor (het toezien
op) de uitvoering.
Vertegenwoordiging in Guatemala
Door het beperken van de projecten hoeven er ook minder werkzaamheden
in Guatemala te worden uitgevoerd (vrijwel alleen het verrichten van
betalingen). Daarvoor kan Amigos gelukkig nog steeds een beroep doen op
een aantal lokale vrijwilligers.
De selectie van nieuwe bursalen kan volledig vanuit Nederland plaatsvinden.
Van de bursalen zelf verwacht Amigos dat zij via e-mail contact onderhouden
over hun vorderingen op de opleiding.
Organisatie in Nederland
2014 was het laatste jaar van bestuurslid Paula Platjee-van de Velde.
Gelukkig is er voor haar vertrek al een opvolgster gevonden: Marlou van
Hoof. Zij neemt de taken van Paula Platjee over. Ook in 2015 zal het bestuur
uit vier leden bestaan. Het beperken van de activiteiten in Guatemala tot het
verstrekken van studiebeurzen en het incidenteel financieel deelnemen aan
door andere partijen uit te voeren projecten, maakt het minder noodzakelijk
om het hele jaar door in staat te zijn om snel en tijdig te reageren op
ontwikkelingen in Guatemala. De beoogde vergaderfrequentie zal in 2015
één keer per kwartaal zijn, tenzij er projecten lopen die vaker om aandacht
vragen.
Naast de bestuursleden zijn er nog steeds een aantal mensen waarop het
bestuur een beroep kan doen als er dingen moeten gebeuren die buiten de
expertisesfeer van het bestuur liggen of waar de bestuursleden op dat
moment zelf geen tijd voor hebben. Het bestuur is hen daarvoor zeer
erkentelijk - zonder hen zou Amigos minder effectief kunnen functioneren.

Fondsen
Eind 2014 heeft Amigos nog steeds een solide financiële basis. De reserve
die wordt aangehouden, is groot genoeg om de bursalen die aan een studie
zijn begonnen met een beurs van Amigos te kunnen garanderen dat ze hun
studie kunnen afmaken. Het resterende deel van de bestemmingsreserve
kan worden ingezet wanneer zich een incidenteel project aandient.
Afhankelijk van de financiële omvang van een dergelijk project kunnen
daarvoor daarnaast aanvullend gericht fondsen worden geworven.
Communicatie
Amigos hecht veel waarde aan goede communicatie met donateurs en
andere belangstellenden, maar gezien de beperking van de projecten is het
niet haalbaar om vier keer per jaar een lezenswaardige nieuwsbrief te laten
verschijnen. In 2014 zijn daarom maar twee nieuwsbrieven verschenen. Ook
in 2015 wordt dit aantal beoogd, zodat er voldoende interessante berichten
gepubliceerd kunnen worden.
Uiteraard blijft het bestuur op een gedegen wijze verantwoording afleggen in
het jaarverslag.
De website zal in 2015 worden vernieuwd en voornamelijk worden ingezet
voor publicatie van het jaarverslag en de nieuwsbrief. Via Facebook wordt
contact onderhouden met de volgers in Guatemala. Ook in 2015 zal aan
andere social media niet of nauwelijks tijd en aandacht worden besteed.

