Stichting Amigos de San Juan de Flores

Jaarverslag en Jaarrekening 2001

Voorwoord
Over hoe een idealistisch idee werkelijkheid werd…
De Stichting Amigos de San Juan de Flores is op 5 september 2000 opgericht om een
verbinding te vormen tussen bewoners van een dorpje in Guatemala en mogelijke
'vrienden'/donateurs in met name Nederland, om de levensomstandigheden van de mensen
in het dorp te verbeteren.
Sinds de dag van oprichting is het onbekende San Juan de Flores op de kaart geplaatst en
inmiddels nemen veel mensen kennis van dit kleine dorpje. Een simpel idee is uitgegroeid
tot iets concreets. Het mooie is dat de kring van donateurs groeiende is. Hierdoor raken
steeds meer mensen direct of indirect betrokken bij het dorp en dragen zij bij aan de
ontwikkeling ervan.
In het voorwoord van dit eerste jaarverslag past ook een woord van dank. Dank aan de
bedrijven en de mensen die ons in de eerste fase hebben geholpen bij de uitvoer van tal van
praktische zaken.
Dank aan de notaris die de akte van oprichting opmaakte, aan de ontwerpers van het logo
en de folder en aan de vertalers van de teksten in het Spaans en in het Engels. Aan de
websitedesigners, aan het bedrijf dat de domeinregistratie verleende en aan de drukker die
tegen kostprijs de folders drukte. Deze concrete vriendendiensten maakten het voor de
Stichting mogelijk om in het afgelopen jaar te starten met concrete projecten.
De ICA-vrijwilligster in San Juan in 2001, Christine de Pee, is belangrijk geweest voor de
directe samenwerking van de Stichting met de leerkrachten van het Colegio. Doordat we
regelmatig contact met Christine konden hebben via de e-mail, waren we op de hoogte van
de gang van zaken op de school en in het dorp. Hierdoor konden we concrete afspraken
maken. In het jaar 2002 werkt ICA-vrijwilligster Irma Twickler in San Juan de Flores. Wij
vertrouwen op een goede samenwerking.
Omdat de werkdruk in 2001 voor de bestuursleden hoog was en de werkzaamheden voor de
Stichting naast onze dagelijkse werkzaamheden plaatsvinden, is de doelstelling voor 2002
het professionaliseren van de Stichting, intern maar ook extern vanuit Guatemala waarbij
duidelijke communicatie de kern vormt.
Het enthousiasme bij de oprichting en gevoel dat we het werk voor de Stichting niet alleen
belangrijk maar ook erg leuk vonden om te doen zal in 2002 meer naar de voorgrond
moeten komen. De nadruk zal liggen op het uitbreiden van het bestuur en het mogelijk
uitbesteden van verschillende taken. Op die wijze hopen we het komende jaar met veel
plezier nieuwe projecten op te pakken!

Barbara Nijhuis
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1 Oprichting van de Stichting
Achtergrond
Via het Institute of Cultural Affairs is Barbara Nijhuis in 1998 uitgezonden naar Guatemala.
Ze woonde en werkte in de weekenden in de hoofdstad op het kantoor van ICA en door de
week in San Juan de Flores, een klein dorpje in de oostelijke laaglanden van Guatemala.
Hier geeft ze Engelse les aan de scholieren van de middelbare school en verricht ze allerlei
hand- en spandiensten waar maar nodig. Door zo dichtbij en tussen de mensen te leven, ziet
ze waar de noden hoog zijn en hoe moeizaam het is om iets van de grond te krijgen. Zij is
onder de indruk van alles wat ze ziet en van de levenskracht van de dorpsbewoners. In
Nederland besluit ze de verbondenheid met deze mensen vast te houden en richt ze samen
met Sascha van Belzen en Natasja Kuipers de Stichting Amigos de San Juan de Flores op.
De oprichting
Op 5 september 2000 wordt de notariële akte opgesteld en is de Stichting een feit. Het
Bestuur wordt gevormd en bestaat uit de drie oprichtsters. Samen met Rinze Vegelien en
David Esser – ontwerpers en industrieel vormgevers in spe – worden huisstijl, logo en folder
ontworpen. De uitstraling van de Stichting is fris en vrolijk met een serieuze ondertoon.
De naam
De naam 'Amigos de San Juan de Flores' staat voor de kern van de Stichting. Donateurs zijn
als het ware vrienden van de dorpsbewoners. Op vriendschappelijke en kleinschalige wijze
ondersteunt de Stichting aanwezige of nieuwe projecten in het dorp. Vriendschappelijk, niet
betuttelend, wel kritisch. Kleinschalig, want concreet en controleerbaar.

Resultaat 5 september 2000 tot en met 31 december 2001
De toegewezen uitkeringen hebben geleid tot een bate van NLG 5.561 (EUR 2523).
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2 San Juan de Flores
Het dorp San Juan de Flores ligt tussen de bergen in de oostelijke laaglanden van
Guatemala (Midden-Amerika). Vanaf de hoofdstad Guatemala Stad is de reistijd per bus
zo’n twee uur. Het dorp telt ongeveer 1200 ladino’s, een mix tussen de Spaanse
immigranten en de oorspronkelijke bevolking.

Figuur 2.1 – geografische ligging van San Juan de Flores

San Juan beschikt over een kliniek en een dorpscentrum waar verschillende activiteiten
plaatsvinden (vergaderingen, feesten et cetera). Verder is er een kerk, een kleuterschool en
een lagere en middelbare school (het Colegio). De bewoners werkten zelf mee aan de bouw
van deze gebouwen. Met de weinige middelen die er zijn proberen zij de levensomstandigheden te verbeteren en daar waar nodig, helpen de mensen elkaar. De Stichting kan met
behulp van haar kennis en financiële middelen vaak net even dat belangrijke steuntje in de
rug geven.
De levensstandaard
De levensstandaard van de bewoners van San Juan is laag. De belangrijkste oorzaken voor
de heersende armoede zijn een gebrek aan water, een bijzonder droog klimaat – wat de
landbouw bemoeilijkt – en analfabetisme. De mogelijkheden om zelf hulp te vragen bij
instanties worden beperkt door de geïsoleerde ligging van het dorp en het ontbreken van de
specifieke kennis.

3

Stichting Amigos de San Juan de Flores
Jaarverslag 2001

Foto 2.2 – het dorp San Juan de Flores

Voor zover mogelijk gaan de meeste kinderen uit het dorp naar school. Slechts een klein
aantal kinderen studeert door na de lagere school. Het schoolgeld en de noodzaak om thuis
mee te helpen, zijn hiervan de oorzaak. De Stichting onderkent de noodzaak van onderwijs
zodat mensen zelf (beter) in staat zijn hun levensomstandigheden te verbeteren. De nadruk
ligt dan ook op het opzetten van projecten op het gebied van onderwijs.
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3 Doelstelling
De Stichting heeft, zoals het ook omschreven staat in haar statuten, ten doel het bijdragen
aan de structurele ontwikkeling van het dorp San Juan de Flores te Guatemala en haar
dorpsbewoners. Dit trachten we te verwezenlijken door:
•
•
•
•

het organiseren van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg, sport, cultuur en milieu;
het verbeteren van de algemene woon- en leefomstandigheden binnen de
gemeenschap;
het jaarlijks verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde scholieren;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Comité
Om de bewoners van San Juan zoveel mogelijk te betrekken bij de Stichting hebben
Christine de Pee en Barbara Nijhuis in augustus 2001 een presentatie over de Stichting
gegeven. Het doel van deze vergadering was om samen met de leerkrachten en een paar
dorpsbewoners te praten over de doelstellingen en de mogelijkheden van de Stichting. Van
de leerkrachten en dorpsbewoners wilden we weten wat de meest gewenste en
realiseerbare projecten in San Juan zijn. In San Juan is tijdens de vergadering een Comité
gevormd waarmee we vanuit Nederland kunnen overleggen over de keuze van de projecten.
Het is de bedoeling dat dit Comité een afspiegeling gaat vormen van de dorpsbewoners en
de dorpsbewoners gaat vertegenwoordigen in het contact met de Stichting. Op termijn is het
wenselijk dat het Comité ons eerste aanspreekpunt wordt en een gedeelde
verantwoordelijkheid krijgt voor de goede uitvoering van de verschillende projecten.
In 2001 bestond het Comité uit de volgende personen: Teresa Maroquin (directrice), Carlos
Vivias (leerkracht), Maria del Carmen (leerkracht), Oswaldo Amado (leerkracht), Vitelia
Amado (secretariaat), Christine de Pee (ICA-vrijwilligster), don Cion Amado (dorpsbewoner).
Om ook de jongeren in San Juan bij de projecten te betrekken zal het Comite in 2002
worden uitgebreid met bijvoorbeeld een of twee oud-leerlingen van het Colegio.
Onderverdeling van projecten
De projecten die we ondersteunen zijn als volgt onderverdeeld:
• onderwijs (schoolgebouw, beurzen, materiaal)
• gezondheid en hygiëne
• dorpsvoorzieningen
• watervoorziening
• publiciteit en fondsenwerving
• overig
In het eerste jaar van haar bestaan heeft de Stichting zich vooral gericht op het vergaren van
publiciteit en fondsenwerving. Daarnaast richt de Stichting zich voorlopig op projecten op het
gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Deze projecten moeten zoveel mogelijk het
algemeen belang dienen en een zo groot mogelijke groep dorpsbewoners bereiken.

3.1 Projecten in 2001 in San Juan, verdeeld per categorie
In 2001 heeft de Stichting vier projecten ondersteund; 3 op het gebied van onderwijs, 1 op
het gebied van gezondheidszorg en hygiëne. (Een financiële verantwoording voor de
individuele projecten wordt gegeven in de jaarrekening onder ‘Uitgaven doelstelling’).

5

Stichting Amigos de San Juan de Flores
Jaarverslag 2001

Onderwijs
In 2001 heeft het Colegio door financiële steun van de Stichting schoolmeubilair en
studiematerialen kunnen aanschaffen. De 30 lessenaars, een bureau en een kast zijn
inmiddels al bijna een jaar in gebruik.

Foto 3.1 – leerling van het Colegio aan het werk op een nieuwe lessenaar

De leerkrachten van het Colegio in San Juan geven al enige jaren les tegen een wel zeer
kleine vergoeding. De salarissen variëren al naar gelang het aantal lesuren van 300 tot 600
Quetzales per maand. Dit is omgerekend ongeveer NLG 100 tot NLG 200 per maand.
Hiervan betalen zij dagelijks de kosten van het busje om in San Juan te komen en de
schoolmaterialen. De salarissen zijn afhankelijk van de ontvangen schoolgelden van de
leerlingen. Als dit aantal tegenvalt, dan blijft er maar weinig over om de salarissen van de
leraren te betalen. In de vakantieperiode ontvangt de school bijvoorbeeld geen schoolgelden
en ontvangen de leerkrachten een paar maanden geen salaris.
Na uitvoerig overleg heeft de Stichting besloten om de leraren in het zonnetje te zetten om
ze te bedanken voor hun enorme inzet voor de kinderen in het dorp. De bonus ter grootte
van een maandsalaris werd gegeven ter motivatie om door te gaan en als blijk van de
waardering voor hun werk.
Met uitzondering van het door de Stichting aangekochte schoolmeubilair waren de
klaslokalen van het Colegio nagenoeg leeg. In december 2001 is besloten in overleg met
Christine en de leraren om voor de leerlingen werkplaatsen in te richten, waarmee zij lessen
handenarbeid kunnen krijgen. De werkplaatsen zullen eveneens gebruikt kunnen worden
voor cursussen aan dorpsbewoners. Bovendien is het de bedoeling dat het fornuis ook
gebruikt wordt (bijvoorbeeld voor kooklessen of demonstraties) voor het Madres Guias
project.
In het schooljaar 2002 zullen wederom nieuwe projecten op het gebied van onderwijs
ontplooid worden. Zo is begin 2002 besloten dat twee leerlingen van de lagere school een
studiebeurs zullen ontvangen om door te kunnen studeren aan het Colegio.
Gezondheidszorg/onderwijs
Op 5 oktober 2001 is gestart met het project Madres Guias. Dit project is opgestart door
Merida Banegas, die Madres Guias al eerder met succes heeft opgezet.
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Doelstelling van het project is het voorkomen van ondervoeding van kinderen. Kinderen van
0 tot en met 6 jaar worden maandelijks gewogen om vast te stellen of zij ondervoed zijn.
Daarnaast worden voorlichtingsbijeenkomsten voor de moeders georganiseerd waarbij
hygiëne, de bereiding van goedkoop maar voedzaam eten en zelfvertrouwen aan de orde
komen.

Foto 3.2 – bijeenkomst Madres Guias

De ervaring leert dat deze bijeenkomsten een uitwaai-effect hebben, omdat de moeders die
goede resultaten boeken andere moeders leren over het voorkomen van ondervoeding bij
kinderen.
Ontwikkelingshulp - algemeen
Bij de oprichting en tijdens het besturen van 'alweer' een Stichting voor het zoveelste goede
doel realiseren we ons dat ontwikkelingswerk niet vanzelfsprekend is en dat het vertrouwen
van de donateurs en dorpsbewoners gewonnen moet worden met concrete acties en
resultaten. Daarom denken en handelen we in het klein.
Voorlopig lijkt het ons meer dan genoeg om jaarlijks in dit kleine dorp een beperkt aantal
kleinschalige, concrete projecten op te zetten. Dat er in Nederland donateurs zijn die dat
gevoel en deze werkwijze waarderen en onderschrijven door middel van een tastbare gift,
bevestigt ons in het vermoeden dat we op de juiste weg bezig zijn.
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4 Amigos/donateurs
Over de naam van de Stichting is lang nagedacht. De uiteindelijke naam Amigos (vrienden)
de San Juan de Flores geeft de kern van de Stichting weer. Met de steun van Amigos is de
Stichting in staat om projecten in San Juan op te zetten.
Ledenwerving
Om leden te werven zijn we in maart 2001 begonnen met een grote 'lente' mailing.
Daarnaast is de Stichting in september 2001 in Hoek van Holland gepromoot op de
Amnesty-International beurs en zijn er actief leden geworven onder vrienden en bekenden.
In totaal zijn er 73 mensen Amigo geworden van de Stichting en zijn er 10 donaties
binnengekomen.
Door de reizen die Barbara in Midden-Amerika begeleidde voor Sawadee Reizen zijn een
aantal reisgenoten Amigo geworden. In 2002 ontvangen de mensen die een reis bij
Sawadee Reizen naar Guatemala boeken een folder van de Stichting tussen de
reisbescheiden. Via deze weg hopen we op nieuwe Amigos.
Wijze waarop Amigos doneren
Zowel in de folder als op de website staat vermeld hoe mensen kunnen doneren. Zij kunnen
zich opgeven als Amigo door jaarlijks een bedrag van minimaal 25 euro (ƒ 55,09) te
doneren. Door gebruik te maken van de machtiging kan de Stichting voor langere tijd op
inkomsten rekenen en zijn wij in staat om langlopende projecten te plannen.
Wij hebben voor een bedrag van 25 euro gekozen, omdat er na aftrek van de kosten voor
mailings naar deze Amigos voldoende overblijft voor de projecten. Tevens is gekozen voor
een rond bedrag in euro’s, vooruitlopend op de invoering van de euro in 2001.
Amigos ontvangen vier keer per jaar een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de
lopende en toekomstige projecten per gewone post of per e-mail. In 2001 ontvingen alle
amigos en donateurs bij de nieuwsbrief van december ook een door de leerlingen van het
Colegio zelfgemaakte kerstkaart.
Na ieder boekjaar publiceert de Stichting haar jaarstukken op de website, zodat het voor de
Amigo en donateur duidelijk is waaraan het gedoneerde geld in het afgelopen jaar besteed
is.
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5 Het Bestuur
In 2001 is de werkdruk voor het Bestuur erg hoog geweest. In het jaar van de oprichting
moest veel worden geregeld. In het afgelopen jaar zijn de huisstijl en de folder ontworpen,
de eerste mailing is gedaan, de website is ontworpen en in de lucht, drie nieuwsbrieven zijn
geschreven en verstuurd en er het aantal leden en donateurs neemt toe. Daarnaast hebben
we veel aandacht en tijd geïnvesteerd in het contact en het overleg met de mensen in
Guatemala.

Figuur 5.1 Screenshot website

Voor het komende jaar is het voor het Bestuur belangrijk om de taken en werkzaamheden
beter te verdelen. De ledenadministratie wordt in 2002 beheerd door Annette Vonk. Het
bestuur heeft haar taken herverdeeld en zal dit in de loop van het jaar 2002 evalueren.
Om de samenwerking met San Juan in goede banen te leiden, is in augustus 2001 een
Comité ter plekke opgericht. Hierin zitten de Nederlandse ICA-vrijwilligster, leerkrachten van
het Colegio, een dorpsbewoner en hopelijk in de toekomst ook een (oud-)leerling van het
Colegio.
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6 Valkuilen
In 2001 verliep de samenwerking met San Juan over het algemeen heel goed. In een aantal
gevallen echter niet altijd even soepel. Dit lag voornamelijk aan de verschillen in taal en
cultuur en aan een niet duidelijke communicatie over en weer. Het communiceren per e-mail
en niet telefonisch of direct van persoon tot persoon leidde soms tot misverstanden en
vertragingen.
Dit eerste jaar is voor de Stichting een goede leerschool geweest. In de komende jaren
proberen we de samenwerking en communicatie verder te structureren en het contact met
de mensen in San Juan te intensiveren. Daarnaast stellen we onze eigen westerse
verwachtingen bij om deze enigzins aan te passen aan het tempo van de Guatemalteekse
cultuur.
De Stichting is opgericht vanuit de gedachte om op een vriendschappelijke wijze de mensen
in het dorp San Juan een steuntje in de rug te bieden daar waar nodig en gewenst. Vanuit
San Juan verwachten we wel een regelmatige verantwoording en projectverslagen zodat het
voor de Stichting inzichtelijk is op welke wijze de financiële bijdragen zijn aangewend.
Hiermee geven we het signaal af dat de steun niet onvoorwaardelijk is. De donateurs en
Amigos van de Stichting hebben immers bewust gekozen voor het ondersteunen van een
klein dorp zodat duidelijk is waar hun donatie naar toe gaat.
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7 Toekomst
In 2002 richten we ons op het professionaliseren en verbeteren van de communicatie van en
naar San Juan.
Verder vinden we het heel belangrijk om de huidige Amigos en donateurs te behouden en
nieuwe leden te werven. Het Bestuur zal in het jaar 2002 worden uitgebreid door de komst
van Annette Vonk. In 2002 verwachten we de teksten van de website (nu alleen nog in het
Nederlands) te vertalen naar het Spaans en Engels.
Maar bovenal staan alle hiervoor besproken zaken en plannen in het teken van het
verbeteren van de levensomstandigheden van de dorpsbewoners van San Juan. Dat is waar
de focus in 2001 op was en in 2002 op zal zijn gericht; het opzetten en ondersteunen van
kleinschalige projecten ter verbetering van de levensstandaard van de bewoners van San
Juan de Flores in Guatemala.
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Jaarrekening 2001

Balans per 31 december 2001
(na voorgestelde mutatie bestemmingsreserve)

2001
NLG

2001
NLG

EUR

EUR

Activa
Vlottende activa
Overlopende activa
Liquide middelen

3
4

114
5.742

52
2.605

Som der vlottende activa

5.856

2.657

Som activa

5.856

2.657

5

5.561

2.523

6

295

134

5.856

2.657

Passiva
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Som passiva
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Staat van baten en lasten over de periode 5 september 2000
tot en met 31 december 2001
5 september 2000
- 31 december
2001
NLG

5 september
2000 31 december
2001
EUR

Fondsenwerving
Baten
Baten uit Fondsenwerving
Rentebaten

12.306
8

5.584
4

12.314

5.588

2.434
577

1.104
262

Totaal lasten

3.011

1.366

Totaal beschikbaar voor doelstelling

9.303

4.222

3.742

1.699

Overschot/tekort

5.561

2.523

Mutatie bestemmingsreserve

5.561

2.523

Saldo

-

-

7
8

Totaal baten
Lasten
(In)directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten

Bestedingen aan doelstelling

9
10

11
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Toelichting op de balans per 31 december 2001 en de staat
van baten en lasten over de periode 5 september 2000 tot en
met 31 december 2001
1 Algemeen
Oprichting
Op 5 september 2000 is Stichting Amigos de San Juan de Flores te Amsterdam opgericht.
Het eerste boekjaar van de Stichting vangt aan op de oprichtingsdatum 5 september 2000
en eindigt op 31 december 2001.
De Stichting heeft als doel het bijdragen aan de structurele ontwikkeling van het dorp San
Juan de Flores te Guatemala en haar dorpsbewoners. De Stichting tracht haar doel onder
meer te verwezenlijken door:
• het organiseren van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg, sport, cultuur en milieu;
• het verbeteren van de algemene woon- en leefomstandigheden binnen de
gemeenschap;
• het jaarlijks verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde scholieren;
• het verrichten van verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Vergelijkende cijfers
Aangezien de Stichting is opgericht op 5 september 2000 en het eerste boekjaar loopt van 5
september 2000 tot en met 31 december 2001 zijn er geen vergelijkende cijfers.
Activa en passiva
De activa en passiva zijn tegen nominale waarden opgenomen.
Resultaat
Bestedingen aan de doelstelling worden toegerekend aan het jaar waarin het Bestuur over
een aanvraag het besluit tot uitkering heeft genomen.
Overige baten en lasten worden aan het jaar toegekend waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2001
Vlottende activa

3 Overlopende activa
31-12-2001
NLG
Voorschot op internetkosten Guatemala

31-12-2001
EUR

114

52

114

52

Onze contactpersonen in Guatemala hebben onvoldoende middelen om de internetkosten
voor te schieten, die zij maken voor rapportage en voor overleg met ons. Omdat een
regelmatige communicatie essentieel is, heeft de Stichting een voorschot gegeven voor
2002 van NLG 114. Dit voorschot zal worden beheerd door Luis Amado, mede-oprichter van
het Colegio en vast contactpersoon van de Stichting.

4 Liquide middelen
31-12-2001
NLG
Postbank, 4547502
ABN Amro, 58.69.04.689

31-12-2001
EUR

1.049
4.693

476
2.130

5.742

2.606

15

Stichting Amigos de San Juan de Flores
Jaarverslag 2001

5 Bestemmingsreserve
NLG

EUR
-

-

Saldo staat van baten en lasten

5.561

2.523

Stand 31 december 2001

5.561

2.523

Oprichting 5 september 2000

Gezien het specifieke karakter van de Stichting is een bestemmingsreserve gevormd ter
dekking van toekomstige uitkeringen. Jaarlijks wordt het saldo van de staat van baten en
lasten ten gunste / ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

6 Kortlopende schulden
31-12-2001
NLG

31-12-2001
EUR

Kwitanties mailingkosten en contributie Kamer van Koophandel

295

134

Stand 31 december 2001

295

134
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Baten

7 Baten uit fondsenwerving
31-12-2001
NLG
Contributies en donaties (jaarlijks)
Giften en schenkingen
Sponsorbijdragen

31-12-2001
EUR

3.210
4.996
4.100

1.457
2.267
1.860

12.306

5.584

8 Rentebaten
Dit betreft de (te) ontvangen rente op de ABN Amro- bankrekening van NLG 8.

Lasten

9 (In)directe verwervingskosten
Folder
Mailingkosten (porti & kopieerkosten)
Publiciteitsmateriaal
Overige verwervingskosten

NLG
1.615
666
100
53
2.434

EUR
733
302
45
24
1.104

De (in)directe verwervingskosten bedragen in 2001 NLG 2.434. Onder verwervingskosten
vallen de kosten die gemaakt worden om nieuwe donateurs/amigo’s te werven en te
behouden. Dit zijn onder andere kosten voor mailings (nieuwsbrief), folder, kerstkaarten,
fotomateriaal San Juan et cetera.
Zoals beschreven in het jaarverslag, heeft de Stichting zich in het eerste jaar vooral gericht
op het vergaren van publiciteit en fondsenwerving. Door de ontwikkeling van de folder en de
eerste mailing (met wervingsbrief en folder) vallen de verwervingskosten relatief hoog uit.
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10 Uitvoeringskosten
Contributies
Kantoorkosten
Bankkosten

NLG
387
163
27

EUR
176
74
12

577

262

De uitvoeringskosten bedragen in 2001 NLG 577. Onder uitvoeringskosten vallen onder
andere de volgende kosten: contributie postbusnummer en Kamer van Koophandel,
kantoorkosten (enveloppen, etiketten, internetkosten) en bankkosten.

11 Bestedingen doelstelling
In 2001 zijn in totaal 4 projecten gestart.

Projecten
Project 1 – schoolmeubilair
Project 2 – bonus leraren
Project 3 – materiaal werkplaats
Project 4 – Madres Guias

NLG

EUR

1.200
643
1.187
712

545
292
539
323

3.742

1.699

Project 1 – Schoolmeubilair
Het nieuwe schoolgebouw voor het Colegio (middelbare school) is in april 2001 in gebruik
genomen. De Stichting heeft geholpen bij de inrichting van het schoolgebouw door de
aanschaf van 30 lessenaars, een bureau, een stoel en een archiefkast.
Project 2 – Bonus leraren
De leerkrachten van het Colegio in San Juan hebben een bonus ontvangen ter grootte van
een maandsalaris (ongeveer NLG 100 tot NLG 200). Aan vijf leraren is deze bonus
overhandigd met een officieel certificaat voor waardering en dankkaarten.
Project 3 – Materiaal werkplaats
In overleg met Christine en de leraren is in december 2001 besloten om een werkplaats in te
richten voor handwerkles, cursussen aan dorpsbewoners en het Madres Guias project. De
volgende materialen zijn gekocht: een fornuis, boor- en zaagmachines, kleine werktuigen en
naaimateriaal.
Project 4 – Madres Guias
Op 5 oktober 2001 zijn we gestart met het project Madres Guias. Het project is opgestart
door Merida Banegas, die Madres Guias al eerder met succes heeft opgezet.
Het project is opgesplitst in termijnen (2 per jaar) die tussentijds geëvalueerd worden. De
bestedingen in het overzicht bevatten de vergoeding aan Merida voor de eerste termijn en
opstartkosten (zoals presentatiemateriaal et cetera).
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Begroting boekjaar 2002

EUR

2002
EUR

Fondsenwerving
Baten
Contributies en donaties (jaarlijks)
Giften en schenkingen
Sponsorbijdragen

1.750
1.500
861

Totaal baten uit fondsenwerving
Rentebaten

3.931
6

Totaal baten

3.937

Lasten
(In)directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten

500
350

Totaal lasten

850

Baten minus lasten
Bestemmingsreserve (transport 2001)

3.087
2.523

Totaal beschikbaar voor doelstelling

5.610

Bestedingen aan doelstelling
Studiebeurzen (2 nieuwe leerlingen +
reservering 2003)
Madre Guias (2002 + reservering 2003)
Nieuw project 1
Nieuw project 2
Nieuw project 3
Nieuw project 4

910
1.500
1.000
1.000
600
600

Totaal besteed aan doelstelling

5.610

Overschot/tekort

-

Saldo

-
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