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Ieder jaar is voor Stichting “Amigos de San Juan” een speciaal jaar, omdat we hulp en onder-
steuning kunnen bieden aan de minder kansrijken in de regio van San Juan in Guatemala. 
Echter, 2010 was een beetje meer speciaal: Amigos bestond 10 jaar! 

Deze gebeurtenis hebben we zowel in Guatemala als in Nederland niet ongemerkt voorbij 
laten gaan – naar lokale gebruiken is deze mijlpaal op gepaste wijze gevierd. Hierover is al 
bericht in de nieuwsbrieven die te vinden zijn op onze website: www.amigosdesanjuan.org, 
in het menu onder het kopje “Meer Weten”.

Wat betreft de aanwezigheid van Amigos in San Juan kende 2010 twee vrijwilligers. Anita 
Oliemans die aan het begin van het jaar haar eerder begonnen verblijf heeft afgerond, en 
Anna Weijdeveld die in oktober voor zo’n vier maanden naar San Juan is afgereisd. De ti-
ming was perfect: zo kon Anna in ieder geval de viering van het tweede lustrum organiseren 
en de selectie van de bursalen voor 2011 begeleiden.

In Nederland draaide het bestuur inmiddels weer met vier personen, die de activiteiten naast 
hun voltijd banen en familiebezigheden doen. Soms was het wat druk, soms lukte het prima. 
De opmaak van de nieuwsbrief wordt nog steeds verzorgd door Coco Hoeksema. Afgelopen 
jaar heeft zij – in het kader van het lustrum – de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Ge-
lukkig mocht Amigos zich wederom verheugen over de belangstelling van velen, variërend 
van de amigos die met hun regelmatige bijdrage de financiële ruggengraat van Amigos vor-
men tot individuele sponsors die met kleinere of grotere bedragen hun bijdrage leveren! Veel 
dank hiervoor.

Want hulp blijft nodig. Door stijgende voedselprijzen komen vooral armere gezinnen in de 
problemen. Ondanks goede voornemens van de overheid laat de kwaliteit en uitvoering van 
publiek onderwijs regelmatig te wensen over. Amigos heeft een solide basis van 10 jaar 
samenwerking in de regio. Deze basis willen we gebruiken om ons werk te continueren en 
waar mogelijk uit te breiden, zodat meer kinderen kunnen profiteren van een betere oplei-
ding. Alleen zo kan op langere termijn er structureel wat gedaan worden om de lokale be-
volking de mogelijkheid te geven wat in hun erbarmelijke omstandigheden te verbeteren.

Ook in 2011 vertrouwen wij weer op uw steun voor de mensen in San Juan en 
omgeving!

Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.

Namens het bestuur van Stichting Amigos de San Juan de Flores,

Tjeerd Haima van der Wal
Voorzitter

April 2011

Voorwoord

Breakdance
lessen
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Algemeen
September 2010 bestond de Stichting Amigos de San Juan de Flores 10 jaar. In de eerste 
tien jaar van haar bestaan heeft Amigos haar naam “Vrienden van San Juan de Flores” 
meer dan waar kunnen maken.
Oorspronkelijk opgericht om zoveel mogelijk kinderen, moeders en vaders uit het dorp San 
Juan de Flores in Guatemala die zélf wat van hun leven willen maken, maar daar niet de 
middelen voor hebben, een beetje te helpen, heeft Amigos inmiddels haar werkterrein met 
succes aanzienlijk uitgebreid.

Naast inwoners uit San Juan die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, worden nu 
ook inwoners uit omringende dorpen, zoals Santa Lucia de los Ocotes, Monte Grande en 
Agua Salóbrega op allerlei manieren geholpen: met een beurs voor de middelbare school, 
een vakopleiding of een vervolgstudie, met een naaicursus om in het eigen levensonder-
houd te kunnen voorzien of met een microkrediet om een eigen bedrijfje te beginnen.

De officiële doelstelling van Amigos, zoals opgenomen in de statuten luidt als volgt:

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

Nadat eind 2009 in Santa Lucia de los Ocotes en Monte Grande naaiprojecten zijn gestart 
en microkredieten zijn verstrekt, kunnen in 2011 voor het eerst twee meisjes uit Santa Lucia 
met een beurs van Amigos een beroepsopleiding gaan volgen aan een van de scholen in 
de stad. Amigos streeft ernaar om de komende jaren meer kansarme kinderen uit de omrin-
gende dorpen een kans te geven om meer onderwijs te volgen.

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 april 2010 is het bestuur uitgebreid met Paula Platjee. Zij heeft de functie van secre-
taris op zich genomen. In 2010 bestond het bestuur dan ook uit vier personen.

naam bestuursfunctie bestuurslid sinds
T.J. (Tjeerd) Haima van der Wal Voorzitter 2004
P. (Paula) Platjee-van de Velde Secretaris 2010
A.C.I. (Annette) Vonk-Jurrius Penningmeester 2002
A. (Arjan) Bannink Algemeen bestuurslid 2009

Overzicht bestuur Stichting Amigos de San Juan de Flores

Alle bestuursleden vervulden hun bestuursfunctie onbezoldigd in hun vrije tijd naast een be-
taalde baan en bekleedden geen andere (bestuurs)functies waarvan de belangen mogelijk 
konden conflicteren met die van Amigos.

Ook in 2010 was Bill Ortiz aan Amigos verbonden als adviseur. Tijdens twee bijeenkomsten 
waarin werd nagedacht over de strategie van Amigos voor de komende jaren, heeft het 
bestuur van Amigos dankbaar gebruik gemaakt van zijn kennis van de (economische) situ-
atie ter plekke en de lokale gebruiken en gewoonten.
Oud-vrijwilligster Tamara Molnár heeft Amigos ondersteund bij de fondsenwerving.

1.  Amigos
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In 2010 heeft het bestuur 12 keer vergaderd. Tijdens de bestuursvergaderingen werd als vast 
agendapunt altijd de voortgang van de projecten in San Juan besproken. Indien aan de orde 
werden aan de hand van informatie uit San Juan besluiten genomen over lopende projecten. 
Daarnaast kwam het onderwerp fondsenwerving regelmatig ter sprake en is in 2010 regel-
matig over de viering van het tienjarig bestaan gesproken.

Vertegenwoordiging in San Juan de Flores en omgeving
In de maand januari 2010 was Anita Oliemans namens Amigos nog als vrijwilligster in San 
Juan en omgeving actief. Deze laatste maand van haar verblijf in Guatemala heeft zij zich 
vooral bezig gehouden met de start van de naaiprojecten in Santa Lucia de los Ocotes en 
Monte Grande en het inschrijven van de bursalen aan de verschillende opleidingen en het 
betalen van hun lesgeld.
Van eind september tot en met december 2010 verbleef Anna Weijdeveld namens Amigos als 
vrijwilligerster in San Juan. Zij heeft het eerste jaar van de Telesecundaria geëvalueerd, de 
scholen bezocht waar bursalen van Amigos studeren, gekeken hoe de bursalen het in 2010 
op school hebben gedaan, een aantal nieuwe activiteiten in het dorp georganiseerd en ervoor 
gezorgd dat het tienjarig bestaan van Amigos is gevierd in aanwezigheid van veel inwoners 
van San Juan. Tot slot heeft zij de nieuwe bursalen voor 2011 geselecteerd. Ook in januari en 
februari 2011 was Anna nog als vrijwilligster in San Juan en de omringende dorpen.
Net als voor de vrijwilligers voor hen, heeft de familie Amado uit San Juan als gastgezin voor 
Anita en Anna gefungeerd. Daarvoor heeft Amigos hen een redelijke vergoeding voor kost en 
inwoning geboden.

Voorbereiding 
viering 10-jarig 
bestaan: bursalen 
maken versiering
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Guatemala
Amigos is nu ruim tien jaar actief in Guatemala. In die tien jaar is er veel veranderd en helaas 
niet alleen maar ten goede. Langzaam aan wordt analfabetisme en gebrek aan onderwijs 
teruggedrongen. In veel dorpen - sinds 2010 ook in San Juan de Flores - biedt de overheid 
gratis middelbaar onderwijs aan en er zijn vele particuliere initiatieven om jongeren een 
hogere opleiding te laten volgen. Hier en daar wordt in het land de watervoorziening en de 
infrastructuur verbeterd.

Daar staat tegenover dat het geweld in Guatemala alsmaar toeneemt. Ieder jaar weer stijgt 
het aantal mensen dat door geweld om het leven is gekomen. De drugshandel uit Mexico 
laat ook in Guatemala zijn sporen na. Mensen nemen regelmatig het recht in eigen hand en 
wreken gepleegde misdrijven, omdat de overheid faalt bij de rechtshandhaving. (Mensen-
rechten)activisten die misstanden aan de kaak stellen, zijn hun leven niet zeker. En on-
danks alle mooie verkiezingsbeloften slaagt iedere nieuwe president er nog steeds niet in 
economische vooruitgang te boeken voor alle inwoners van het land en blijft corruptie hoogtij 
vieren.

Tegen dat achtergronddecor lijkt wat Amigos in San Juan en omgeving doet soms niet meer 
dan een druppel op een gloeiende plaat. Maar waar die druppel terecht komt, heeft hij een 
enorme impact op het leven van de betrokkene. Iedere jongere die met steun van Amigos 
een hogere opleiding kan afronden, is weer één jongere meer die een betere toekomst tege-
moet gaat. Iedere volwassene die met een microkrediet van Amigos in staat wordt gesteld 
economische activiteiten te ontplooien is er weer één die beter in het levensonderhoud van 
zijn of haar familie kan voorzien.

De hulp die Amigos biedt aan de armere mensen in San Juan de Flores, Santa Lucia los 
Ocotes, Monte Grande en Agua Salóbrega is dus welbesteed en helaas nog steeds bittere 
noodzaak. Zolang de overheid in Guatemala tekort schiet in het zorgen voor elementaire 
voorzieningen zoals goed onderwijs, zal Amigos de mensen in San Juan en omgeving blijven 
steunen.

San Juan, Agua Salóbrega, Santa Lucia en 
Monte Grande
De dorpen waar Amigos in actief is, liggen ver 
genoeg van Guatemala Stad om niet enorme 
last te ondervinden van het vele geweld dat de 
hoofdstad teistert, maar dicht genoeg bij om er 
nog wat economische voordelen van te plukken. 
Een deel van de mensen werkt bijvoorbeeld in 
Guatemala Stad. Zij reizen iedere dag op en 
neer, verblijven er door de week en keren alleen 
in het weekend terug naar huis of verhuizen naar 
de hoofdstad.

Daarnaast zijn echter veel mensen uit deze dor-
pen nog geheel of gedeeltelijk afhankelijk van de 
landbouw. Omdat het gemiddeld veel warmer is 
in Guatemala en er lange periodes zonder regen 
voorkomen, zijn de opbrengsten vaak gering. 

Des te afhankelijker de mensen van de landbouw zijn, des te vaker komt grote armoede 
voor. En hoe geïsoleerder dorpen liggen, hoe vaker de mensen voor hun levensonderhoud 
aangewezen zijn op de landbouw.

2. Ons geografische werkterrein

Stratenmakers 
aan het werk in 
San Juan
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Hoewel er in alle dorpen mensen wonen die het economisch gezien goed hebben en mis-
schien zelfs wel welgesteld te noemen zijn, komt armoede nog vaak voor. In die arme 
gezinnen wordt al op jonge leeftijd van de kinderen verwacht dat zij een bijdrage leveren 
aan het gezinsinkomen. Geld om de kinderen naar school te laten gaan, is er al helemaal 
niet. Toch is voldoende opleiding de sleutel naar beter werk en betere leefomstandigheden.

Amigos streeft ernaar vooral juist die gezinnen te ondersteunen die zelf de opleiding van hun 
kinderen niet kunnen bekostigen. Vaak is de wil er wel om de kinderen meer onderwijs te laten 
genieten, maar kan het schoolgeld domweg niet worden opgebracht. Vanuit dat oogpunt vormen 
de beurzen voor middelbare school, beroepsopleiding en universiteit nog steeds de belang-
rijkste projecten van Amigos. Wij zijn daarom blij en trots dat de eerste twee jongeren uit Santa 
Lucia, beiden meisjes, met een beurs van Amigos in 2011 een beroepsopleiding gaan volgen.

Bursalen Hercilia 
en Edwin netjes 
gekleed voor hun 
diplomauitreiking 
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3. Doelstellingen

De officiële tekst van de doelstelling van Amigos in haar statuten luidt als volgt:

het bijdragen aan de structurele ontwikkeling van het dorp San Juan de Flores te Gua-
temala en haar dorpsbewoners en van andere dorpen en hun dorpsbewoners in de 
omgeving

Amigos tracht deze doelstelling als volgt te verwezenlijken:
• het organiseren van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs, gezondheids-  
 zorg, 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.

Daarbij hebben twee activiteiten onze bijzondere aandacht, omdat wij deze zien als basis 
voor een verdere verbetering van leefomstandigheden:
• het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van getalenteerde maar (financieel) 
 kansarme mensen in de gemeenschap onder andere door het jaarlijks verstrekken van   
 studiebeurzen aan getalenteerde scholieren en
• het stimuleren van de economische ontwikkeling van de gemeenschap middels het ver-  
 strekken van microkredieten aan mensen met goede ideeën die een positieve impuls   
 voor hun economische situatie of de gemeenschap betekenen.

Doelstellingen 2010-2012 voor projecten in Guatemala
In de tabel op de volgende pagina staan in zo concreet mogelijke - maar niet-financiële - 
termen de doelstellingen van Amigos. Hierin kunnen worden afgelezen:
• de doelstellingen voor 2010, vergeleken met de resultaten van 2010
• de doelstellingen voor 2011, vergeleken met de doelstellingen van 2010
• een vooruitblik op de langere termijn: de (voorlopige) doelstellingen voor 2012

Bursaal Edwin 
Morales Amado 
tijdens diploma-
uitreiking op het 
colegio
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Project Doelstelling 
2010
(per 31-12-2009)

Resultaat 2010
(per 31-12-2010)

Doelstelling 
2011
(per 31-12-2010)

Doelstelling 
2012
(per 31-12-2010) 

1 Naaiproject Het naaiproject 
gaat met 3 
groepen van elk 9 
dames beginnen 
in Santa Lucia en 
met 1 groep van 
9 dames in Monte 
Grande.

Beide projec-
ten hebben 
het gehele jaar 
gedraaid zoals 
gepland.

Continuering 
naaiprojecten in 
Santa Lucia en 
Monte Grande. 
Onderzoeken 
mogelijke uit-
breiding naar 
volgend dorp.

Continuering 
naaiprojecten in 
Santa Lucia en 
Monte Grande. 
Onderzoeken 
mogelijke uitbrei-
ding naar volgend 
dorp.

2 Financiële 
steun mid-
delbare school 
(Colegio)

Betalen van een 
bonus aan de 
leraren.

De bonus is 
uitbetaald.

Onderzoeken of 
het Colegio met 
de komst van de 
Telesecundaria 
(gratis middel-
baar onderwijs) 
nog wel toekomst 
heeft en finan-
ciële steun aan 
het Colegio 
daarvan laten 
afhangen.

Alleen financiële 
steun aan het 
Colegio verlenen 
als hun activi-
teiten van toege-
voegde waarde 
zijn voor de 
gemeenschap in 
vergelijking met 
de activiteiten 
van de Telese-
cundaria.

3 Beurzen mid-
delbare school 
(Colegio)

Percentage 
bursalen consoli-
deren op 20-30%.

Percentage bur-
salen bedraagt 
42,9%.

Onderzoeken of 
de Telesecun-
daria succesvol 
is en als dat zo 
is, geen beurzen 
meer verstrek-
ken voor Colegio 
maar het accent 
verleggen naar 
beurzen voor 
beroepsopleiding 
en universiteit.

Als de Telese-
cundaria suc-
cesvol is, voor 
de 1e en 2e klas 
Colegio geen 
beurzen meer 
verstrekken.

4 Beurzen 
beroepsoplei-
ding

Consolideren 
van het aantal 
beurzen op on-
geveer 15.

Het aantal 
beurzen be-
draagt 15, 9 hele 
beurzen, 6 halve.

Consolideren 
van het aantal 
beurzen voor 
jongeren uit 
San Juan op 
ongeveer 15. 
Uitbreiding van 
het beurzenpro-
gramma naar 
andere dorpen.

Consolideren 
van het aantal 
beurzen voor 
jongeren uit San 
Juan op ongeveer 
15. Uitbreiding 
van het beurzen-
programma naar 
minstens één 
ander dorp.

5 Beurzen 
universiteit

Groeien naar 4-5 
beurzen.

Er zijn 2 (hele) 
beurzen toege-
kend.

Uitbreiden 
van het aantal 
beurzen voor 
jongeren uit San 
Juan naar min. 3.
Uitbreiding van 
het beurzenpro-
gramma naar 
andere dorpen.

Uitbreiden 
van het aantal 
beurzen voor 
jongeren uit San 
Juan naar 4 of 5.
Uitbreiding van 
het beurzenpro-
gramma naar 
minstens één 
ander dorp.



Project Doelstelling 
2010
(per 31-12-2009)

Resultaat 2010
(per 31-12-2010)

Doelstelling 2011
(per 31-12-2010)

Doelstelling 2012
(per 31-12-2010) 

6 Microkrediet 10 microkre-
dieten voor een 
naaimachine en 
1 of 2 microkre-
dieten voor het 
opzetten van 
economische 
activiteiten.

Er zijn in 2010 
geen microkre-
dieten verstrekt.

1 of 2 microkre-
dieten voor het 
opzetten van 
economische 
activiteiten. De 
dames van de 
naaiprojecten die 
eind 2009 geen 
microkrediet 
hebben gekregen 
voor de aanschaf 
van een naaima-
chine zullen begin 
2011 alsnog in 
de gelegenheid 
worden gesteld 
een microkrediet 
af te sluiten om 
een naaimachine 
te kopen.

1 of 2 microkre-
dieten voor het 
opzetten van 
economische 
activiteiten.

7 School-
materialen

Afhankelijk be-
hoefte / prioriteit 
school.

Geen verzoek om 
materialen ontvan-
gen.

Afhankelijk be-
hoefte / prioriteit 
school.

Afhankelijk be-
hoefte / prioriteit 
school.

8 Verven 
sportveld

n.v.t. Verven sportveld 
is gefinancierd met 
eigen middelen 
van sportveld- 
comité.

n.v.t. n.v.t.

9 Vrijwilliger Wens: één.
Verwachting: 
Anita Oliemans 
nog een kleine 
maand begin 
2010, voor de 
rest van het jaar 
had zich eind 
2009 nog geen 
belangstellende 
gemeld.

Anna Weijdeveld is 
van oktober tot en 
met december in 
San Juan geweest.

Wens: één. Wens: één.

10 Nieuwe 
projecten

Als de moge-
lijkheid zich 
aandient.

• Onderzoek   
  Telesecundaria
• Viering 10-jarig 
  bestaan
• Sanitaire voor-
  zieningen Santa 
  Lucia
• Breakdance-
  lessen
• Aidsvoorlichting

Als de mogelijk-
heid zich aandient.

Als de mogelijk-
heid zich aan-
dient.

Overzicht doelstellingen Amigos 2010 - 2011 - 2012

10
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Voor de langlopende projecten, zoals de beurzenprogramma’s en de naaiprojecten, wordt 
een meerjarenplan met bijbehorende begroting gemaakt. Voor de kleinere incidentele pro-
jecten wordt jaarlijks een bedrag op de begroting gereserveerd. Echt vooruit plannen van 
deze categorie projecten is nagenoeg niet mogelijk. De start van een nieuw project is in de 
eerste plaats al afhankelijk van de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Amigos in 
San Juan. Is die er niet, dan is het bijna onmogelijk een nieuw project van de grond te krijgen. 
Verder speelt mee of er vanuit een van de dorpen een bepaalde behoefte is of ontstaat waarin 
Amigos met een project kan ondersteunen. Amigos is zeer terughoudend in het creëren van 
behoeftes en wil vooral het initiatief van de inwoners zelf laten komen. Vervolgens wordt in het 
samen-spel tussen dorpsbewoners, vrijwilliger en bestuur van Amigos, op het moment van 
voorstellen van een project, door het bestuur beoordeeld of het binnen de doelstellingen valt 
en of er voldoende middelen zijn om het uit te voeren.
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Doelstellingen in termen van mankracht
Na het vertrek van Anita Oliemans, die haar activiteiten in San Juan in januari heeft afgerond, 
is het even stil geweest in het dorp – althans wat betreft Nederlandse aanwezigheid. In okto-
ber is Anna Weijdeveld afgereisd naar San Juan. Na een korte inwerkperiode heeft zij zich 
gestort op het regelen van een cursus breakdance voor de jongeren, de bursalenselectie 
voor 2011 en het tweede lustrumfeest. Details kunt u vinden in hoofdstuk 4. ‘Projecten’.
In Nederland heeft het bestuur in april aanvulling gekregen van een vierde be-
stuurslid: Paula Platjee. Zij is - na eerst vanaf 1 januari een aantal maanden te heb-
ben meegekeken bij het bestuur - de functie van secretaris gaan vervullen. Oud-vrijwil-
ligster Tamara Molnár is nog op incidentele basis actief op het gebied van fondsenwer-
ving. Oud-bursaal Bill Ortiz, adviseert op regelmatige basis het bestuur over praktische 
en beleidsmatige zaken in Guatemala. Coco Hoeksema (van YUNOCOCO) verzorgt 
vier keer per jaar de lay-out van de nieuwsbrief en één keer per jaar het jaarverslag. 
Oud-voorzitter Barbara Nijhuis heeft in de periode dat Amigos zonder vrijwilliger zat 
in Guatemala een aantal betalingen verricht voor de beurzen en de naaiprojecten.

Financiële doelstellingen
Ten aanzien van de fondsenwerving kan Amigos terugkijken op een goed jaar. De vaste in-
komsten van de donateurs (de ‘amigos’) zijn stabiel. Ondanks dat er niet heel actief voor 
fondsen is geworven, is een aantal grote (maar incidentele) giften binnengekomen. Het 
totaal van de ontvangen donaties lag uiteindelijk ruim 30% boven de begroting. In kwanti-
tatieve zin zijn de doelstellingen ten aanzien van de fondsenwerving daarmee ruimschoots 
gehaald. In kwalitatieve zin is de doelstelling van het uitbreiden van de groep vaste dona-
teurs (amigos) niet gehaald.
Wat betreft de uitgaven zijn de werkelijke bestedingen aan de doelstelling (reservering 
nieuwe projecten niet meegerekend) iets meer dan 10% onder de begroting uitgekomen. 
Over het geheel resulteert dit in een toename van de reserve. Het is nadrukkelijk niet de 
intentie van het bestuur om financiële middelen “op te potten”. Aan de andere kant wil het 
bestuur ook niet overgaan tot het “maar doen van uitgaven”, omdat er genoeg 
financiële armslag is. Dit punt heeft nadrukkelijk de aandacht van het bestuur en in dit 
licht past de – in hoofdstuk 6. ‘Toekomst’ beschreven – intentie om relatief meer duurdere 
beurzen te gaan uitkeren (voor beroepsopleidingen en universiteit). Voor details zie de jaar-
rekening: begroting boekjaar 2011 met een vergelijking van begroting en realisatie 2010.

CHAMP-methode
Amigos probeert ieder jaar zo helder mogelijk verslag te doen van de verrichte activi-
teiten en behaalde resultaten. Net als in de drie voorgaande jaarverslagen hanteert Amigos 
hierbij de CHAMP-methode. Zie het kader voor een korte toelichting van deze methode.

CHAMP onderscheidt indicatoren op vijf niveaus. Door deze in te vullen worden prestaties 
meetbaar.
1. Effect op de maatschappij: hoe wordt de maatschappij beïnvloed door het effect dat   
 Amigos bij haar doelgroep realiseert?
2. Effect op de doelgroep: hoe wordt de situatie van de doelgroep van Amigos aantoon-  
 baar verbeterd door de output van Amigos?
3. Output: welke concrete resultaten produceert Amigos met haar kernactiviteiten, 
 gebruikmakend van de inputfactoren (geld, vrijwilligers)?
4. Activiteiten: hoe efficiënt zijn de kernactiviteiten van Amigos?
5. Input: hoe effectief en efficiënt zijn de activiteiten die te maken hebben met de input-
 factoren, zoals fondsenwerving en werving van vrijwilligers?

De detailbeschrijving van de projecten volgens de CHAMP-methode zijn te vinden in 
hoofdstuk 4. ‘Projecten’.
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4.  Projecten

De eerste helft van de maand januari 2010 was Anita Oliemans nog in San Juan. In deze 
korte periode heeft zij nauwelijks nieuwe activiteiten kunnen initiëren, maar heeft zij voor-
namelijk de al in gang gezette werkzaamheden afgerond. Nadat er ruim een half jaar geen 
vrijwilliger in Guatemala was geweest, is eind september 2010 Anna Weijdeveld in San 
Juan aangekomen. Anna heeft onder andere de organisatie van de viering van het 10-jarig 
bestaan in San Juan op zich genomen. Verder heeft zij uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de Telesecundaria, het gratis middelbaar onderwijs dat sinds 2009 door de staat in 
San Juan beschikbaar wordt gesteld. En natuurlijk heeft zij nieuwe bursalen geselecteerd.

Naaiproject Santa Lucia
In januari 2010 zijn in Santa Lucia de los Ocotes drie groepen vrouwen gestart met de 
naaicursus. Hoewel het dorp moeilijk te bereiken is, stapt de naailerares drie dagen per 
week om een uur of zes in Sanarate in de bus om vier uur lang les te kunnen geven in Santa 
Lucia. Er gaat maar twee keer per dag een bus vanuit Santa Lucia naar Sanarate terug en 
de naailerares moet om één uur ‘s middags de bus terug nemen, anders kan zij die dag niet 
meer per bus het dorp verlaten. De 24 dames uit Santa Lucia zijn zeer blij dat hen deze mo-
gelijkheid wordt geboden om te leren naaien en nemen enthousiast deel aan de lessen. Anna 
heeft het naaiproject bezocht en in december aan alle dames een diploma uitgereikt voor hun 
deelname in 2010.

Naaiproject Monte Grande
In Monte Grande is in januari 2010 het naaiproject gestart met één groep van 9 dames. 
Deze dames zijn geselecteerd uit 50 belangstellenden op basis van het criterium dat deel-
name aan de cursus wezenlijk bijdraagt aan een verbetering van de leefomstandigheden. 
Ook zij krijgen één maal per week naailes en hebben aan het einde van het jaar hun ge-
maakte werkstukken aan Anna laten zien toen zij hun diploma overhandigd kregen.

Projectnaam Naaiprojecten Santa Lucia en Monte Grande
Omschrijving project Vier groepen van 8 à 9 dames krijgen wekelijks naailes van een zeer 

ervaren lerares. Het grootste deel van het salaris van de lerares en de 
materialen worden door Amigos betaald. Wel wordt een wekelijkse 
kleine bijdrage gevraagd van de deelnemers die door de lerares zelf 
wordt geïnd.

Sector Onderwijs en emancipatie
Effect op doelgroep Vrouwen leren kleding te naaien, participeren in het publieke leven met 

meer zelfvertrouwen, doen nieuwe sociale contacten op en nemen 
initiatieven om kleding te maken voor zichzelf en hun gezinsleden of 
voor commerciële doeleinden.

Effect op maatschappij Hoger opgeleide vrouwen, meer maatschappelijk evenwicht tussen 
mannen en vrouwen, meer economische participatie door vrouwen.

Gerealiseerde output 33 goed opgeleide naaisters.
Activiteiten 4 groepen van 8 à 9 personen volgen van januari tot en met oktober 

iedere week 1 naailes van 4 uur.
Input EUR 2.000 (salaris lerares en aankoop materialen), eigen bijdrage 

leerlingen EUR 0,50 per les, af en toe controle van de voortgang van het 
project door de aanwezige vrijwilliger.
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Het Colegio (de middelbare school)
Ook over het jaar 2010 hebben de leraren van de middelbare school in San Juan, het 
Colegio, een bonus van Amigos ontvangen ter overbrugging van de maanden november 
en december waarin de scholen in Guatemala gesloten zijn en er geen les wordt gegeven 
en de leraren geen salaris ontvangen. De uitbetaling van de bonus heeft in januari 2011 
plaatsgevonden.

Projectnaam Financiële steun Colegio (middelbare school)
Omschrijving project Betalen van een bonus aan de leraren van het Colegio, omdat zij in 

november en december geen salaris ontvangen.
Sector Onderwijs
Effect op doelgroep Een beter salaris voor de leerkrachten, waardoor de leraren minder snel 

geneigd zijn een andere baan te zoeken, omdat het inkomen te laag is.
Effect op maatschappij Continuïteit in het lerarencorps waardoor de kwaliteit van het onderwijs 

in het dorp hoger is.
Gerealiseerde output Hoger jaarsalaris voor de leraren van het Colegio, behoud van de 

meeste leraren voor het Colegio.
Activiteiten Betaling aan het Colegio.
Input EUR 550, inzet van een vrijwilliger voor het doen van de betaling.

Studiebeurzen
Amigos biedt financiële steun in de vorm van studiebeurzen aan kinderen van gezinnen die 
het lesgeld zelf niet kunnen opbrengen. De studiebeurzen worden verstrekt voor het volgen 
van middelbaar onderwijs aan het Colegio in San Juan, het volgen van een beroepsoplei-
ding aan een van de scholen in Sanarate of het volgen van een universitaire studie aan 
een van de universiteiten in de regio. In 2010 verstrekte Amigos in totaal 38 (hele of halve) 
beurzen: 21 voor het Colegio, 15 voor een beroepsopleiding en 2 voor een universitaire 
studie.

Een hele beurs voor het Colegio kostte omgerekend ongeveer 110 euro per leerling per jaar. 
Voor een beroepsopleiding varieerde dit van ongeveer 220 euro tot 350 euro per leerling per 
jaar. Een beurs voor de universiteit kostte ongeveer 410 euro. Het collegegeld voor de uni-
versiteit moet contant aan de universiteit worden betaald. Het geld van deze beurzen wordt 
daarom rechtstreeks naar de student overgemaakt die vervolgens zelf het collegegeld gaat 
betalen. De overige beurzen worden in termijnen rechtstreeks aan de school uitgekeerd.

Met de leerlingen en hun ouders wordt afgesproken dat de leerling een studiebeurs ont-
vangt op voorwaarde dat studieresultaten en gedrag op school goed zijn en de bursaal be-
trokkenheid toont bij projecten in het dorp. Bij het toekennen van een beurs wordt er daarom 
door Amigos met zowel de bursaal als zijn of haar ouders een contract afgesloten waarin 
deze voorwaarden zijn opgenomen.
Over de schoolresultaten van de bursalen voor de middelbare school doet het Colegio 
rechtstreeks verslag in haar rapportage aan Amigos. De resultaten van de bursalen aan de 
overige scholen zijn door Anna Weijdeveld in de tweede helft van het jaar opgevraagd.
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Studiebeurzen Colegio
In 2010 kregen 21 leerlingen van het Colegio een hele of halve beurs van Amigos. Zeven 
leerlingen uit de eerste klas, tien leerlingen uit de tweede klas en vier leerlingen uit de derde 
klas hebben in 2010 een beurs gekregen. De leerling die had besloten om naar een middel-
bare school in Sanarate over te stappen, omdat hij daar in het weekend onderwijs kon volgen, 
stuitte op te veel problemen, waardoor hij toch de middelbare school in San Juan verder af 
zal maken.
De vier leerlingen uit de derde klas zijn geslaagd voor hun eindexamen. Drie van hen hebben 
zich aangemeld voor een beurs voor een beroepsopleiding en zullen in 2011 daarvoor een 
beurs ontvangen. De vierde leerling zal gaan studeren aan een opleiding waar geen beurs 
voor nodig is. Hoewel alle overige bursalen het goed hebben gedaan, hebben twee leerlingen 
uit de eerste klas besloten om te stoppen met school.

Criteria voor het toekennen van beurzen
Omdat de economische situatie voor veel gezinnen in San Juan te wensen overlaat, is 
het niet eenvoudig om te bepalen wie van de kinderen in het dorp 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 infor- 
 matie ingewonnen bij de leraren van de basisschool of het Colegio).
•  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).
 
De vrijwilliger ter plaatse brengt 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?).

Daarnaast hanteert Amigos een aantal andere richtlijnen:
•  Het streven is 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 vervolgopleiding aanzienlijk hoger zijn dan voor het mid- 
 delbaar onderwijs, is voor veel gezinnen echter daarvoor zelfs een halve beurs niet  
 op te brengen. Daarom worden voor vervolgopleidingen wel veelal hele beurzen ver- 
 strekt.
• Er wordt aan niet meer dan de helft van het aantal leerlingen van het Colegio een  
 beurs  toegekend. Hierdoor wordt voorkomen dat er een onbalans ontstaat tussen het  
 aantal leerlingen dat het schoolgeld volledig zelf moet betalen en het aantal leer- 
 lingen dat met een beurs naar school kan gaan.
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klas naam type beurs start beurs opmerkingen
1 1 Rodas Hernandez, Sarah Daniela halve 2010
2 1 Estrada Cante, Denia Lisseth hele 2010
3 1 Sol Aguirre, Jayro Josué hele 2010
4 1 Rafael Pérez, Silvia Marina hele 2010
5 1 Hernandez Moscoso, Margarito Enrique halve 2010
6 1 Morales Ramírez, Wilfredo hele 2010
7 1 Aroldo Estrada, Víctor halve 2010
8 2 Pérez Girón, Erica María halve 2010
9 2 Morales Barrientos, Luis Fernando halve 2009
10 2 Roque, Bryan Eduardo halve 2009
11 2 Arriola Gudiel, Pedro Giovanni hele 2009
12 2 Girón Jiménez, Carlos Alfredo halve 2009
13 2 Girón Jiménez, Edras Isaac halve 2009
14 2 Morales Salvatierra,

Marlon Rene
hele 2009

15 2 Pérez Ramírez, Merlin Gisela halve 2009
16 2 Arriola García, Nery Adalberto halve 2009
17 2 Hernández Barrientos, Jackelin Rosario halve 2009
18 3 Jerónimo Morataya, Julia Magali hele 2008 afgestudeerd
19 3 Mejía, Yordy Joel halve 2008 afgestudeerd
20 3 Morales Amado, Edwin hele 2008 afgestudeerd
21 3 Hernández Hernández, Oscar Daniel halve 2008 afgestudeerd

Tabel: overzicht bursalen Colegio

Amigos heeft voor het schooljaar 2011 vijf nieuwe bursalen geselecteerd, allemaal voor de 
derde klas. De beurzen aan de leerlingen die in 2010 naar de eerste en tweede klas gingen, 
worden in 2011 gecontinueerd.
Voor de eerste klas van het Colegio worden met ingang van 2011 geen nieuwe studiebeurzen 
verstrekt. Amigos heeft hiertoe besloten, omdat de overheid met ingang van 2010 gratis 
middelbaar onderwijs beschikbaar stelt in San Juan. Het ontbreken van financiële middelen 
zou daardoor geen reden meer moeten zijn voor het niet volgen van middelbaar onderwijs. 
Het geld dat Amigos anders in middelbaar onderwijs zou steken, zal nu worden besteed aan 
beurzen voor beroepsopleidingen en universiteit. Hiermee hoopt Amigos het opleidings-
niveau in San Juan en omgeving verder omhoog te stuwen.

Colegio: 
diplomauitreiking
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Projectnaam Beurzen Colegio (middelbaar onderwijs, leeftijd 12-15 jaar)
Omschrijving project Aan het einde van het schooljaar (nov/dec) worden bursalen voor het 

komende jaar geselecteerd. Er worden hele en halve beurzen vergeven, 
toegekend op basis van motivatie en economische draagkracht. Voor 
behoud van de beurs moet de bursaal wel zijn/haar best doen. Daarom 
worden gedurende het jaar de schoolresultaten van de bursalen gecon-
troleerd. Mits de schoolresultaten goed zijn, wordt een beurs toegekend 
voor de hele schoolperiode van 3 jaar.

Sector Onderwijs
Effect op doelgroep Hoger opgeleide jeugd en betere kansen op (goedbetaald) werk of 

toelating tot een vervolgopleiding, waardoor de (ex-)bursaal meer zelf-
vertrouwen heeft en het gevoel dat hij/zij er toe doet.

Effect op maatschappij Door een toename van het scholingsniveau en de betere kansen op de 
arbeidsmarkt verbeteren de economische situatie in het dorp en daar-
mee de leefomstandigheden.

Gerealiseerde output 21 leerlingen die naar school gingen (en dat zonder beurs niet hadden 
gekund).

Activiteiten Selectie van bursalen door bezoek aan scholen en families, betalen van 
de beurzen direct aan de school, opvragen van de resultaten van de 
bursalen.

Input EUR 1.500, inzet van een vrijwilliger voor de selectie van de bursalen, 
het verrichten van de betalingen aan de school en om af en toe de resul-
taten van de bursalen te controleren.

Studiebeurzen beroepsopleidingen
In 2010 ontvingen vijftien jongeren een beurs voor een beroepsopleiding. Daarvan zijn er vijf 
afgestudeerd. Van alle andere leerlingen die hun opleiding nog niet hebben afgerond, zullen 
de beurzen in 2011 worden gecontinueerd. Voor 2011 zijn er elf nieuwe bursalen geselec-
teerd.

klas naam type beurs start beurs opmerkingen
1 1 Sol Herrera, Edel Isel hele 2010
2 1 Sol Herrera, Baldomero halve 2010
3 1 Perez Rodas, Rony hele 2010
4 1 Hernandez Ramos, Sonia Elisabeth halve 2010 kleuterjuf
5 1 Perez Ramirez, Rudy Eduardo halve 2010 elektriciën
6 1 Morales Carcamo, Brandon Enrique hele 2010 boekhouden
7 1 Hernandez Sol, Mario Augusto hele 2010 adm. medewerker
8 1 Moscoso Arriola, Justin Melissa hele 2010 adm. medewerker
9 2 Palencia, Sheily Julissa halve 2009 boekhouden
10 2 Ramos Estrada, Walter Otoniel hele 2009 autotechniek
11 3 Cortez Arriola, Ruth Eunice hele 2008 2-talig secretaresse
12 3 Giron Abadio, Lucresia Rosibel halve 2008 2-talig secretaresse
13 3 Hernandez, Victor Donaldo hele 2008 autotechniek
14 3 Hernandez Barrientos, Hercilia hele 2008 secretaresse
15 3 Morales Ramirez, Edwin Adolfo halve 2008 autotechniek

Tabel: overzicht bursalen beroepsopleidingen
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Projectnaam Beurzen beroepsopleidingen (leeftijd 16-18 jaar)
Omschrijving project Ieder jaar worden aan het einde van het schooljaar (nov/dec) bur-

salen voor het komende jaar geselecteerd. Er worden hele en halve 
beurzen vergeven, toegekend op basis van motivatie en economische 
draagkracht. Voor behoud van de beurs moet de bursaal wel zijn/haar 
best doen. Daarom worden gedurende het jaar de schoolresultaten van 
de bursalen gecontroleerd. Mits de schoolresultaten goed zijn, wordt een 
beurs toegekend voor de hele schoolperiode van 2 of 3 jaar.

Sector Onderwijs
Effect op doelgroep Hoger opgeleide jeugd en betere kansen op (goedbetaald) werk of 

toelating tot een universitaire opleiding, waardoor de (ex-)bursaal meer 
zelfvertrouwen heeft en het gevoel heeft dat hij/zij er toe doet.

Effect op maatschappij Door een toename van het scholingsniveau en de betere kansen op de 
arbeidsmarkt verbeteren de economische situatie in het dorp en daar-
mee de leefomstandigheden.

Gerealiseerde output 15 leerlingen die naar school gingen (en dat zonder beurs niet hadden 
gekund).

Activiteiten Selectie van bursalen door bezoek aan scholen en families, betalen van 
de beurzen direct aan de school, opvragen van de resultaten van de 
bursalen.

Input EUR 2.250, inzet van een vrijwilliger voor de selectie van de bursalen, 
het verrichten van de betalingen aan de scholen en om af en toe de 
resultaten van de bursalen te controleren.

 
Studiebeurzen universiteit
In 2010 volgden 2 studenten met een beurs van Amigos een studie aan de universiteit. Na 
een jaar onderbreking heeft de eerste universiteitsbursaal een nieuwe studie opgepakt. De 
student die vorig jaar begon met studeren heeft zijn studie in het tweede jaar voortgezet.
Voor 2011 zijn er twee nieuwe bursalen geselecteerd, beiden een meisje.

klas naam type beurs start beurs richting
1 1 Moscoso, Vitalia Azucena hele 2010 psychologie
2 2 Morales Aguilar, José Ovidio hele 2009 bedrijfskunde

 

Colegio: Anna 
betaalt de bonus 
uit aan de leraren
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Projectnaam Beurzen universiteit (leeftijd vanaf 18 jaar)
Omschrijving project Ieder jaar worden aan het einde van het schooljaar (nov/dec) bur-

salen voor het komende jaar geselecteerd. Er worden hele en halve 
beurzen vergeven, toegekend op basis van motivatie en economische 
draagkracht. Voor behoud van de beurs moet de bursaal wel zijn/haar 
best doen. Daarom worden gedurende het jaar de schoolresultaten van 
de bursalen gecontroleerd. Mits de schoolresultaten goed zijn, wordt een 
beurs toegekend voor de hele studieperiode (afhankelijk van de oplei-
ding 2 tot 5 jaar).

Sector Onderwijs
Effect op doelgroep Hoger opgeleide jeugd en betere kansen op (goedbetaald) werk, waar-

door de (ex-)bursaal meer zelfvertrouwen heeft en het gevoel heeft dat 
hij/zij er toe doet.

Effect op maatschappij Door een toename van het scholingsniveau en de betere kansen op de 
arbeidsmarkt verbeteren de economische situatie in het dorp en daar-
mee de leefomstandigheden.

Gerealiseerde output 2 studenten die een universitaire opleiding volgden (en dat zonder beurs 
niet hadden gekund).

Activiteiten Selectie van de bursalen door bezoek aan huis en opvragen studieresul-
taten, betalen van de beurs aan de bursaal, opvragen studieresultaten 
van de bursalen.

Input EUR 800, inzet van een vrijwilliger voor de selectie van de bursalen, het 
verrichten van de betalingen aan de bursaal en om af en toe de resul-
taten van de bursalen te controleren.

Onderzoek Telesecundaria
In 2010 is de overheid in San Juan gestart met gratis middelbaar onderwijs, Telesecundaria 
geheten. Bij deze onderwijsvorm staat er één leraar voor de klas die met behulp van een 
televisie en videobanden alle vakken verzorgd.
Anna Weijdeveld heeft gedurende haar verblijf in San Juan onderzoek verricht naar de kwali-
teit van dit onderwijs. De resultaten van dit onderzoek heeft Amigos meegenomen in haar 
besluitvorming over het verstrekken van beurzen aan leerlingen van het Colegio, de particu-
liere middelbare school in San Juan waarvoor wel schoolgeld moet worden betaald.

Een eenduidige conclusie is niet te trekken. Sommige families zijn van mening dat het onder-
wijs aan het Colegio van veel betere kwaliteit is, anderen vinden het onderwijs aan de Telese-
cundaria beter. Zeker is dat met één leraar voor de klas continuïteit van het onderwijs bij de 
Telesecundaria een aandachtspunt is. Aan de andere kant weet Amigos uit eigen ervaring dat 
op het Colegio vaak lessen uitvallen door afwezigheid van leraren. Vast staat dat in andere 
delen van het land de Telesecundaria als instituut goed functioneert. Doordat het onderwijs 
aan de Telesecundaria gratis is en de overheid voor lesmateriaal moet zorgen, is het onder-
wijs voor iedereen, arm of rijk, toegankelijk.

De conclusie is dat de Telesecundaria over het algemeen een prima vervanging is voor het 
Colegio, al is het instituut in San Juan nog in ontwikkeling en functioneert het nog niet opti-
maal.



20

Projectnaam Onderzoek Telesecundaria
Omschrijving project Onderzoeken of het gratis onderwijs aan de Telesecundaria een goed 

alternatief is voor het betaalde middelbaar onderwijs aan het Colegio.
Sector Onderwijs
Effect op doelgroep Door het bevragen van ouders en potentiële leerlingen is men zich er 

nog beter van bewust dat men kan kiezen tussen het Colegio en de 
Telesecundaria.

Effect op maatschappij Geen
Gerealiseerde output Onderzoeksresultaten met als conclusie dat de Telesecundaria een goed 

alternatief is voor het Colegio.
Activiteiten Bezoeken van de Telesecundaria, doen van het onderzoek door de 

vrijwilliger door het interviewen van ouders en (potentiële) leerlingen.
Input Tijd van de aanwezige vrijwilliger voor het afleggen van bezoeken en 

afnemen van interviews en het opstellen van een verslag.

Microkredieten
In 2010 zijn er geen microkredieten verstrekt.
Wel heeft Anna Weijdeveld in december 2010 de voorbereidingen getroffen voor het ver-
strekken van microkredieten voor naaimachines. Deze zijn begin 2011 verleend.

Viering 10-jarig bestaan Amigos in San Juan
Het 10-jarig bestaan van Amigos is in San Juan niet ongemerkt voorbij gegaan. Op ver-
zoek van het bestuur heeft Anna een dag vol festiviteiten voorbereid samen met een aantal 
jongeren uit het dorp. Het uiteindelijke feest heeft op 18 december op het sportveld plaats-
gevonden. Een groot aantal dorpsbewoners heeft de festiviteiten bijgewoond.
De activiteiten in de ochtend waren op de (kleine) kinderen gericht. Er waren clowns, de 
kinderen konden spelletjes doen en er werd snoep uitgedeeld.
‘s Middags werd tijdens het meer officiële deel de Nederlandse en de Guatemalteekse vlag 
gehesen en heeft Anna een presentatie verzorgd over de werkzaamheden van Amigos. De 
deelneemsters aan de naaiprojecten hebben kleding laten zien die zij tijdens de cursus heb-
ben leren maken. Ook was er een loterij.
De dag werd afgesloten met een feestavond met muziek en dans.

Projectnaam Viering 10-jarig bestaan Amigos
Omschrijving project Het vieren van het 10-jarig bestaan van Amigos met de inwoners van 

San Juan en omliggende dorpen.
Sector Samenwerking
Effect op doelgroep Verhoogde betrokkenheid bij elkaar en bij (projecten van) Amigos.
Effect op maatschappij Vergroten naamsbekendheid van Amigos en waar Amigos voor staat: het 

belang van onderwijs, het verbeteren van levensomstandigheden.
Gerealiseerde output Een feestdag met leuke activiteiten en versnaperingen.
Activiteiten Opstellen van feestprogramma, inhuren vermaak, inkopen van versna-

peringen en prijzen voor de loterij.
Input EUR 520, tijd van de aanwezige vrijwilliger voor het organiseren en coör-

dineren van de activiteiten.
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Sanitaire voorzieningen Santa Lucia
Bij de ruimte die ter beschikking is gesteld voor het geven van de naaicursus in Santa Lucia 
waren geen behoorlijke toiletvoorzieningen. Omdat er drie dagen per week negen dames 
in verband met de naaicursus gebruik maken van deze ruimte zijn er op kosten van Amigos 
sanitaire voorzieningen aangelegd, zodat de naailerares en de cursisten op hygiënisch 
verantwoorde wijze naar het toilet kunnen gaan.

Projectnaam Sanitaire voorzieningen Santa Lucia
Omschrijving project Het aanleggen van sanitaire voorzieningen bij de cursusruimte in Santa 

Lucia.
Sector Hygiëne en gezondheid
Effect op doelgroep De lerares en de cursisten van de naaicursus kunnen gebruikmaken van 

een toilet. Door verbetering van de hygiëne is de kans op het oplopen 
van een besmetting of ziekte aanzienlijk kleiner.

Effect op maatschappij Geen.
Gerealiseerde output Sanitaire voorzieningen bij de cursusruimte in Santa Lucia.
Activiteiten Kopen van de materialen, inhuren van een bouwvakker.
Input EUR 140, inzet van de aanwezige vrijwilliger voor het kopen van de 

materialen en het verzorgen van het transport van de materialen.

 

Overige kleine projecten en activiteiten
Helaas is een van de oudbursalen overleden aan kanker. Amigos heeft de nabestaanden 
gesteund met een geldbedrag, zodat zij de begrafenis konden betalen. Op de begrafenis 
waren veel medeleerlingen en dorpsgenoten om hem de laatste eer te bewijzen. Oud-
voorzitter Barbara Nijhuis is ook bij de begrafenis aanwezig geweest.

In oktober en november heeft Anna Weijdeveld een aantal keren breakdancelessen geor-
ganiseerd voor de jeugd in San Juan. De leraar kwam speciaal uit Guatemala Stad naar San 
Juan om les te geven. De lessen vonden plaats in de salon en waren zeer populair onder 
de jongeren.

Ook heeft Anna geregeld dat een net afgestudeerde sociologe voorlichting heeft gegeven 
over HIV en aids bij de dames van de naaicursus in Santa Lucia. Helaas heeft Amigos af-
gezien van verdere samenwerking, omdat de vergoeding die zij wilde hebben niet paste bij 
het kostenniveau in Guatemala.

Gemaakte sanitaire 
voorzieningen in 
Santa Lucia
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Inkomsten
Net als in voorgaande jaren kon Amigos in 2010 voor een deel van haar inkomsten rekenen 
op de steun van vaste donateurs. Op 31 december 2010 telde Amigos 81 vaste donateurs, 
oftewel amigos. Zij boden de zekerheid dat er in 2010 ten minste een bedrag van 2.695 euro 
aan donateurgelden zou binnenkomen. Dat bedrag is vrijwel gelijk aan dat in 2009.

Naast de vaste donaties ontving Amigos in 2010 ook weer incidentele giften. Een aantal par-
ticuliere donateurs sponsorde ook in 2010 weer een aantal bursalen. Het zou te veel zijn om 
iedereen te vermelden maar toch willen we graag een tweetal initiatieven noemen. 
Mirjam Vriens en Karin van Oostrum liepen onder de naam HAN-amigos de HAN KAN es-
tafette marathon en haalden hiermee een prachtig bedrag op. Voorts heeft mevrouw Jurrius 
de opbrengst van de verkoop van tweedehands spullen gedoneerd.

In 2010 telde Amigos in totaal 114 actieve donateurs, waar onder enkele grotere (anonieme) 
sponsors.

In 2010 hebben er geen fondsenwervingsacties vanuit het bestuur plaatsgevonden. Het aan-
tal vaste donateurs lijkt zich na een daling van de afgelopen jaren enigszins te stabiliseren: 
in 2009 waren dat er 80 en nu in 2010 zijn we marginaal gegroeid naar 82. Ook het totale 
aantal actieve donateurs is weer licht gestegen: van 105 in 2009 naar 114 in 2010. Daarmee 
ligt het aantal actieve donateurs weer boven dat van 2008.
Ook de inkomsten zijn het afgelopen jaar gestegen ten opzichte van 2009. In 2009 kwam er 
in totaal ruim € 15.000,00 euro aan donaties binnen, in 2010 is er in totaal ruim € 18.500,00 
ontvangen. De stijging van het aantal actieve donateurs is te verklaren door de toename van 
de schenkingen. De donaties, giften en sponsorbijdragen zijn nagenoeg gelijk gebleven.

ANBI-status
Ook in 2010 beschikte Amigos over de ANBI-status en waren giften aan Amigos nog steeds 
voor de belasting aftrekbaar.

Communicatie naar donateurs
In 2010 zijn wederom vier nieuwsbrieven verschenen om donateurs en andere belangstel-
lenden te informeren. In de nieuwsbrief werd verslag gedaan van de stand van zaken in San 
Juan en verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen donateursgelden.
De meeste donateurs en belangstellenden ontvingen de nieuwsbrief per e-mail. Begin 2010 
ontvingen in totaal nog zo’n 125 donateurs en andere belangstellenden de nieuwsbrief, eind 
2010 waren dat er nog zo’n 80. Behalve de verzending per post en per e-mail worden er 
regelmatig ook nieuwsbrieven in grotere aantallen ter beschikking gesteld aan belangstel-
lenden die deze dan in hun kringen verspreiden.

In 2010 werd het jaarverslag over 2009 traditiegetrouw toegestuurd aan een aantal grotere 
sponsors en op de website geplaatst.

Social Media
Amigos gebruikt de website voor communicatie met donateurs en andere belangstellenden. 
Op de website worden naast het jaarverslag tevens de nieuwsbrieven en ‘nieuwtjes’ ge-
plaatst. De nieuwsbrieven, het jaarverslag en de website dienen niet alleen om inzicht in de 
besteding van de ontvangen giften en de voortgang van de verschillende projecten te geven, 
maar worden door Amigos ook ingezet om bestaande en potentiële sponsors en donateurs 
(blijvend) voor Amigos te interesseren.
Om meer mensen te kunnen bereiken is er een start gemaakt met het opzetten van 
een aantal (social) network sites. Inmiddels heeft Amigos een account op Face-

5.  Fondsenwerving
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book en LinkedIn en zijn er plannen om ook op YouTube een eigen kanaal te star-
ten waarop filmpjes te zien zullen zijn over de activiteiten van Amigos in Guatemala.

Facebook wordt gebruikt om het laatste nieuws te melden en is interactief. Zogenaamde 
‘vrienden’ kunnen zelf ook berichten plaatsen. Het is voor Amigos heel interessant om te zien 
of we via deze nieuwe media nieuwe mensen aan ons kunnen binden en meer interactie 
met niet alleen donateurs, maar ook mensen uit San Juan en omgeving kunnen ontwikkelen. 

LinkedIn is een meer zakelijk netwerk waarop Amigos haar activiteiten en doelstellingen heeft 
vermeld. Dit is een meer statische toepassing waarmee het netwerk zowel voor potentiële do-
nateurs als voor soortgelijke organisaties ten behoeve van kennisdeling kan worden uitgebreid. 

Breakdance 
lessen
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In 2010 is er wederom een strategiesessie gehouden. Deze wordt gehouden naast de regu-
liere vergaderingen, om de mogelijkheid te creëren eens rustig over strategische zaken 
te praten zonder het over operationele punten te moeten hebben. Naast het bestuur zijn 
er meestal enige genodigden, die een bijdrage kunnen leveren aan de inhoud van de dis-
cussie, bijvoorbeeld oud-vrijwilligers. De resultaten van deze sessie zijn dan weer input voor 
het bestuur om het toekomstige beleid op te baseren.

Belangrijkste uitkomsten van de sessie in 2010:
• Het Colegio heeft in 2010 concurrentie gekregen van de Telesecundaria. Het Colegio   
 moet zelf laten zien dat het toegevoegde waarde kan leveren ten opzichte van de Tele-  
 secundaria.
• Stimuleren van klein ondernemerschap, proberen vaker een microkrediet af te sluiten,   
 bijvoorbeeld:
  o coöperatie om kleding te maken (verband met de naaicursus);
  o coöperatie om meubels te maken.
• Focus om jongeren die klaar zijn met hun studie economisch op weg te helpen – ideeën  
 moeten van henzelf komen, maar je zou kunnen denken aan:
  o stuk land kopen / pachten om gewassen te verbouwen en op coöpera-   
   tieve wijze uit te nutten;
  o internetcafé in San Juan opzetten en zo het dorp meer ontsluiten voor de   
   buitenwereld.
• Wijze waarop Amigos lokaal continuïteit kan bieden als er geen Nederlandse vrijwilliger  
 is. Dit blijft een lastig punt, opties zijn:
  o enkele jongeren uit het dorp een ‘leiderschapsrol’ geven;
  o een contactpersoon aanstellen van buiten het dorp (tegen betaling);
  o samenwerking met andere (buitenlandse) organisaties.

Amigos probeert met de ter beschikking staande middelen (tijd, geld) een maximaal effect 
te bereiken. Dit is geen sinecure gezien de afstand en de slechts tijdelijke aanwezigheid van 
een vrijwilliger ter plekke. Samenvattend is geconstateerd dat de aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger ter plaatse de achilleshiel is voor het opzetten van projecten die veel 
begeleiding vragen en/of waar een vertrouwensband voor nodig is.

Strategie en doelstellingen
De doelstellingen van Amigos blijven ongewijzigd – de nuance die er is, zit meer in de uit-
voering. Sinds vorig jaar wordt er actief gewerkt aan geografische uitbreiding van de activi-
teiten. De naaiprojecten in Santa Lucia de los Ocotes en Monte Grande zijn voorbeelden 
van reeds gestarte projecten, voor 2011 wordt ook gewerkt aan bursalen uit naburige 
dorpjes. Door de komst van de (gratis) Telesecundaria voor middelbaar onderwijs (de Telese-
cundaria is feitelijk een concurrent van het Colegio in San Juan) wordt onderwijs toeganke-
lijker voor meer families. Hoewel de kwaliteit van deze nieuwe vorm van onderwijs nog niet 
geheel duidelijk is, bereidt Amigos zich voor op een verschuiving naar relatief meer beurzen 
voor het hogere onderwijs (beroepsopleiding en universiteit). Daarnaast lijken microkre-
dieten een zinvolle besteding van de financiële middelen. De aflossingsratio is zonder 
meer goed te noemen (>90%). Doel is meer aandacht te geven aan de mogelijkheden 
hiervan door de vrijwilliger. Amigos verwacht dat er enige begeleiding nodig is van de 
aanvrager tijdens het proces van aanvraag. Dit vereist weer lokale aanwezigheid. In es-
sentie is al het bovenstaande een voortzetting van de reeds ingeslagen strategische weg.

Organisatie
Het bestuur heeft sinds dit jaar weer de ideale grootte van 4 personen bereikt. Met meer 
bestuursleden wordt vergaderen minder efficiënt, een kleiner bestuur kan er toe leiden dat 

6.  Toekomst
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zaken blijven liggen door tijd- en capaciteitsgebrek. Daarnaast is er een aantal betrokkenen, 
dat regelmatig of incidenteel grotere of kleinere – maar belangrijke! – hand- en spandiensten 
verricht. Mede dankzij deze flexibiliteit kan Amigos goed functioneren. Deze werkwijze wil het 
bestuur continueren.

Voor de lokale aanwezigheid in Guatemala blijft Amigos voorlopig afhankelijk van (Neder-
landse) vrijwilligers. Hoewel Amigos openstaat voor andere vormen van samenwerking met 
een lokale partner, ontbreekt het momenteel aan momentum om dat op korte termijn (ko-
mend jaar) voor elkaar te krijgen. Amigos legt voorlopig de focus op een deel van de tijd een 
vrijwilliger ter plekke te hebben.

Fondsen
Eind 2010 heeft Amigos een solide financiële basis. Het zwaartepunt van de bestedingen 
ligt bij de bursalen, de reservering voor de jaren die nog komen incluis. Deze reservering 
vindt plaats om de bursalen te kunnen garanderen dat ze hun studie kunnen afmaken. Deze 
uitgaven zijn goed planbaar en kijken drie jaar vooruit – het is dus goed mogelijk om tijdig bij 
te sturen in geval van scherp stijgende of dalende inkomsten. Wat betreft de inkomsten blijft 
Amigos voortgaan op het ingeslagen pad – een vaste kern van amigos en incidentele grotere 
giften. Dit alles wordt mede ingegeven door beschikbare tijd/capaciteit.

Communicatie
Amigos streeft ernaar mee te gaan in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen, 
waarin een tendens is naar snellere en meer oppervlakkige communicatie, en in contact te 
blijven met haar achterban, daarbij inhakend op de huidige trends, zonder daarbij het au-
thentieke karakter van Amigos te verliezen. In concreto betekent dit, dat de nieuwsbrief, die 
vier keer per jaar uitkomt, het inhoudelijke zwaartepunt van de communicatie blijft. Daarbij 
dient de website als ingang om onze communicatie te versterken en informatie verder te 
distribueren. Via nieuwe media (LinkedIn, Facebook) is Amigos inmiddels ook ‘online’. Deze 
dienen in eerste instantie als ondersteuning voor de website en de informatievoorziening die 
daarlangs loopt. Amigos bekijkt hoe de nieuwe media het beste geïntegreerd kunnen worden 
met de website, om zo een uniforme en integrale communicatie over meerdere media te 
kunnen voeren.

Voor het huis 
van de familie 
Amado wordt 
aan de weg 
gewerkt.
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Jaarrekening 2010

Balans per 31 december 2010
(na voorgestelde mutatie bestemmingsreserve)

2010 2009
€ € € €

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen 3 36.353 25.949
Uitstaande voorschotten 4 0 8

------------------ -------------------
Som der vlottende activa 36.353 25.957

Som activa 36.353 25.957

Passiva

Bestemmingsreserve 5 36.353 25.957

Kortlopende schulden
Schuld aan vrijwilliger(s) 6 0 0

Som passiva 36.353 25.957

Naaicursus 
Monte Grande: 
de dames aan 
het werk onder 
leiding van de 
naailerares
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Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2009 tot en met 
31 december 2010

1 januari 2010 
-

 31 december 2010

1 januari 2009 
- 

31 december 2009
€ €

Fondsenwerving

Baten
Baten uit fondsenwerving 7 18.912 15.440
Aflossing microkredieten 8 838 0
Rentebaten 9 552 250

Totaal baten 20.302 15.690

Lasten
(In)directe verwervingskosten 10 95 134
Uitvoeringskosten 11 1.459 1.199
Onvoorzien 12 -26 103

Totaal lasten 1.528 1.436

In % van baten eigen fondsenwerving 
(CBF-norm is maximaal 25%) 8,1% 9,2%

Totaal beschikbaar voor 
doelstelling 18.774 14.254

Bestedingen aan doelstelling 13 8.378 11.610

Tekort/overschot 10.396 2.644

Mutatie bestemmingsreserve 10.396 2.644

Saldo 0 0
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Toelichting op de balans per 31 december 2010 en de staat van baten en 
lasten over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010

1  Algemeen

Oprichting
Op 5 september 2000 is Stichting Amigos de San Juan de Flores te Amsterdam opgericht. 
Het eerste boekjaar van Amigos liep van de oprichtingsdatum 5 september 2000 tot en met 
31 december 2001. De boekjaren daarna volgen de jaartelling en lopen van 1 januari tot en 
met 31 december.

Amigos heeft als doel het bijdragen aan de structurele ontwikkeling van het dorp San Juan 
de Flores te Guatemala en haar dorpsbewoners en van andere dorpen en hun dorpsbe-
woners in de omgeving. Amigos tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van getalenteerde maar (financieel)   
 kansarme mensen in de gemeenschap onder andere door het jaarlijks verstrekken van  
 studiebeurzen aan getalenteerde scholieren;
b. het stimuleren van de economische ontwikkeling van de gemeenschap middels het   
 verstrekken van leningen aan mensen met goede ideeën die een positieve (econo-  
 mische) impuls voor de gemeenschap betekenen; 
c. het verrichten van alle 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
Dit boekjaar loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. De cijfers worden 
vergeleken met het voorgaande boekjaar.

Activa en passiva
De activa en passiva zijn tegen nominale waarden opgenomen.

Resultaat
Bestedingen worden toegerekend aan het jaar waarin de gelden werkelijk besteed zijn. De 
administratie is derhalve op een kasstelsel gebaseerd.  
Alle baten en lasten worden aan het jaar toegekend waarin zij werkelijk ontvangen dan wel 
uitgegeven zijn.
Dit betekent dat sommige uitgaven die aan het einde van het jaar zijn gedaan, wel in deze 
jaarrekening over 2010 worden verantwoord, maar besteed zijn aan projecten die in het jaar 
2011 gaan lopen en dat sommige uitgaven die begin 2011 zijn gedaan en in de jaarrekening 
over 2011 zullen worden verantwoord, nog projecten uit 2010 betreffen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2010

Vlottende activa

3  Liquide middelen
31-12-2010 31-12-2009

€ €

Kas 34 1.800
ING                                           4547502 4.529 637
ING Rentemeerrekening          4547502 1.517 2.153
ABN Amro                                586904689 1.955 176
ABN Amro Spaarrekening        468439609 326 0
ASN Ideaalsparen                    940563886 19.533 11.000
ASN Meersparen                      940617676 8.030 10.000
Bankrekening in Guatemala 429 183

36.353 25.949

Per eind 2010 stond er Q 4.634 (Q = quetzal) op de bankrekening van Amigos in Guatemala, hetgeen 
tegen de gemiddelde wisselkoers in 2010 neerkomt op € 429.

4  Uitstaande voorschotten
31-12-2010 31-12-2009

€ €

Uitstaande voorschotten aan vrijwilligers 0 8

0 8

5  Bestemmingsreserve
31-12-2010 31-12-2009

€ €

Saldo per einde voorafgaand boekjaar 25.957 23.313
Mutatie bestemmingsreserve 10.396 2.644

36.353 25.957
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6  Kortlopende schulden
31-12-2010 31-12-2009

€ €

Schuld aan vrijwilliger(s) 0 0

0 0

Naaicursus 
Monte Grande: 
groepsfoto van 
de naailerares, 
Anna Weijdeveld 
en de deelneem-
sters met hun 
diploma
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Baten

7  Baten uit fondsenwerving
2010 2009
€ €

Donaties (jaarlijks) 2.595 2.545
Giften en schenkingen 3.930 3.615
Schenkingen divers 4.000 675
Sponsorbijdragen 8.387 8.605

18.912 15.440

Verklaring termen
• Donaties zijn inkomsten uit machtigingen van amigos
• Giften en schenkingen zijn inkomsten uit overboekingen van personen, niet zijnde   
 machtigingen. Er zijn personen die geen machtiging hebben afgegeven, maar wel   
 (on)regelmatig schenkingen overmaken. 
• Schenkingen divers zijn inkomsten uit eenmalige acties. 
• Sponsorbijdragen zijn inkomsten uit schenkingen van instellingen die toegezegd hebben  
 Amigos een aantal jaren te zullen steunen. 

8  Aflossing microkredieten
Dit betreft de in 2010 ontvangen afbetalingen op de eind 2009/begin 2010 verstrekte mi-
crokredieten voor het aanschaffen van naaimachines.

9  Rentebaten
Dit betreft de in 2010 ontvangen rente op de verschillende bankrekeningen in Nederland van 
in totaal € 552.
 

Naaicurus Monte 
Grande: 
voorbeelden van 
gemaakte kleding-
stukken
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Lasten

10  (In)directe verwervingskosten
2010 2009
€ €

Mailingkosten (porti en kopieerkosten) 95 111
Publiciteitsmateriaal 0 0
Overige verwervingskosten 0 23

95 134

De (in)directe verwervingskosten bedragen in 2010 € 95. Onder verwervings-
kosten vallen de kosten die gemaakt worden om nieuwe donateurs/amigo’s en spon-
sors te werven en bestaande te behouden. Dit zijn onder andere kosten voor mai-
lings (nieuwsbrief), folder, jaarverslag, reiskosten voor presentaties, et cetera.

11  Uitvoeringskosten
2010 2009
€ €

Contributies 226 200
Kantoorkosten 767 526
Verzekeringen 225 241
Bankkosten 241 232

1.459 1.199

De uitvoeringskosten bedragen in 2010 € 1.459. Onder uitvoeringskosten val-
len onder andere de volgende kosten: contributie postbus en Kamer van Koophan-
del, premie voor de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en bankkosten. Onder 
de kantoorkosten vallen in 2010 onder meer de kosten voor de viering van het 
10-jarig bestaan van Amigos in Nederland. Deze kosten zijn dan ook eenmalig.

12  Onvoorzien
Deze post betreft koersverschillen en dergelijke.
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11  Bestedingen doelstelling

2010 2009
€ €

Project - beurzen Colegio 1.484 1.550
Project - beurzen beroepsopleidingen 2.247 3.745
Project - beurzen universiteit 1.271 1.334
Project - extra ondersteuning bursalen met 
schoolmateriaal

52 40

Project - bijeenkomsten bursalen 4 125
Project - materiaal scholen (parvulos, primaria en 
colegio)

0 7

Project - materialen kerstkaarten (primaria) 0 32
Project - lokale nieuwsbrief bursalen 0 175
Project - bonus leraren 556 0
Project - naaicursus Agua Salóbrega 0 1.292
Project - naaicursus Santa Lucia 1.187 284
Project - naaicursus Monte Grande 389 83
Project - microkredieten 0 1.363
Project - sportveld 0 129
Project - overkapping tribune sportveld 0 947
Project - sanitaire voorzieningen Santa Lucia 139 0
Project - hulp aan dorpsbewoners 93 0
Project - viering 10-jarig bestaan 517 0
Project - danslessen jeugd 60 0
Project - aidsvoorlichting Santa Lucia 2 0
Projectkosten (*) 377 504

8.378 11.610

In 2010 zijn in totaal 13 projecten uitgevoerd.

(*) De projectkosten betreffen o.a. de reis- en verblijfskosten voor de vrijwilligers, alsmede de 
communicatiekosten.
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Begroting boekjaar 2011

begroting 2011 werkelijk 2010 begroting 2010
€ € €

Baten
Fondsenwerving
Contributies en donaties (jaarl.) 3.000 2.595 4.500
Giften en schenkingen 3.000 3.930 3.000
Schenkingen divers 3.000 4.000 1.000
Sponsorbijdragen 1.000 8.387 5.000

Totaal baten uit fondsenwerving 10.000 18.912 13.500

Aflossing microkredieten 650 838 650
Rentebaten 500 552 150

Totaal baten 11.150 20.302 14.300

Lasten
(In)directe verwervingskosten 200 95 200
Uitvoeringskosten 1.000 1.459 550
Onvoorzien 50 -26 50

Totaal lasten 1.250 1.528 800

Baten minus lasten 9.900 18.774 13.500
Bestemmingsreserve  (transport 2010) 36.353 25.957 25.957

Totaal beschikbaar voor doelstelling 46.253 44.731 39.457

Bestedingen aan doelstelling
Educatie
Beurzen Colegio 1.800 1.484 2.100
Reservering Colegio 2011 0 0 1.800
Reservering Colegio 2012 900 0 1.000
Beurzen beroepsopleidingen 4.700 2.251 4.000
Reservering beroepsopleidingen 2011 0 0 2.500
Reservering beroepsopleidingen 2012 3.200 0 1.500
Reservering beroepsopleidingen 2013 1.600 0 0
Beurzen universiteit 2.300 1.271 1.000
Reservering universiteit 2011 0 0 1.000
Reservering universiteit 2012 1.600 0 1.000
Reservering universiteit 2013 800 0 0



35

begroting 2011 werkelijk 2010 begroting 2010
€ € €

Schoolmaterialen 250 0 250
Bonus leraren Colegio 600 556 600
Naaicursus Santa Lucia 1.500 1.187 1.500
Naaicursus Monte Grande 450 389 450

Overig
Microkredieten 2.300 0 2.300
Sportactiviteiten voor vrouwen 0 0 500
Projectkosten vrijwilligers 1.000 377 1.000

Nieuwe projecten
Schoolbenodigdheden bursaal 0 52 0
Sanitaire voorzieningen Santa 
Lucia

0 139 0

Ondersteuning nabestaanden 
oud-bursaal

0 93 0

Viering 10-jarig bestaan Amigos 0 517 0
Danslessen jeugd 50 60 0
Aidsvoorlichting Santa Lucia 0 2 0
Reservering nieuwe projecten 23.203 0 16.957

Totaal besteed aan doelstelling 46.253 8.378 39.457

Overschot/tekort (ten gunste/ten 
laste van de bestemmings-
reserve)

0 36.353 0

Saldo - - -



Stichting Amigos de San Juan de Flores
Postbus 15922

1001 NK  AMSTERDAM
www.amigosdesanjuan.org
info@amigosdesanjuan.org

KvK-nummer 34139988
bankrekening 4547502

Viering van het 
10-jarig bestaan 
in San Juan: 
ballonclown 
omringd door 
jongeren




