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Na de lustrumviering in 2010, keerde Amigos in 2011 weer terug naar ‘business as 

usual’. Het was een relatief rustig jaar. Wat betreft de aanwezigheid van Amigos in San Juan, 

kende 2011 (helaas) een primeur. In dit jaar is er geen nieuwe vrijwilliger naar San Juan vertrokken. 

Gelukkig heeft Amigos met veel hulp van Bill Ortiz - die op dat moment op familiebezoek 

was in San Juan - aan het begin van 2012 de selectie van de bursalen voor 2012 succesvol 

kunnen uitvoeren en afronden. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Dit heeft geleid tot 

maar liefst 45 bursalen in 2012, waarvan een significant deel voor hogere opleidingen. Ook 

zijn de meisjes voor een goed deel vertegenwoordigd in deze groep. Dit is iets waar Amigos 

specifiek trots op is: gelijke kansen voor jongens en meisjes.

Het bestuur in Nederland bestaat uit vier personen. Deze voeren alle activiteiten voor Ami-

gos uit naast hun full-time banen, bezigheden in familiekring en andere activiteiten. De op-

maak van de nieuwsbrief wordt nog steeds verzorgd door Coco Hoeksema.

Verder mocht Amigos zich wederom verheugen op de belangstelling van velen, variërend 

van de amigos, die met hun regelmatige bijdrage de financiële ruggengraat van Amigos 

vormen, tot individuele sponsors die met kleinere of grotere bedragen hun bijdrage leveren. 

Veel dank hiervoor, zonder deze steun kan Amigos niet bestaan!

In 2011 is er in Guatemala een nieuwe president gekozen. Er waait een meer ‘rechtse 

wind’ – tijdens de campagne werd geclaimd dat de drugshandel en criminaliteit aangepakt 

zouden gaan worden. Echter, een van de eerste zaken die tijdens een regionaal overleg 

werd voorgesteld, was het legaliseren van drugs. De toekomst zal leren wat hiervan terecht 

gaat komen. Benodigde investeringen in onderwijs, werkgelegenheid en armoedebestrijding 

krijgen veel minder aandacht. Amigos meent daarom dat hulp hard nodig blijft. Juist door te 

investeren in (goed) onderwijs en door het versterken van de lokale economie kan er structu-

reel en duurzaam gebouwd worden aan een betere toekomst. Daarom blijft Amigos met haar 

beperkte middelen inzetten op beter onderwijs (beurzen, naaiproject) en microkredieten.

Ook in 2012 hopen wij weer te mogen vertrouwen op uw steun aan 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

 

Voorwoord

Kinderen spelen 

op straat in 

San Juan
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Algemeen

Het oorspronkelijke idee achter de oprichting op 5 september 2000 van de Stichting Amigos 

de San Juan de Flores was 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. Nu, elf jaar later, kunnen we constateren, 

dat Amigos dankzij de goede resultaten inmiddels haar werkterrein met succes aanzienlijk 

heeft kunnen uitbreiden.

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 in 2010 in Santa Lucia de los Ocotes en Monte Grande naaiprojecten zijn gestart 

en microkredieten zijn verstrekt, zijn 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 

Sanarate. Amigos streeft ernaar om de komende jaren meer kansarme kinderen uit de om-

ringende dorpen een kans te geven om 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.

Onderstaand overzicht toont de samenstelling van het bestuur per 1 januari 2011.

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 2011 was Bill Ortiz aan Amigos verbonden als adviseur. Het bestuur van Amigos 

heeft wederom dankbaar gebruik gemaakt van zijn kennis van de (economische) situatie 

ter plekke en de lokale gebruiken en gewoonten.

In 2011 heeft het bestuur 12 keer vergaderd. Tijdens de bestuursvergaderingen werden 

als vaste agendapunten altijd de voortgang van de projecten in San Juan en de financiën 

besproken. Indien aan de orde, werden aan de hand van informatie uit San Juan besluiten 

1.  Amigos
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genomen over lopende projecten. Daarnaast kwam het onderwerp fondsenwerving regel-

matig ter sprake evenals het gebruik van de nieuwe social media zoals Facebook, LinkedIn 

en Youtube en de integratie daarvan in de website.

Vertegenwoordiging in San Juan de Flores en omgeving

In januari en februari 2011 was Anna Weijdeveld namens Amigos nog als vrijwilligster in San 

Juan en de omringende dorpen.

Anna heeft zich in deze twee maanden vooral beziggehouden met het inschrijven van de 

bursalen aan de verschillende opleidingen en het verzorgen van de betaling van hun les-

geld. Daarnaast heeft Anna de verzoeken van een aantal dames van de naaicursus in Mon-

te Grande en Santa Lucia de los Ocotes om een microkrediet voor de aanschaf van een 

naaimachine behandeld en afgewikkeld.

Net als in de tien voorafgaande jaren heeft de familie Amado uit San Juan als gastgezin voor 

de vrijwilliger gefungeerd. Daarvoor heeft Amigos hen een redelijke vergoeding voor kost en 

inwoning geboden. In het kader van het tienjarig bestaan van Amigos, heeft Anna namens 

Amigos de familie Amado een reis naar Tikal aangeboden om hen te bedanken voor de ja-

renlange gastvrijheid.

Na het vertrek van Anna uit San Juan heeft Amigos gedurende de rest van het jaar 2011 geen 

vrijwilliger meer ter plaatse gehad.

Barbara Nijhuis 

op bezoek in San 

Juan in feb. 2011, 

hier samen met 

Anna Weijdeveld
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Langzaam maar zeker breidt ons geografische werkterrein zich uit. Ruim tien jaar geleden 

is Amigos begonnen met het bieden van hulp in het dorp San Juan de Flores (El Progreso, 

Guatemala). De eerste jaren voerden we uitsluitend daar projecten uit en ook nu nog con-

centreert het merendeel van onze activiteiten zich in dat dorp. Dat is natuurlijk niet zo gek. 

Veel mensen kennen Amigos inmiddels, al is het maar van horen zeggen. En na zoveel jaar 

hebben we inmiddels ook wel bewezen een betrouwbare partner te zijn die de gemaakte 

afspraken nakomt.

Eén voor één voegen we nieuwe dorpen aan ons werkterrein toe. Tot nu toe is de ingang 

altijd het naaiproject geweest. In het kielzog daarvan komen ook aanvragen voor een beurs 

binnen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee en voor zover dat mogelijk is zijn wij zelf ook 

actief op zoek naar mogelijke kandidaten uit andere dorpen voor een beurs.

Zo waren wij in 2011 actief in San Juan de Flores, Santa Lucia de los Ocotes en Monte 

Grande.

 

Als u meer wilt lezen over deze dorpen, verwijzen wij u graag naar onze voorgaande jaarver-

slagen en onze website www.amigosdesanjuan.org.

 

2. Ons geografische werkterrein

Naaicursus Santa 

Lucia: de dames 

achter de naai-

machine tijdens 

de cursus
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Bus van San Juan 

naar Sanarate 

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 2011-2013 voor projecten in Guatemala

In de tabel op de volgende pagina staan in zo concreet mogelijke - maar niet-financiële - ter-

men de doelstellingen van Amigos. Hierin kunnen worden afgelezen:

• de doelstellingen voor 2011, vergeleken met de resultaten van 2011;

• de doelstellingen voor 2012, vergeleken met de doelstellingen van 2011;

• een vooruitblik op de langere termijn: de (voorlopige) doelstellingen voor 2013.
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Project Doelstelling 

2011

(per 31-12-2010)

Resultaat 2011

(per 31-12-2011)

Doelstelling 

2012

(per 31-12-2011)

Doelstelling 

2013

(per 31-12-2011) 

1 Naaiproject Continuering 

naaiprojecten in 

Santa Lucia en 

Monte Grande. 

Onderzoeken 

mogelijke uitbrei-

ding naar volgend 

dorp.

Beide projec-

ten hebben 

het gehele jaar 

gedraaid zoals 

gepland. Er lig-

gen aanvragen 

voor start van 

het naaiproject 

in Quebrada 

Grande en Posa 

Verde.

Continuering 

naaiprojecten in 

Santa Lucia en 

Monte Grande. 

Onderzoeken 

mogelijke uitbrei-

ding naar Que-

brada Grande 

en/of Posa Verde 

en eventueel nog 

een ander dorp.

Het naaiproject 

gaat beginnen 

in Quebrada 

Grande en/of 

Posa Verde. 

Onderzoek mo-

gelijke uitbreiding 

naar nog een 

ander dorp.

2 Financiële 

steun mid-

delbare school 

(Colegio)

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.

Er is spaarzaam 

contact geweest 

met het Colegio 

over hun toe-

komstplannen. Er 

is financiële steun 

toegezegd voor 

het realiseren van 

een computer-

project.

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 Tele-

secundaria.

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 Tele-

secundaria.

3 Beurzen mid-

delbare school 

(Colegio)

Onderzoeken of 

de Telesecunda-

ria succesvol is 

en als dat zo is, 

geen beurzen 

meer verstrek-

ken voor Colegio 

maar het accent 

verleggen naar 

beurzen voor 

beroepsopleiding 

en universiteit.

Onderzoek heeft 

grotendeels in 

2010 plaats-

gevonden en is 

in 2011 afgerond. 

Naar aanleiding 

daarvan zijn er 

geen nieuwe 

beurzen meer 

verstrekt voor de 

eerste klas van 

het Colegio.

Als de Telese-

cundaria suc-

cesvol is, voor 

de 1e en 2e klas 

Colegio geen 

beurzen meer 

verstrekken.

Geen beurzen 

meer toekennen 

voor het Colegio.

4 Beurzen 

beroepsoplei-

ding

Consolideren 

van het aantal 

beurzen voor 

jongeren uit 

San Juan op 

ongeveer 15. 

Uitbreiding van 

het beurzenpro-

gramma naar 

andere dorpen.

Het aantal 

beurzen bedraagt 

20, 11 hele 

beurzen, 9 halve. 

Hiervan zijn 2 

hele beurzen 

toegekend aan 

jongeren uit 

Santa Lucia.

Uitbreiden 

van het aantal 

beurzen voor 

jongeren uit 

San Juan naar 

ongeveer 20. 

Uitbreiding van 

het beurzenpro-

gramma naar 

minstens één 

ander dorp.

Consolideren 

van het aantal 

beurzen voor 

jongeren uit San 

Juan op ongeveer 

20. Uitbreiding 

van het beurzen-

programma naar 

minstens één 

ander dorp.
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Project Doelstelling 

2011

(per 31-12-2010)

Resultaat 2011

(per 31-12-2011)

Doelstelling 2012

(per 31-12-2011)

Doelstelling 2013

(per 31-12-2011) 

5 Beurzen 

universiteit

Uitbreiden 

van het aantal 

beurzen voor 

jongeren uit 

San Juan naar 

minimaal 3. 

Uitbreiding van 

het beurzenpro-

gramma naar 

andere dorpen.

Er zijn 3 beurzen 

toegekend, twee 

hele en één halve.

Uitbreiden van het 

aantal beurzen 

voor jongeren uit 

San Juan naar 4 

of 5. Uitbreiding 

van het beurzen-

programma naar 

minstens één 

ander dorp.

Consolideren 

van het aantal 

beurzen voor 

jongeren uit San 

Juan op ongeveer 

5. Uitbreiding 

van het aantal 

beurzen in min-

stens één ander 

dorp.

6 Microkrediet 1 of 2 micro-

kredieten voor 

het opzetten van 

economische 

activiteiten. De 

dames van de 

naaiprojecten 

die eind 2009 

geen microkre-

diet hebben 

gekregen voor 

de aanschaf van 

een naaimachine 

zullen begin 

2011 alsnog in 

de gelegenheid 

worden gesteld 

een microkrediet 

af te sluiten om 

een naaimachine 

te kopen.

Er is in 2011 

1 microkrediet 

verstrekt aan een 

oud-bursaal voor 

de aanschaf van 

een tuctuc om 

een taxibedrijfje te 

starten.

Er hebben 8 

dames van de 

naaiprojecten 

een microkrediet 

gekregen voor de 

aanschaf van een 

naaimachine.

1 of 2 micro-

kredieten voor 

het opzetten van 

economische 

activiteiten.

1 of 2 micro-

kredieten 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 Vrijwilliger Wens: één. Anna Weijdeveld 

is in januari en feb-

ruari in San Juan 

geweest.

Wens: één. Wens: één.

9 Nieuwe 

projecten

Als de moge-

lijkheid zich 

aandient.

Geen Als de mogelijk-

heid zich aandient.

Als de mogelijk-

heid zich aan-

dient.

Overzicht doelstellingen Amigos 2011 - 2012 - 2013

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 ont-

staat waarin Amigos met een project kan ondersteunen. Amigos is zeer terughoudend in 
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het creëren van behoeftes en wil vooral het initiatief van de inwoners zelf laten komen. 

Vervolgens wordt in het samenspel 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

Anna Weijdeveld heeft in januari en februari haar vrijwilligerswerk voor Amigos af-

gerond. Toen zij nog in San Juan was heeft oud-voorzitter Barbara Nijhuis een 

bezoek gebracht aan San Juan en haar bevindingen met het bestuur gedeeld.

Nadat Anna Weijdeveld was vertrokken heeft Amigos helaas geen vrijwilliger meer 

gehad in het dorp. Gelukkig betekende dit niet dat zaken zoals de betaling van de 

beurzen, het innen van de afbetalingen op de microkredieten, enz. stil kwamen te lig-

gen. In Guatemala is ondersteuning gevonden in de personen van Vivian Moscoso 

Barrientos, die via Amigos met een particuliere beurs studeert en Andrea Ortiz Ra-

mos, de zus van Bill Ortiz, die samen in Guatemala geld opnemen van de Nederlandse 

bankrekening van Amigos en contant de beurzen bij de verschillende scholen betalen.

In Nederland adviseert oud-bursaal Bill Ortiz op regelmatige basis het bestuur over praktische 

en beleidsmatige zaken in Guatemala en verzorgt Coco Hoeksema (van YUNOCOCO) vier 

keer per jaar de lay-out van de nieuwsbrief en één keer per jaar de lay-out van het jaarverslag. 

Financiële doelstellingen

Ten aanzien van de fondsenwerving kan Amigos terugkijken op een goed jaar. De inkom-

sten van de vaste donateurs (de ‘amigos’) zijn weliswaar iets gedaald, maar toch redelijk 

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 

36% boven de begroting. In kwantitatieve 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 donateurs (amigos) niet gehaald.

Wat betreft de uitgaven zijn de werkelijke bestedingen aan de doelstelling (reservering 

nieuwe projecten niet meegerekend) maar 5% onder de begroting uitgekomen, ondanks 

dat er gedurende het grootste gedeelte van het jaar geen vrijwilliger in San Juan aanwezig 

is geweest. Over het geheel resulteert dit in een zeer geringe afname van de reserve van 

340 euro. Voor details zie de jaarrekening: realisatie en begroting boekjaar 2011 met een 

vergelijking met de 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-methode1. 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’.

1CHAMP staat voor ‘CHarity Assessment Method of Performance’ en is een methode om de prestaties van goede 

doelen organisaties inzichtelijker te maken. Voor meer informatie over deze methode zie www.goededoelentest.nl. 

Het merk CHAMP® en de uitwerking van de methode CHAMP® zijn eigendom van de Stichting Nationale Goede 

Doelen Test.
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4.  Projecten

In 2011 was er alleen in januari en de eerste helft van februari een Nederlandse vrijwil-

liger in San Juan en dat was Anna Weijdeveld. Zij heeft zich in die periode vooral bezig 

gehouden met de selectie van de bursalen, het verstrekken van microkredieten voor een 

naaimachine aan een aantal cursisten van de naaiprojecten en de start van het derde jaar 

van deze naaiprojecten.

Zonder vrijwilliger ter plaatse blijft het lastig om nieuwe activiteiten te ontplooien. Vanuit Ne-

derland slagen we er net in om de benodigde betalingen voor de lopende projecten te doen, 

nieuwe projecten opzetten blijkt helaas meestal niet mogelijk.

Desalniettemin zijn we blij dat onze kernprojecten gewoon door kunnen blijven lopen. Hiervan 

doen we u hieronder dan ook graag verslag.

Naaiprojecten Santa Lucia en Monte Grande

In januari 2011 ging het tweede jaar van start van de naaicursussen in Santa Lucia de los 

Ocotes en Monte Grande. Ook dit jaar waren er in Santa Lucia weer drie groepen met in to-

taal 24 dames en in Monte Grande één groep van 9 dames. Alle dames waren blij dat ze na 

de decemberstop weer met de cursus verder mochten en een aantal dames die begin 2010 

geen krediet voor een naaimachine konden krijgen, zijn alsnog in de gelegenheid gesteld om 

een naaimachine aan te schaffen, waarover hierna meer.

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 1.950 (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.

Naaicursus Monte 

Grande: de dames 

aan het werk met 

de stof
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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 

universiteit moet contant aan de universiteit worden betaald. Het geld van deze beurzen 

wordt daarom rechtstreeks aan de student betaald 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 na afloop van het schooljaar rechtstreeks bij de betreffende scholen 

opgevraagd. De universiteitsbursalen leveren zelf (per e-mail) hun studieresultaten aan bij 

Amigos.

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  
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 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.

Studiebeurzen middelbare school (Colegio)

In 2011 kregen 18 leerlingen van het Colegio een hele of halve beurs van Amigos. Vijf leer-

lingen uit de tweede klas en dertien leerlingen uit de derde klas hebben in 2011 een beurs 

gekregen. Slechts één leerling uit de derde klas is voortijdig afgehaakt, de overige twaalf 

leerlingen uit de derde klas zijn allemaal geslaagd voor hun eindexamen. Tien van hen heb-

ben een beurs aangevraagd voor een beroepsopleiding en zullen in 2012 daarvoor een 

beurs ontvangen. 

klas naam type beurs start beurs opmerkingen

1 2 Amado Estrada, Victor Aroldo halve 2011

2 2 Hernandez Moscoso, Margarito Enrique halve 2010

3 2 Morales Ramírez, Wilfredo hele 2010

4 2 Hernandez, Sarah Daniela halve 2010

5 2 Sol, Jairo José hele 2010

6 3 Amado Perez, Hector Anibal hele 2011 afgestudeerd

7 3 Arriola Garcia, Nery Adalberto halve 2009 afgestudeerd

8 3 Arriola Gudiel, Pedro Geovany hele 2009 afgestudeerd

9 3 Girón Jiménez, Carlos Alfredo halve 2009 afgestudeerd

10 3 Girón Jiménez, Edras Isaac halve 2009 afgestudeerd

11 3 Hernández, Moises Elias halve 2011 afgestudeerd

12 3 Hernandez, Edwin Mauricio halve 2011 gestopt

13 3 Hernandez Ramos, Bersi Gabriela halve 2011 afgestudeerd

14 3 Morales Barrientos, Luis Fernando halve 2009 afgestudeerd

15 3 Morales Salvatierras, Marlon René hele 2009 afgestudeerd

16 3 Pérez Ramírez, Merlin Gisela halve 2009 afgestudeerd

17 3 Rodas Ramirez, Wualker Danilo halve 2011 afgestudeerd

18 3 Roque, Bryan Eduardo halve 2009 afgestudeerd

Tabel: overzicht bursalen Colegio

Amigos heeft voor het schooljaar 2012 één nieuwe bursaal geselecteerd voor de derde 

klas. De beurzen aan de vijf leerlingen van de tweede klas, die allemaal nog wilden door-

leren, worden in 2012 gecontinueerd. Dat brengt het aantal bursalen voor het Colegio in 

totaal op zes.

Voor de eerste en tweede klas van het Colegio worden geen studiebeurzen meer verstrekt. 

Nu er sinds 2010 gratis middelbaar onderwijs beschikbaar is in San Juan, geeft Amigos er 

de voorkeur aan meer kinderen de mogelijkheid te bieden een beroepsopleiding of universi-

taire studie te volgen. De reden hiervoor is enerzijds dat het vinden van (goedbetaald) werk 
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met alleen drie jaar middelbare school nog steeds heel moeilijk is in Guatemala. Anderzijds 

kan het volgen van een beroepsopleiding heel moeilijk worden gecombineerd met een baan, 

waardoor de jongeren waarvan de ouders de opleiding niet kunnen betalen, niet de keuze 

hebben om naast hun werk verder te leren.

In 2011 heeft één meisje uit San Juan een halve beurs gekregen om haar middelbare 

schoolopleiding aan een school in Sanarate te voltooien. Zij is in 2011 ook afgestudeerd.

klas naam type beurs start beurs opmerkingen

1 3 Pérez Giron, Erika María halve 2011 afgestudeerd

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 18 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 1.300, 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.

Jongeren op straat 

bij het Colegio in 

San Juan
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Studiebeurzen beroepsopleidingen

In 2011 ontvingen 20 jongeren een beurs voor een beroepsopleiding. Daaronder bevonden 

zich voor het eerst twee jongeren uit een ander dorp dan San Juan. Twee meisjes uit Santa 

Lucia hebben een beurs gekregen om een secretaresseopleiding in Sanarate te volgen. 

Zeven bursalen zijn in 2011 afgestudeerd voor hun opleiding. Drie van hen hebben een 

beurs aangevraagd (en toegekend gekregen) om aan de universiteit verder te studeren. 

Van alle leerlingen die hun opleiding nog niet hebben afgerond, zullen de beurzen in 2012 

worden gecontinueerd.

klas naam type beurs start beurs opmerkingen

1 1 Canté, Karla hele 2011 secretaresse

2 1 Canté Carias, Leyli hele 2011 secretaresse

3 1 Hernández Hernández, Oscar 

Daniel

hele 2011 bedrijfskunde

4 1 Mejía Pérez, Yordy Joel halve 2011 computertechniek

5 1 Morales Amado, Edwin hele 2011 computertechniek

6 1 Sol Aguirre, Silvia Jeanneth hele 2011 boekhouden

7 1 Sol Moscoso, Luis Arturo halve 2011 elektriciën

8 1 Hernandez Ramos, Sonia Elisabeth halve 2010 kleuterleidster

9 2 Hernandez Sol, Mario Augusto hele 2010 adm. medewerker

10 2 Morales Carcamo, Brandon Enrique hele 2010 boekhouden

11 2 Moscoso Arriola, Justin Melissa hele 2010 adm. medewerker

12 2 Perez Ramírez, Rudy Eduardo halve 2010 elektriciën

13 2 Perez Cardon, Jeimy halve 2011

14 2 Perez Rodas, Rony hele 2010

15 2 Sol Herrera, Edel Isel hele 2010

16 2 Sol Herrera, Baldomero halve 2010

17 2 Sol Rivas, Hugo René halve 2011 bedrijfskunde

18 2 Hernández Palencia, Elda Maheli halve 2011 secretaresse

19 3 Palencia Moscoso, Sheily Julissa halve 2010 boekhouden

20 3 Ramos Estrada, Walter Otoniel hele 2009 autotechniek

Tabel: overzicht bursalen beroepsopleidingen

Voor 2012 zijn er vijftien nieuwe bursalen geselecteerd voor een beroepsopleiding, waar-

van er dus tien net van het Colegio zijn afgekomen.

Meisje bij bushalte

in San Juan
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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 20 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 4.100, 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.

Naaicursus Monte 

Grande: de dames 

laten hun werk 

zien
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Studiebeurzen universiteit

In 2011 volgden 3 studenten, alle drie meisjes, met een beurs van Amigos een studie aan de 

universiteit. De jongen die in 2009 begon met studeren, werkte al naast zijn studie en heeft na 

twee jaar studie besloten om te stoppen met studeren en zich volledig op zijn werk te richten 

om zijn gezin te kunnen onderhouden. De twee meisjes die in 2011 zijn begonnen met stu-

deren, zullen in 2012 hun studie verder voortzetten.

Voor 2012 zijn er vijf nieuwe bursalen geselecteerd, vier jongens en een meisje. Een van de 

jongens komt uit Santa Lucia en is de broer van een van de meisjes uit Santa Lucia die in 

2011 al een beurs kreeg voor een beroepsopleiding.

jaar naam type beurs start beurs richting

1 1 Rodas Giron, Ana Judith halve 2011

2 1 Hernandez Barrientos, Hercilia hele 2011

3 2 Moscoso, Vitalia Azucena hele 2010 psychologie

Tabel: overzicht bursalen universiteit

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 3 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 2.200, inzet van een vrijwilliger voor de selectie van de bursalen, 

het verrichten van de betalingen aan de bursaal en om af en toe de 

resultaten van de bursalen te controleren.

Break dance



19

Microkredieten

Eind 2009 konden niet alle dames die in 2010 aan de nieuwe naaicursussen zouden gaan 

deelnemen met een microkrediet van Amigos een naaimachine aanschaffen. Deze dames 

zijn begin 2011 alsnog in de gelegenheid gesteld om van de regeling gebruik te maken. De 

regeling was in 2011 hetzelfde als in voorgaande jaren: de helft van de aanschafprijs van de 

naaimachine - met een maximum van 500 Quetzales - is een donatie en het resterende be-

drag is een microkrediet dat in tien maandelijkse termijnen moet worden afbetaald.

Uit Santa Lucia hebben nog vijf dames gebruik gemaakt van de regeling en uit Monte Grande 

drie. Een van de bursalen is net als in 2010 maandelijks de aflossingen van de microkredieten 

in Santa Lucia gaan ophalen en heeft deze op de Guatemalteekse bankrekening van Amigos 

gestort. De dames uit Monte Grande hebben de bedragen weer rechtstreeks op de Guate-

malteekse bankrekening van Amigos gestort.

Verder heeft een van de oud-bursalen in het voorjaar een verzoek ingediend voor een mi-

crokrediet om een tuctuc aan te kunnen schaffen. Deze tuctuc zal door zijn familie als taxi 

worden gebruikt om inkomsten te genereren. Omdat er op dat moment geen vrijwilliger in San 

Juan was, is zijn businessplan via Skype en e-mail besproken. De afspraken die zijn gemaakt 

over de voorwaarden waaronder het microkrediet zal worden verstrekt, zijn in een contract 

vastgelegd en het geld is vanuit Nederland rechtstreeks overgemaakt op de bankrekening 

van de oud-bursaal. Na de aanschaf had de tuctuc nog wel een opknapbeurt nodig.

Projectnaam Microkredieten

Omschrijving project Het verstrekken van een microkrediet voor de aanschaf van produc-

tiemiddelen waarmee (op termijn) in het levensonderhoud kan worden 

voorzien. Er wordt een contract opgesteld en het microkrediet wordt in 

maandelijkse termijnen binnen de afgesproken tijd terugbetaald.

Sector Economische ontwikkeling

Effect op doelgroep Grotere zelfredzaamheid, vergroting van de eigenwaarde, verbetering 

van de economische positie door de mogelijkheid om (meer) geld te 

verdienen.

Effect op maatschappij Creëren van werkgelegenheid en daardoor verbetering van de econo-

mische situatie en leefomstandigheden in het dorp, uitstraling dat met 

doorzettingsvermogen en wat hulp vooruitgang mogelijk is.

Gerealiseerde output 8 dames die een naaimachine hebben aangeschaft en 1 man die een 

tuctuc heeft gekocht.

Activiteiten Inventarisatie van behoefte, collectieve aanschaf naaimachines in ver-

band met verkrijgen korting, hulp bij het opstellen van een businessplan, 

opstellen contracten, opvolging terugbetalingen.

Input EUR 2.900, inzet van een vrijwilliger voor het toewijzen van de mi-

crokredieten, het betalen van de naaimachines, het overboeken van het 

geld en het administreren en innen van de aflossingen.

Winkeltje in 

San Juan
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Overige activiteiten en kleine projecten

Omdat de familie Amado al tien jaar lang vrijwilligers voor Amigos huisvest, heeft Amigos 

hen vanwege het tienjarig bestaan van Amigos een bezoek naar de Maya-ruïnes in Tikal 

aangeboden. Anna Weijdeveld heeft de busreis en hotelovernachting voor hen geregeld. 

In februari 2011 hebben zij dan voor de eerste keer in hun leven eindelijk de belangrijkste 

toeristische bezienswaardigheid van Guatemala bezocht.

In februari 2011 heeft oud-voorzitter Barbara Nijhuis nog een bezoek gebracht aan San 

Juan. Samen met Anna Weijdeveld heeft zij een ontmoeting gehad met de bursalen, de le-

raren van het Colegio gesproken, met de lerares van de Telesecundaria kennis gemaakt en 

bekeken hoe het sportveld erbij ligt. Haar verblijf in San Juan heeft, ondanks de korte duur 

daarvan, weer heel veel bruikbare inzichten en adviezen opgeleverd, waar het bestuur graag 

mee aan de slag gaat.

Omdat er na februari 2011 geen Nederlandse vrijwilliger meer in Guatemala was, moest er 

een andere oplossing worden gezocht voor het betalen van de beurzen en de naailerares. 

Aan het geld overmaken vanuit Nederland zijn relatief hoge kosten verbonden. Amigos heeft 

natuurlijk al wel enige tijd een bankrekening in Guatemala, maar helaas is het niet mo-

gelijk om via internet vanuit Nederland geld van deze rekening over te maken naar andere 

bankrekeningen. Voor het overboeken van geld van die rekening is dus altijd de tussenkomst 

van een gemachtigde in Guatemala zelf nodig. Omdat deze gemachtigde niet altijd (tijdig) 

beschikbaar is, is gezocht naar een aanvullende oplossing. Die is gevonden door de zus van 

een oud-bursaal een bankpas van de Nederlandse betaalrekening te geven en een bursaal 

de pincode. Deze dames nemen samen geld op bij de pinautomaat van de Nederlandse 

rekening van Amigos en de bursaal betaalt vervolgens volgens de instructie uit Nederland 

geld aan de scholen en universiteitsbursalen.

Sinds de zomer van 2011 kan Amigos dus op drie manieren betalingen verrichten in Guate-

mala: 

• rechtstreeks vanuit Nederland;

• van de Guatemalteekse bankrekening met de hulp van een gemachtigde in Guatemala  

 en

• door het opnemen van contant geld van de Nederlandse bankrekening in Guatemala.

Straatbeeld in

Sanarate
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Speeltuin

Het jaar 2011 was voor Amigos financieel gezien een redelijk goed jaar: de baten waren bijna 

4.000 euro hoger dan begroot en liggen daarmee weer ongeveer op het niveau van het jaar 

2009. Toch bleven de inkomsten ruim 5.000 euro achter bij het jaar 2010. Op zich is dat geen 

grote verrassing want Amigos heeft zelf in 2011 geen fondsenwervende acties ondernomen.

Inkomsten

De inkomsten zijn te verdelen in giften van vaste (voor het merendeel particuliere) donateurs 

en mensen en organisaties die ons steunen met incidentele giften. Op 31 december 2011 

telde Amigos 76 vaste donateurs, oftewel amigos. Zij boden de zekerheid dat er in 2011 ten 

minste een bedrag van 2.520 euro aan donateursgelden zou binnenkomen. Dat bedrag is iets 

lager dan het jaar ervoor, omdat een aantal donateurs in het afgelopen jaar hun machtiging 

hebben stopgezet.

Naast deze vaste donaties ontving Amigos in 2011 ruim 11.000 euro aan incidentele giften. Zo 

sponsorde een aantal particuliere donateurs ook in 2011 weer een aantal bursalen. In 2011 

kwam er in totaal bijna € 14.500,00 aan baten binnen en telde Amigos in totaal 93 actieve 

donateurs, waar onder enkele grotere (anonieme) sponsors.

ANBI-status

In 2011 beschikte Amigos nog steeds over de ANBI-status en waren giften aan Amigos nog 

steeds voor de belasting aftrekbaar.

Communicatie naar donateurs

In 2011 zijn weer vier nieuwsbrieven verschenen om donateurs en andere belangstellenden 

te informeren. In de nieuwsbrief werd verslag gedaan van de stand van zaken in San Juan, 

verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen donateursgelden en algemene 

informatie gegeven over het leven in Guatemala en meer specifiek de regio rond San Juan. De 

meeste donateurs en belangstellenden ontvingen de nieuwsbrief per e-mail. In 2011 ontvin-

gen in totaal zo’n 80 donateurs en andere belangstellenden de nieuwsbrief. Behalve de ver-

zending per post en per e-mail worden er regelmatig ook nieuwsbrieven in grotere aantallen 

ter beschikking gesteld aan belangstellenden die deze dan in hun kringen verspreiden.

Het jaarverslag wordt ieder jaar toegestuurd aan een aantal grotere sponsors en op de web-

site gepubliceerd.

Daarnaast wordt de eigen website (www.amigosdesanjuan.org) voor communicatie met de 

donateurs en andere belangstellenden gebruikt. Op de website worden naast het jaarverslag 

tevens de nieuwsbrieven en “nieuwtjes” geplaatst.

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 wor-

den door Amigos ook ingezet om bestaande en potentiële sponsors en donateurs (blijvend) 

voor Amigos te interesseren.

5.  Fondsenwerving
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Social Media

In 2010 is er een start gemaakt met het vastleggen van een account Amigos de San Juan 

voor zowel LinkedIn, Facebook, Twitter als YouTube. Het afgelopen jaar heeft in het teken 

gestaan van het verder in gebruik nemen van de accounts. Getracht is om de doelstelling en 

de activiteiten van Amigos uniform te communiceren naar bestaande en nieuwe belangstel-

lenden. 

Op de Facebookpagina van Amigos is het mogelijk om (inter)actief deel te nemen door 

bijvoorbeeld boodschappen en/of foto’s achter te laten. Tevens is het mogelijk om nieuwtjes 

met belangstellenden te delen. Voor Amigos is het een stimulans dat mensen uit San Juan 

en mensen die binding hebben met San Juan actief zijn op de Facebookpagina. Eind 2011 

waren er op Facebook al bijna 90 mensen lid van de groep Amigos de San Juan de Flores.

Hoewel LinkedIn meer op zakelijke contacten is gericht, heeft Amigos ook op deze netwerk-

site een pagina aangemaakt waarop de doelstellingen en activiteiten worden vermeld. Dit is 

een meer statische toepassing en het netwerk wordt vooral ingezet voor kennisdeling met 

zowel potentiële donateurs als soortgelijke organisaties.

Kinderen op een 

feest in San Juan
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Naaicursus Monte 

Grande: 

de naailerares 

bij de gemaakte 

kleding

In tegenstelling tot vorige jaren is er in 2011 geen aparte strategiesessie gehouden. Deels 

was dit ingegeven door (het gebrek aan) beschikbaarheid van bestuursleden, deels door het 

uitblijven van een nieuwe vrijwilliger. Het bestuur heeft gemeend, dat de eerder ingeslagen 

weg (zie daarvoor vorige jaarverslagen) ook in 2011 nog de goede was en blijft deze daarom 

volgen.

Strategie en doelstellingen 

De doelstellingen van Amigos blijven ongewijzigd. Er wordt een ‘tweesporen beleid’ gevolgd. 

Dit houdt in, dat in de ideale situatie – wanneer er een vrijwilliger ter plekke kan zijn – er speci-

fieke en incidentele projecten uitgevoerd kunnen worden. Er ligt een lijst met opties hiervoor 

‘op de plank’. In de andere situatie – wanneer er geen vrijwilliger ter plekke mogelijk blijkt 

– worden de lopende projecten opgevolgd, waarbij de nadruk ligt op onderwijs en microkre-

dieten. Opvolging wordt gedaan middels (meerdere) lokale contactpersonen, waar het be-

stuur direct contact mee heeft. Het behoeft geen uitleg dat de voorkeur ligt bij het hebben van 

een Nederlandse vrijwilliger ter plekke, die alle activiteiten lokaal coördineert, maar daarvoor 

blijft Amigos afhankelijk van de beschikbaarheid van dezen.

Organisatie

In de organisatie is weinig veranderd ten opzichte van het vorige jaar. Het aantal bestuurs-

leden is nog steeds vier. Daarnaast is er een kleine groep van ‘supporters’ die (met enige 

regelmaat) kleinere of grotere hand- en spandiensten verrichten. Het bestuur is hen daarvoor 

zeer erkentelijk – zonder hen zou Amigos niet zo effectief kunnen functioneren. Net als vorig 

jaar wil het bestuur deze werkwijze continueren.

Voor de lokale aanwezigheid in Guatemala blijft Amigos helaas aangewezen op (Nederland-

se) vrijwilligers of een lokale partnerorganisatie. Het bestuur blijft een voorkeur houden om in 

ieder geval een aantal maanden per jaar een Nederlandse vrijwilliger ter plekke te krijgen. Het 

bestuur meent dat het opzetten van een samenwerkingsverband met een lokale partner op 

korte termijn en zonder lokale aanwezigheid voor overdracht een brug te ver is.

6.  Toekomst
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Fondsen

Eind 2011 heeft Amigos nog steeds een solide financiële basis. Het zwaartepunt van de 

bestedingen ligt bij de bursalen, incluis de reservering voor de jaren die nog komen, om de 

bursalen te kunnen garanderen dat ze hun studie kunnen afmaken. Deze uitgaven zijn drie 

jaar vooruit te plannen – het is dus goed mogelijk om tijdig bij te sturen in geval van scherp 

stijgende of dalende inkomsten. Wat betreft de inkomsten, was Amigos voornemens de vaste 

kern van amigos uit te breiden. Dit vergt echter relatief veel tijd van de bestuursleden, in 

vergelijking tot de incidentele giften. Vooralsnog ligt daarom de focus op het actief aangrijpen 

van kansen op deze laatste categorie inkomsten.

Communicatie

Wat betreft de ‘traditionele’ communicatie, hecht Amigos veel waarde aan de nieuwsbrief die 

vier keer per jaar uitkomt. Het is de expliciete intentie dit beleid voort te zetten. Ook aan het 

jaarverslag wordt veel waarde gehecht. Het bestuur vindt het belangrijk om op een gedegen 

wijze verantwoording af te leggen. Het blijkt echter al enige jaren, dat het bestuur de nodige 

moeite heeft dit tijdig op te leveren. Een goede middenweg lijkt te liggen in het (iets) afslan-

ken van het jaarverslag, zonder daarbij de essentie onrecht aan te doen. Het is aan de lezer 

te beoordelen of dit gelukt is.

Verder heeft het bestuur de intentie de website met regelmaat up-to-date te houden. Het 

streven is om in 2012 iedere maand ten minste een nieuwsbericht te publiceren. Daarnaast 

wordt er in 2012 ook weer actief via Facebook en LinkedIn gecommuniceerd. Amigos heeft al 

een grote groep volgers op Facebook, waarvan een flink deel zich in Guatemala bevindt!

 

Een huis in

Santa Lucia
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Jaarrekening 2011

Balans per 31 december 2011
(na voorgestelde mutatie bestemmingsreserve)

2011 2010

€ € € €

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen 3 36.353 36.353

Uitstaande voorschotten 4 1.807 0

Kruisposten 5 5.000 0

Som der vlottende activa 36.045 36.353

Som activa 36.045 36.353

Passiva

Bestemmingsreserve 6 36.045 36.353

Kortlopende schulden

Schuld aan vrijwilliger(s) 7 0 0

Som passiva 36.045 36.353

Pluimvee in 

Santa Lucia
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Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2010 tot en met 

31 december 2011

1 januari 2011 

-

 31 december 2011

1 januari 2010 

- 

31 december 2010

€ €

Fondsenwerving

Baten

Baten uit fondsenwerving 8 13.643 18.912

Rentebaten 9 686 552

Totaal baten 14.329 19.464

Lasten

(In)directe verwervingskosten 10 37 95

Uitvoeringskosten 11 974 1.459

Onvoorzien 12 5 - 26

Totaal lasten 1.1016 1.528

In % van baten eigen fondsenwerving 

(CBF-norm is maximaal 25%) 7,1% 7,9%

Totaal beschikbaar voor 

doelstelling 13.313 17.936

Bestedingen aan doelstelling 13 13.621 7.540

Tekort/overschot - 308 10.396

Mutatie bestemmingsreserve - 308 10.396

Saldo 0 0
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Toelichting op de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en 

lasten over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011

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 2011 tot en met 31 december 2011. 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 2011 worden verantwoord, maar besteed zijn aan projecten die in het jaar 

2012 gaan lopen en dat sommige uitgaven die begin 2012 zijn gedaan en in de jaarrekening 

over 2012 zullen worden verantwoord, nog projecten uit 2011 betreffen.
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Vlottende activa

3  Liquide middelen

31-12-2011 31-12-2010

€ €

Kas 0 34

ING                                           4547502 547 4.529

ING Rentemeerrekening          4547502 8 1.517

ABN Amro                                586904689 1.934 1.955

ABN Amro Spaarrekening        468439609 328 326

ASN Ideaalsparen                    940563886 25.543 19.533

ASN Meersparen                      940617676 - 8.030

Bankrekening in Guatemala 878 429

29.238 36.353

Per eind 2011 stond er Q 9.405 (Q = quetzal) op de bankrekening van Amigos in Guatemala, hetgeen 

tegen de gemiddelde wisselkoers in 2011 neerkomt op € 878.

4  Uitstaande voorschotten

31-12-2011 31-12-2010

€ €

Uitstaande voorschotten aan vrijwilligers 1.807 0

1.807 0

5  Kruisposten

Dit betreft een overboeking eind december 2011 van de spaarrekening bij ASN Bank naar 

de betaalrekening bij de ING. Het bedrag van € 5.000 is op 31 december 2011 al wel 

van de spaarrekening afgeschreven, maar nog niet bijgeschreven op de betaalrekening.
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Passiva 

6  Bestemmingsreserve

31-12-2011 31-12-2010

€ €

Saldo per einde voorafgaand boekjaar 36.353 25.957

Mutatie bestemmingsreserve - 308 10.396

36.045 36.353

7  Kortlopende schulden

31-12-2011 31-12-2010

€ €

Schuld aan vrijwilliger(s) 0 0

0 0

Naaicursus 

Monte Grande: 

kledingstukken 

die op de cursus 

zijn gemaakt 
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Baten

8  Baten uit fondsenwerving

2011 2010

€ €

Donaties (jaarlijks) 2.520 2.595

Giften en schenkingen 867 3.930

Schenkingen divers 1.167 4.000

Sponsorbijdragen 9.089 8.387

13.643 18.912

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. 

9  Rentebaten

Dit betreft de in 2011 ontvangen rente op de verschillende bankrekeningen in Nederland van 

in totaal € 686.

 

Naaicursus 

Monte Grande: 

de dames achter 

de naaimachine 

tijdens de cursus
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Lasten

10  (In)directe verwervingskosten

2011 2010

€ €

Mailingkosten (porti en kopieerkosten) 37 95

Publiciteitsmateriaal 0 0

Overige verwervingskosten 0 0

37 95

De (in)directe verwervingskosten bedragen in 2011 € 37. Onder verwervingskosten vallen 

de kosten die gemaakt worden om nieuwe donateurs/amigos en sponsors te werven en 

bestaande te behouden. Dit zijn onder andere kosten voor mailings (nieuwsbrief), folder, 

jaarverslag, reiskosten voor presentaties, et cetera. Dat deze kosten zo laag zijn in 2011, 

komt vooral omdat het niet gelukt is om het jaarverslag over 2010 in 2011 af te krijgen en te 

publiceren en verzenden.

11  Uitvoeringskosten

2011 2010

€ €

Contributies 181 226

Kantoorkosten 165 767

Verzekeringen 259 225

Bankkosten 369 241

974 1.459

De uitvoeringskosten bedragen in 2011 € 974. Onder uitvoeringskosten vallen onder andere 

de volgende kosten: contributie postbus en Kamer van Koophandel, premie voor de be-

stuursaansprakelijkheidsverzekering en bankkosten. 

12  Onvoorzien

Deze post betreft koersverschillen en dergelijke.
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13  Bestedingen doelstelling

2011 2010

€ €

Project - beurzen Colegio 1.285 1.484

Project - beurzen beroepsopleidingen 4.112 2.247

Project - beurzen universiteit 2.194 1.271

Project - extra ondersteuning bursalen met 

schoolmateriaal

0 52

Project - bijeenkomsten bursalen 13 4

Project - lokale nieuwsbrief bursalen 140 0

Project - bonus leraren 561 556

Project - naaicursus Santa Lucia 1.469 1.187

Project - naaicursus Monte Grande 467 389

Project - microkredieten 2.924 - 838

Project - sanitaire voorzieningen Santa Lucia 0 139

Project - hulp aan dorpsbewoners 0 93

Project - viering 10-jarig bestaan 110 517

Project - danslessen jeugd 76 60

Project - aidsvoorlichting Santa Lucia 0 2

Projectkosten (*) 270 377

13.621 7.540

In 2011 zijn in totaal 9 projecten uitgevoerd.

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

communicatiekosten.
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Begroting boekjaar 2012

begroting 2012 werkelijk 2011 begroting 2011

€ € €

Baten

Fondsenwerving

Contributies en donaties (jaarl.) 2.500 2.520 3.000

Giften en schenkingen 500 867 3.000

Schenkingen divers 3.000 1.167 3.000

Sponsorbijdragen 4.000 9.089 1.000

Totaal baten uit fondsenwerving 10.000 13.643 10.000

Rentebaten 650 686 500

Totaal baten 10.650 14.329 10.500

Lasten

(In)directe verwervingskosten 200 37 200

Uitvoeringskosten 1.000 974 1.000

Onvoorzien 50 5 50

Totaal lasten 1.250 1.016 1.250

Baten minus lasten 9.400 13.313 9.250

Bestemmingsreserve  (transport 2010) 36.045 36.353 36.353

Totaal beschikbaar voor doelstelling 45.445 49.666 45.603

Bestedingen aan doelstelling

Educatie

Beurzen Colegio 800 1.285 1.800

Reservering Colegio 2012 0 0 900

Beurzen beroepsopleidingen 5.000 4.112 4.700

Reservering beroepsopleidingen 2012 0 0 3.200

Reservering beroepsopleidingen 2013 3.400 0 1.600

Reservering beroepsopleidingen 2014 1.100 0 0

Beurzen universiteit 3.000 2.194 2.300

Reservering universiteit 2012 0 0 1.600

Reservering universiteit 2013 2.000 0 800

Reservering universiteit 2014 1.000 0 0
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begroting 2012 werkelijk 2011 begroting 2011

€ € €

Bijeenkomsten bursalen 0 13 0

Lokale nieuwsbrief bursalen 0 140 0

Bonus leraren Colegio 600 561 600

Schoolmaterialen 250 0 250

Naaicursus Santa Lucia 1.500 1.469 1.500

Naaicursus Monte Grande 450 467 450

Danslessen jeugd 0 76 50

Overig

Microkredieten naaimachines 

Santa Lucia

0 646 500

Schenking naaimachines  

Santa Lucia

0 250 500

Microkredieten naaimachines 

Monte Grande

0 388 150

Schenking naaimachines Monte 

Grande

0 150 150

Microkredieten San Juan 3.000 2.000 1.000

Aflossing microkredieten - 500 - 510 - 650

Viering 10-jarig bestaan 0 110 0

Projectkosten vrijwilligers 1.000 270 1.000

Reservering nieuwe projecten 22.845 0 23.203

Totaal besteed aan doelstelling 45.445 13.621 45.603

Overschot/tekort 

(ten gunste/ten laste van de 

bestemmingsreserve)

0 36.045 0

Saldo 0 0 0
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Stichting Amigos de San Juan de Flores

Postbus 15922

1001 NK  AMSTERDAM

www.amigosdesanjuan.org

info@amigosdesanjuan.org

KvK-nummer 34139988

bankrekening 4547502

Kinderen spelen 

op straat in 

San Juan


