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Dit is het dertiende jaarverslag van Amigos. In de stijl van het afgelopen jaar, treft u hierbij 
een compact document aan, dat het reilen en zeilen van Amigos in 2013 op een rij zet.
Uiteraard is de jaarrekening in dezelfde uitgebreide stijl opgesteld, zoals u door de jaren 
heen van ons gewend bent. Voor verdere actuele en historische informatie verwijzen wij 
graag naar de website: www.amigosdesanjuan.org

Net als het jaar ervoor, is er ook in 2013 geen vrijwilliger voor Amigos naar Guatemala ge-
weest. Voor de lopende activiteiten is dit geen groot probleem, voor het starten van nieuwe 
projecten wel. Amigos wil zich er namelijk van vergewissen dat, ook in nieuwe projecten, 
de middelen efficiënt en effectief worden aangewend. Voor een ‘second opinion’ verlaat 
het bestuur zich bij voorkeur op een persoon die niet in de regio woonachtig is. Wel heeft 
bestuurslid Bill Ortiz Ramos een werkbezoek gebracht aan San Juan eind 2013. Hij heeft 
daar onder andere de selectie van de bursalen voor 2014 begeleid. Voor verdere details zie 
2. Doelstellingen en resultaten projecten.

In 2013 hebben 9 bursalen hun beroepsopleiding afgerond en zullen er 29 in 2014 verder 
studeren (waarvan één zonder beurs van Amigos). Hierbij zitten - tot genoegen van het 
bestuur  - ook twee bursalen uit naburige dorpen. Daarnaast worden de beurzen alleen 
nog uitgereikt aan studenten die hoger onderwijs volgen (waaronder universiteit). Dit zal op 
termijn een goede impuls geven aan de regio.

De structurele afwezigheid van een vrijwilliger ter plaatse heeft tot de strategische keuze 
geleid om de activiteiten van Amigos te consolideren rond de beurzen. Goed onderwijs is 
de beste structurele investering in de toekomst van een gemeenschap. Alleen zo kan men 
zichzelf op termijn naar een hoger niveau brengen. Amigos zal voorlopig afzien van het ver-
strekken van microkredieten, omdat hier te veel praktische belemmeringen en risico’s aan 
verbonden zijn.

In Nederland heeft Arjan Bannink in 2013 het bestuur verlaten. Amigos dankt hem voor de 
betrokkenheid en toewijding in de afgelopen jaren. Daarnaast is Amigos heel blij met alle 
vrijwillige en onbetaalde hulp van een (vaste) groep toegewijde vrijwilligers. Niet onvermeld 
willen we hier laten dat Coco Hoeksema (van YUNOCOCO) nog steeds op geweldige wijze 
het jaarverslag en de nieuwsbrief verzorgt. Tevens kan Amigos in Guatemala nog steeds re-
kenen op Vivian Moscoso Barrientos en Andrea Ortiz Ramos voor het verrichten van talloze 
betalingen in San Juan en omgeving. Het bestuur is hen hiervoor zeer erkentelijk!

In 2014 gaat Amigos verder met investeren in (goed) onderwijs. Wij 
hopen ook in 2014 en volgende jaren 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

April 2014

Voorwoord

Guatemalteekse 
geit
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Doelstelling
Stichting Amigos de San Juan de Flores is op 5 september 2000 opgericht. De doelstelling 
van Amigos, zoals ook opgenomen in de statuten, is:

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

In de beginjaren waren alle projecten gericht op de inwoners van het dorp San Juan las 
Flores in het departement El Progreso in Guatemala. Al na enkele jaren bleek het mogelijk 
om het werkterrein in geografische zin uit te breiden naar dorpen in de omgeving van San 
Juan zoals Santa Lucia de los Ocotes, Llanos de Morales, Monte Grande en Agua Salóbre-
ga1 .

In al deze dorpen zijn de inspanningen van Amigos erop gericht om zoveel mogelijk dorps-
bewoners die in een moeilijke (economische) positie verkeren te helpen hun levensomstan-
digheden te verbeteren. De middelen die Amigos daarvoor inzet zijn vooral beurzen voor 
een beroepsopleiding of universitaire studie, maar ook cursussen om vaardigheden te leren 
waarmee in het eigen levensonderhoud kan worden voorzien of een microkrediet om een 
eigen bedrijfje te beginnen.

Bestuur
Het bestuur van Amigos is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de stich-
ting en in het bijzonder voor de projecten die in Guatemala worden uitgevoerd. Benoeming 
tot bestuurslid geschiedt voor onbepaalde tijd. 
1 juni 2013 heeft Arjan Bannink zijn bestuursfunctie neergelegd. 
Onderstaand overzicht toont de samenstelling van het bestuur per 31 december 2013. 

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
J.B. (Bill) Ortiz Ramos Algemeen bestuurslid 2012

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.

Het bestuur heeft in 2013 acht reguliere bestuursvergaderingen gehouden: in januari, 
februari, mei, juli, augustus, oktober, november en december. Vaste punten op de agenda 
van de bestuursvergaderingen waren: voortgang van de projecten in Guatemala, financiën 
en fondsenwerving.

1 Wetenswaardigheden en informatie over deze dorpen kunt u vinden in voorgaande jaarverslagen en op onze 
website www.amigosdesanjuan.org.

1.  Amigos
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In maart 2013 heeft een uitgebreide strategievergadering plaatsgevonden. Daarin is de con-
clusie getrokken dat de kracht van Amigos schuilt in doelmatigheid: met heel weinig overhead 
(alleen vrijwilligers in Nederland en ter plaatse) erin slagen om relatief veel jongeren te hel-
pen. De valkuil is echter dat er veel ambities zijn, maar te weinig mankracht, ook lokaal, om 
deze te realiseren. Om alle ambities te realiseren, zou aan de ene kant het bestuur moeten 
worden uitgebreid (met bestuursleden die het Spaans goed beheersen) en aan de andere 
kant de vertegenwoordiging in Guatemala versterkt moeten worden door ofwel (vrijwel) con-
tinue een Nederlandse vrijwilliger ter plaatse aanwezig te laten zijn ofwel een betrouwbare 
lokale partner te vinden die (vrijwel) altijd beschikbaar is op de momenten dat het nodig is.
Ten aanzien van het soort projecten dat Amigos uitvoert, is besloten de koers niet te wijzigen: 
speerpunt blijven de beurzen voor opleidingen, voor het verstrekken van microkredieten is 
een procedure opgesteld en onderzocht gaat worden wat er mogelijk is aan cursussen voor 
vrouwen (eventueel in plaats van de naaicursus die in 2012 voor het laatst heeft plaatsgevon-
den).

Vertegenwoordiging in San Juan en omgeving
In Guatemala heeft Amigos hulp gekregen van met name (oud)bursalen bij het verstrekken 
van de beurzen voor het inschrijven van bursalen bij de verschillende opleidingen en het 
regelen van betalingen. Daarnaast heeft Amigos rechtstreeks (e-mail)contact met een aantal 
scholen waar bursalen een beroepsopleiding volgen.
Eind 2013 is Bill Ortiz Ramos namens het bestuur in Guatemala geweest om het beurzenpro-
gramma van 2013 te evalueren en het toekennen van de beurzen voor 2014 voor te bereiden.
 

Nieuwe water-
voorziening
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Ook in 2013 was er geen Nederlandse vrijwilliger in San Juan. Pas aan het einde van het jaar 
was bestuurslid Bill Ortiz Ramos weer in San Juan voor een zes weken durend werkbezoek. 
Bijna twee jaar lang was er geen vrijwilliger aanwezig geweest, waardoor de diversiteit aan 
verschillende projecten sterk is afgenomen.

Hoewel de communicatiemogelijkheden aanzienlijk zijn verbeterd de laatste jaren en be-
langhebbenden uit San Juan eerder rechtstreeks contact opnemen met Amigos om steun 
te vragen, blijkt het ontbreken van ogen en oren ter plaatse toch een groot struikelblok om 
nieuwe projecten op te zetten.
In 2013 zijn daarom alleen maar beurzen verstrekt voor beroepsopleidingen en de univer-
siteit en terugbetalingen ontvangen op eerder verstrekte microkredieten. Voor de komende 
jaren heeft Amigos daarom ook minder ambitieuze doelstellingen opgesteld dan voor de 
voorgaande jaren, zoals u in onderstaande tabel kunt terugzien. Een verdere toelichting 
hierop kunt u vinden onder 4. 2014 en verder.

Doelstellingen 2013 voor projecten in Guatemala
In de hierna volgende tabel staan doelstellingen en behaalde resultaten van Amigos. Hierin 
kunt u terugvinden:
• de doelstellingen voor 2013, vergeleken met de behaalde resultaten in 2013
• de doelstellingen voor 2014, vergeleken met de doelstellingen van 2013
• een vooruitblik op de langere termijn: de (voorlopige) doelstellingen voor 2015

2. Doelstellingen en resultaten projecten

Project Doelstelling 
2013
(per 31-12-2012)

Resultaat 2013
(per 31-12-2013)

Doelstelling 
2014
(per 31-12-2013)

Doelstelling 
2015
(per 31-12-2013) 

1 Naaiproject Alleen start van 
naaiproject in een 
of meer nieuwe 
dorpen als er 
een Nederlandse 
vrijwilliger ter 
plaatse is die de 
selectie van deel-
neemsters goed 
kan begeleiden.

Er zijn geen 
nieuwe naaicur-
sussen gestart, 
omdat er geen 
Nederlandse 
vrijwilliger in 
Guatemala is 
geweest.

Voorlopig geen 
nieuwe naaicur-
sussen meer. In 
plaats daarvan 
onderzoeken 
welke andere 
zinvolle cursus-
sen voor vrou-
wen (financieel) 
ondersteund 
zouden kunnen 
worden.

Geen.

2 Financiële 
steun middel-
bare school 
(Colegio)

Geen financiële 
steun meer voor 
het Colegio.

Er is geen 
financiële steun 
meer verleend 
aan het Colegio.

Geen. Geen.

3 Beurzen mid-
delbare school 
(Colegio)

Geen beurzen 
meer toekennen 
voor het Colegio.

Er zijn geen 
beurzen meer 
toegekend voor 
het Colegio.

Geen. Geen.

4 Beurzen
beroeps-
opleiding 

Consolideren 
van het aantal 
beurzen voor 
jongeren uit 
San Juan op 
ongeveer 30. Uit-
breiding van het 
aantal beurzen 
in minstens één 
ander dorp.

Er zijn 30 
beurzen toege-
kend (18 hele 
beurzen, 12 
halve), waar-
onder maar 1 aan 
een jongere uit 
een ander dorp.

Consolideren 
van het aantal 
beurzen voor 
jongeren uit 
San Juan op 
ongeveer 30. Uit-
breiding van het 
aantal beurzen 
in minstens één 
ander dorp.

Consolideren 
van het aantal 
beurzen voor 
jongeren uit 
San Juan op 
ongeveer 30. Uit-
breiding van het 
aantal beurzen 
in minstens één 
ander dorp.
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Project Doelstelling 
2013
(per 31-12-2012)

Resultaat 2013
(per 31-12-2013)

Doelstelling 2014
(per 31-12-2013)

Doelstelling 2015
(per 31-12-2013) 

5 Beurzen 
universiteit

Consolideren 
van het aantal 
beurzen voor 
jongeren uit 
San Juan op 
ongeveer 5. Uit-
breiding van het 
aantal beurzen 
in  minstens één 
ander dorp.

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

Consolideren van 
het aantal beurzen 
voor jongeren 
uit San Juan op 
ongeveer 10. 
Uitbreiding van 
het aantal beurzen 
in minstens één 
ander dorp.

Consolideren 
van het aantal 
beurzen voor 
jongeren uit San 
Juan op ongeveer 
10. Uitbreiding 
van het aantal 
beurzen in min-
stens één ander 
dorp.

6 Microkrediet 3 of 4 micro-
kredieten voor 
het opzetten van 
economische 
activiteiten. 

Er zijn geen 
microkredieten 
verstrekt. Er blijken 
(te) veel obstakels 
in de praktijk.

Onderzoeken of 
de juridische posi-
tie van Amigos met 
name ten aanzien 
van de terugbeta-
ling verstevigd kan 
worden.

Afhankelijk van 
de uitkomsten van 
het onderzoek in 
2014.

7 School-
materialen

Afhankelijk be-
hoefte / prioriteit 
school.

Er zijn geen 
verzoeken voor 
schoolmateriaal 
ingediend.

Afhankelijk be-
hoefte / prioriteit 
school.

Afhankelijk be-
hoefte / prioriteit 
school.

8 Vrijwilliger Wens: één. Er is geen Neder-
landse vrijwilliger 
in Guatemala 
geweest, wel 
heeft een aantal 
Guatemalteken 
zich ingezet voor 
Amigos.

Wens: één. Wens: één.

9 Nieuwe 
projecten

Als de moge-
lijkheid zich 
aandient.

Er zijn geen 
nieuwe projecten 
uitgevoerd.

Als de mogelijk-
heid zich aandient.

Als de mogelijk-
heid zich aan-
dient.

Overzicht doelstellingen Amigos 2013 - 2014 - 2015

Toelichting op de projecten

Naaiproject of andere cursussen voor vrouwen 
Omdat een goede selectie van deelnemers niet mogelijk is zonder een Nederlandse vrijwil-
liger ter plaatse, heeft het bestuur van Amigos besloten om voorlopig geen nieuw naaiproject 
te beginnen.
Ook het uitzoeken van alternatieve cursussen voor vrouwen vraagt een tijdsinvestering die 
zonder vrijwilliger ter plaatse niet mogelijk is gebleken. Spontaan hebben zich helaas geen 
mogelijkheden voorgedaan.
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Lesboeken 
van de 
Telesecundaria

Studiebeurzen

In 2013 werden er (hele en halve) studiebeurzen verstrekt voor beroepsopleidingen aan de 
scholen in Sanarate of het volgen van een universitaire studie aan een van de universitei-
ten in de regio of Guatemala Stad, in totaal 39: 30 voor een beroepsopleiding en 9 voor een 

universitaire studie.
Een hele beurs voor een beroepsopleiding kostte omgere-
kend ongeveer tussen de 250 euro tot 350 euro per leerling 
per jaar. Voor de universiteit varieerde dit van ongeveer 400 
tot 550 euro per student per jaar. Het collegegeld voor de 
universiteit moet contant aan de universiteit worden betaald. 
Het geld van deze beurzen wordt daarom rechtstreeks aan 
de student uitgekeerd die vervolgens zelf het collegegeld 
gaat betalen. De overige beurzen worden in termijnen recht-
streeks aan de school betaald, ofwel door een overboeking 
vanuit Nederland ofwel met de hulp van lokale vrijwilligers 
middels een lokale overboeking of contante betaling. Een 
beroepsopleiding duurt twee of drie jaar, afhankelijk van het 
soort opleiding. Een universitaire studie minstens vier jaar.

Met de leerlingen en hun ouders wordt afgesproken dat de leerling een studiebeurs ontvangt 
op voorwaarde dat studieresultaten en gedrag op school goed zijn en de bursaal betrokken-
heid 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. De bursalen moeten halverwege en aan het einde van het 
jaar zelf (per e-mail) hun studieresultaten aanleveren 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).
 
Indien er een Nederlandse vrijwilliger ter plaatse is, brengt deze een bezoek aan de 
kandidaten en hun families om deze criteria te toetsen en om inzicht te krijgen in andere 
relevante factoren, zoals de betrokkenheid van de ouders (Ondersteunen zij hun kind bij 
de opleiding? Krijgt het voldoende tijd om huiswerk te maken?) of de motivatie van het 
kind zelf (Wil het graag verder leren?). Is er geen vrijwilliger in Guatemala, dan wint het 
bestuur op andere wijze informatie in.

Daarnaast streeft Amigos ernaar om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de 
families zo groot mogelijk te houden. Het uitgangspunt is dan ook om halve beurzen te 
verstrekken. Omdat de kosten voor een beroepsopleiding of een universitaire studie 
aanzienlijk zijn, is voor veel gezinnen zelfs een halve beurs niet op te brengen. In die 
gevallen worden uiteraard wel veelal hele beurzen verstrekt.  
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Beroepsopleidingen
In 2013 ontvingen 30 jongeren een beurs voor een beroepsopleiding: 13 voor het eerste 
jaar van hun opleiding, 12 voor het tweede jaar en 5 voor het derde jaar. Onder de bur-
salen bevond zich één jongere uit een ander dorp (Llanos de Morales). Hij heeft in 2013 
zijn opleiding afgerond (zijn broer die in 2012 ook een beurs had, was in 2012 al geslaagd). 
Naast hem zijn nog acht andere bursalen in 2013 afgestudeerd voor hun opleiding. Drie 
van hen hebben een beurs aangevraagd (en toegekend gekregen) om aan een univer-
siteit verder te studeren. Twee bursalen die in 2013 begonnen waren aan een opleiding, 
hebben helaas besloten om in 2014 niet verder te leren. Van de overige 19 leerlingen die 
hun opleiding nog niet hebben afgerond zullen de beurzen in 2014 worden gecontinueerd.

Voor 2014 zijn er daarnaast 18 nieuwe bursalen geselecteerd voor een beroepsopleiding.

Universiteit
In 2013 volgden 9 studenten, drie jongens en zes meisjes, met een beurs van Amigos 
een studie aan de universiteit. Twee bursalen hebben besloten om met de studie te stop-
pen. Een van hen is het meisje dat in 2013 van studierichting was veranderd, omdat zij 
haar toenmalige studie niet meer kon combineren met het werk dat zij had gevonden. Ook 
met deze studie bleek dat niet (goed) mogelijk en zij heeft uiteindelijk 
voor het werk gekozen en is halverwege het jaar gestopt. Van één bur-
saal heeft Amigos de beurs beëindigd, omdat de familie zelf in staat is 
de studie gedurende de resterende looptijd te bekostigen. Dit was een 
jaar geleden al aangekondigd. De overige zes bursalen hebben allemaal 
goede resultaten behaald en zullen in 2014 hun studie verder voortzetten.

Voor 2014 zijn er naast de drie jongeren die in 2013 nog een beurs voor 
een beroepsopleiding kregen, geen andere nieuwe bursalen geselecteerd 
voor de universiteit.

Microkredieten
In 2013 zijn vijf aanvragen voor een microkrediet behandeld, vier daarvan 
waren al in 2012 ingediend, de vijfde aanvraag is in maart 2013 ontvangen. 
Om voldoende informatie te vergaren en een inschatting te kunnen maken 
van de haalbaarheid van de economische activiteiten, is een vragenlijst op-
gesteld die per e mail aan iedere aanvrager is toegestuurd. Slechts drie van de 
vragenlijsten zijn ingevuld teruggestuurd. Na het invullen van de vragenlijsten 
resteerden er echter nog steeds vragen en is besloten een van de bestuurs-
leden telefonisch contact te laten opnemen. Door het tijdverschil met Guatemala, het feit dat 
het betreffende bestuurslid de Spaanse taal goed machtig moet zijn en de beperkt beschikbare 
tijd van de bestuursleden, bleek uitvoering in de praktijk op nogal wat hindernissen te stuiten en 
is het een langslepende aangelegenheid geworden. Hoewel uiteindelijk twee microkredieten 
zijn toegekend, is het nooit tot uitbetaling gekomen. Het opstellen van een sluitend contract, de 
twijfel of terugbetaling wel zou gaan plaatsvinden, de vele hindernissen om het geld ter plaatse te 
krijgen wanneer de kredietnemer geen bankrekening heeft, bleken onneembare hindernissen.
Toen bekend werd dat Bill Ortiz Ramos eind 2013 naar Guatemala zou gaan, is besloten een 
pas op de plaats te maken ten aanzien van het verstrekken van de microkredieten en de samen-
werking te zoeken met een Guatemalteekse jurist om een en ander contractueel goed te 
regelen.

Uitgaven
Wat betreft de uitgaven zijn de werkelijke bestedingen aan de doelstelling (reserve-
ring nieuwe projecten niet meegerekend) 15% onder de begroting uitgekomen. Dit 
komt voornamelijk doordat de geplande microkredieten in 2013 niet zijn verstrekt.

De ezel is een nog 
veel gebruikt 
vervoermiddel in 
San Juan.
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Inkomsten
Ten aanzien van de fondsenwerving kan Amigos terugkijken op een redelijk jaar. De inkom-
sten van de vaste donateurs (de ‘amigos’) blijven weliswaar licht dalen, maar daar staat 
tegenover dat er de afgelopen jaren nauwelijks in het behoud van deze groep van donateurs 
is geïnvesteerd en er in het geheel geen acties zijn ondernomen om nieuwe donateurs te 
werven. Daarnaast zijn er een aantal trouwe sponsors waar Amigos al een aantal jaren op 
kan rekenen en die ook zorgen voor stabiele inkomsten. Het totaal van de inkomsten was in 
2013 20% lager dan in 2012, maar lag uiteindelijk nog 10% boven de begroting. In kwantita-
tieve zin zijn de doelstellingen ten aanzien van de fondsenwerving daarmee gehaald.

De inkomsten zijn te verdelen in donaties van 
de ‘amigos’ (voor het merendeel particulieren), 
incidentele giften en sponsoring van mensen of 
organisaties die Amigos over een langere peri-
ode steunen met (onregelmatige) giften. Op 31 
december 2013 telde Amigos 61 vaste donateurs, 
oftewel amigos. Zij boden de zekerheid dat er in 
2013 ten minste een bedrag van 2.060 euro aan 
gelden zou binnenkomen. Naast deze vaste do-
naties ontving Amigos in 2013 ruim 9.000 euro 
aan andere giften. Zo sponsorde een aantal par-
ticuliere donateurs ook in 2013 weer bursalen 
met een beurs voor een beroepsopleiding of een 
universitaire studie.
In 2013 kwam er in totaal ruim € 11.000,00 aan 
baten binnen en telde Amigos in totaal 72 actieve 
donateurs, waaronder enkele grotere (anonieme) 
sponsors.

Aan het einde van 2013 was de bestemmingsreserve licht afgenomen ten opzichte van 2012. 
Voor details zie de jaarrekening.

ANBI-status
In 2013 beschikte Amigos nog steeds over de ANBI-status waardoor giften aan Amigos nog 
steeds voor de belasting aftrekbaar waren.

Communicatie met donateurs
In 2013 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 donateurgelden en algemene 
informatie gegeven over het leven in Guatemala en meer specifiek de regio rond San Juan. 
De meeste donateurs en belangstellenden ontvingen de nieuwsbrief per e-mail. In 2013 ont-
vingen in totaal zo’n 80 donateurs en andere belangstellenden de nieuwsbrief. Behalve de 
verzending per post en per e-mail worden er regelmatig ook nieuwsbrieven in grotere aan-
tallen ter beschikking gesteld aan belangstellenden die deze dan in hun kringen verspreiden.
Daarnaast wordt het jaarverslag ieder jaar toegestuurd aan een aantal grotere sponsors en 
op de website gepubliceerd.
Coco Hoeksema (van YUNOCOCO) verzorgde weer de opmaak van de nieuwsbrieven en 
het jaarverslag, waarvoor Amigos haar zeer erkentelijk is.

Verder werd in 2013 de eigen website (www.amigosdesanjuan.org) minimaal voor commu-
nicatie met de donateurs en andere belangstellenden ingezet. Alleen het jaarverslag en de 
nieuwsbrieven zijn daarop geplaatst.

3.  Fondsenwerving

Voorraad maïs
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Tot slot houdt Amigos via Facebook ook actief contact met mensen in San Juan. Eind 2013 
waren er op Facebook ongeveer 100 mensen lid van de groep Amigos de San Juan de 
Flores.
De andere social media kanalen worden niet of nauwelijks gebruikt. Zolang er geen Neder-
landse vrijwilliger ter plaatse is, komt er helaas weinig nieuw (beeld)materiaal beschikbaar. 
Er is daarom weinig gelegenheid om deze kanalen actief in te zetten.

Kinderen in de 
speeltuin.
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Strategie en doelstellingen 
Half december 2013 heeft Bill Ortiz Ramos namens Amigos een zes weken durend werk-
bezoek aan Guatemala gebracht. Op het programma stonden ook een aantal punten die voor 
het herbepalen van de strategie voor de komende jaren van belang waren.
In de eerste plaats heeft Bil Ortiz Ramos met een Guatemalteekse jurist gesproken over het 
opstellen van contracten voor de microkredieten en het bewaken van de aflossingen en de 
mogelijkheden die Amigos ter beschikking staan om aflossing eventueel af te dwingen, mocht 
de kredietnemer zijn contractuele verplichtingen niet nakomen. Dit gesprek heeft duidelijk 
gemaakt dat Amigos juridisch gezien geen mogelijkheden heeft om naleving van het con-
tract af te dwingen, omdat Amigos geen winstoogmerk heeft met het verstrekken van de 
microkredieten. Dit, samen met het feit dat er niemand ter plaatse is die toezicht kan hou-
den op de aflossingen, heeft er toe geleid dat het bestuur in januari 2014 heeft besloten om 
onder deze omstandigheden geen microkredieten meer te (gaan) verstrekken, ook niet naar 
aanleiding van de al lopende aanvragen. Bill Ramos Ortiz heeft degenen die al een aanvraag 
hadden ingediend opgezocht en dit aan hen meegedeeld.

Voorts heeft Bill Ramos Ortiz verder onderzoek gedaan naar cursussen specifiek voor vrou-
wen om hen verder op te leiden als alternatief voor de naaicursus. In Guatemala zijn er al 
organisaties en (bedrijfs)fondsen die zich daarmee bezig houden. Op dit moment lijkt Amigos 
als kleine speler zonder vertegenwoordiger ter plaatse geen toegevoegde waarde te hebben. 
Alleen zelf een cursus in San Juan of een van de andere dorpen opzetten, zou in een be-
hoefte voorzien, maar daar is op dit moment de capaciteit niet voor aanwezig.
Positieve ontwikkeling is nog steeds dat de gemeenschap in San Juan Amigos steeds beter 
weet te vinden als zij (financiële) hulp nodig heeft bij het realiseren van verbeteringen in het 
dorp die de hele gemeenschap ten goede komen. Zo heeft Bill Ortiz Ramos tijdens zijn laatste 
bezoek uitgebreid contact gehad met de leraressen van de Telesecundaria (het voortgezet 

onderwijs dat door de overheid gratis beschik-
baar wordt gesteld) en de Cocode (de dorps-
raad) van San Juan. De Telesecundaria wil 
graag een eigen schoolgebouw bouwen. De 
Cocode heeft daar al grond voor beschikbaar 
gesteld. De financiering, onder andere, moet 
nog worden geregeld en Amigos is gevraagd 
of zij daar een bijdrage aan kan leveren.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft 
het bestuur besloten de doelstellingen van 
Amigos voor de komende jaren te beperken 
tot het verstrekken van studiebeurzen aan jon-
geren uit San Juan en de omliggende dorpen 
en daarnaast alleen een financiële bijdrage te 
leveren aan (grootschalige) projecten die door 
een betrouwbare partij in San Juan of een van 
de omliggende dorpen worden uitgevoerd en 
waarvoor Amigos niet zelf mankracht hoeft aan 
te leveren voor (het toezien op) de uitvoering.

Vertegenwoordiging in Guatemala
De eerder gesignaleerde uitdaging dat er op korte termijn geen zicht is op een vrijwilliger 
ter plaatse, is daardoor minder relevant geworden. De selectie van nieuwe bursalen heeft 
immers al eerder (in 2012) volledig vanuit Nederland plaatsgevonden en voor een financiële 
bijdrage is ook geen vrijwilliger ter plaatse nodig.

4.  2014 en verder

Leden van de 
Cocode San Juan
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Voor het geringe aantal werkzaamheden dat wel in Guatemala moet worden uitgevoerd 
(zoals een deel van de betalingen) kan Amigos gelukkig een beroep blijven doen op een 
aantal lokale vrijwilligers.

Organisatie in Nederland
Bovengenoemde strategische keuzes zijn ook ingegeven door het al eerder geconstateerde 
tijdgebrek bij de bestuursleden in Nederland. Dit was in 2013 nog steeds een aandachtspunt 
en blijft ook de komende jaren een grote uitdaging. Ook in 2013 heeft het bestuur geen uit-
breiding van haar gelederen kunnen realiseren, waardoor het bestuur sinds het vertrek van 
Arjan Bannink nog maar uit vier leden bestaat. Het beperken van de activiteiten in Guatema-
la tot het verstrekken van studiebeurzen en het incidenteel financieel deelnemen aan door 
andere partijen uit te voeren projecten, maakt het minder noodzakelijk om het hele jaar door 
in staat te zijn om snel en tijdig te reageren op ontwikkelingen in Guatemala. Dit maakt het 
daarnaast mogelijk om de vergaderfrequentie terug te brengen van maandelijks naar één 
keer per twee of zelfs drie maanden als er geen projecten lopen die aandacht vragen.

Desalniettemin is het nog steeds de wens om uitbreiding van het aantal bestuursleden te 
realiseren, bij voorkeur met mensen die de Spaanse taal voldoende beheersen om met de 
mensen in Guatemala te communiceren.

Gelukkig zijn er - naast de bestuursleden - nog steeds een aantal mensen waarop het 
bestuur een beroep kan doen als er dingen moeten gebeuren die buiten de expertisesfeer 
van het bestuur liggen of waar de bestuursleden op dat moment zelf geen tijd voor hebben. 
Het bestuur is hen daarvoor zeer erkentelijk - zonder hen zou Amigos nog minder effectief 
kunnen functioneren.

Fondsen
Eind 2013 heeft Amigos nog steeds een solide financiële basis. 
De bestedingen aan projecten hadden in 2013 alleen betrek-
king op studiebeurzen. Er wordt continu een reserve aange-
houden die in ieder geval groot genoeg is om de bursalen die 
aan een studie zijn begonnen met een beurs van Amigos te 
kunnen garanderen dat ze hun studie kunnen afmaken. Het 
resterende deel van de bestemmingsreserve kan worden in-
gezet wanneer zich inderdaad een incidenteel project aan-
dient. Afhankelijk van de financiële omvang van een derge-
lijk project, kan daarvoor daarnaast aanvullend gericht fondsen 
worden geworven.

Communicatie
Amigos hecht veel waarde aan goede communicatie met dona-
teurs en andere belangstellenden. In dat licht is het nog steeds 
de intentie om de nieuwsbrief vier keer per jaar te laten verschij-
nen. Wanneer de projecten zich in een jaar echter beperken tot 
het verstrekken van studiebeurzen, zal er weinig vermeldens-
waardig nieuws zijn. Het zou daarom kunnen dat het bestuur 
in de loop van 2014 besluit het aantal nieuwsbrieven terug te 
brengen naar twee of drie, omdat er onvoldoende interessante 
berichten gepubliceerd kunnen worden.

Uiteraard blijft het bestuur op een gedegen wijze verantwoording afleggen in het jaarverslag, 
zij het in de iets afgeslankte vorm die in 2013 is geïntroduceerd.

Cursisten van 
de naaicursus in 
Santa Lucia
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Jaarrekening 2013

Balans per 31 december 2013
(na voorgestelde mutatie bestemmingsreserve)

2013 2012
€ € € €

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen 3 31.610 30.673
Uitstaande voorschotten 4 0 460
Correctie 5 0 26

Som der vlottende activa 31.610 31.159

Som activa 31.610 31.159

Passiva

Bestemmingsreserve 6 31.190 31.159

Kortlopende schulden
Schuld aan vrijwilliger(s) 7 420 0

Som passiva 31.610 31.159

Moeder met kind



15

Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2012 tot en met 
31 december 2013

1 januari 2013 
-

 31 december 2013

1 januari 2012
- 

31 december 2012
€ €

Fondsenwerving

Baten
Baten uit fondsenwerving 8 10.831 13.629
Rentebaten 9 586 595

Totaal baten 11.417 14.224

Lasten
(In)directe verwervingskosten 10 55 114
Uitvoeringskosten 11 985 970
Onvoorzien 12 - 32 33

Totaal lasten 1.008 1.117

In % van baten eigen fondsenwerving 
(CBF-norm is maximaal 25%) 8,8% 7,9%

Totaal beschikbaar voor 
doelstelling 10.409 13.107

Bestedingen aan doelstelling 13 10.378 18.019

Tekort/overschot 31 - 4.912

Mutatie bestemmingsreserve 31 - 4.912

Saldo 0 0
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Toelichting op de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en 
lasten over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

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 dorpsbewo-
ners 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 2013 tot en met 31 december 2013. De cijfers worden verge-
leken 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 
2013 worden verantwoord, maar besteed zijn aan projecten die in het jaar 2014 gaan lopen 
en dat sommige uitgaven die begin 2013 zijn gedaan en in de jaarrekening over 2013 zullen 
worden verantwoord, nog projecten uit 2012 betreffen.

Dorpshuis 
in San Juan



17

Activa

3  Liquide middelen
31-12-2013 31-12-2012

€ €

Kas 51 211
ING                                           4547502 6.012 6.592
ING spaarrekening                   4547502 10 10
ABN Amro                                586904689 1.827 1.917
ABN Amro Spaarrekening        468439609 334 330
ASN spaarrekening                  940563886 21.707 21.132
Bankrekening in Guatemala 1.669 481

31.610 30.673

Per eind 2013 stond er Q 17.439,67 (Q = quetzal) op de bankrekening van Amigos in Guatemala, 
hetgeen tegen de gemiddelde wisselkoers in 2013 neerkomt op € 1.669.

4  Uitstaande voorschotten
31-12-2013 31-12-2012

€ €

Uitstaande voorschotten aan vrijwilligers 0 460

0 460

5  Correctie
Omdat het kassaldo in Guatemala per 31/12/2013 lager bleek te zijn dan doorgegeven en 
een aantal bijschrijvingen/afboekingen in de maand december 2012 van de bankrekening in 
Guatemala niet bleken te zijn meegenomen in de jaarrekening 2012, is er voor het daardoor 
ontstane verschil met de werkelijke situatie nog een correctie opgenomen onder het jaar 
2012.
In de jaarrekening van 2013 wordt de werkelijke bestemmingsreserve per 31/12/2012 
(€ 31.159) gehanteerd.

Meisje in 
deuropening
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Passiva 

6  Bestemmingsreserve
31-12-2013 31-12-2012

€ €

Saldo per einde voorafgaand boekjaar 31.159 36.045
Mutatie bestemmingsreserve 31 - 4.912

31.190 31.133

7  Kortlopende schulden
31-12-2013 31-12-2012

€ €

Schuld aan vrijwilliger(s) 420 0

420 0

Reclame voor 
verkiezing 
burgemeester
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Baten

8  Baten uit fondsenwerving
2013 2012

€ €

Donaties (jaarlijks) 2.060 2.210
Giften en schenkingen 470 1.065
Schenkingen divers 0 0
Sponsorbijdragen 8.301 10.354

10.831 13.629

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 2013 ontvangen rente op de verschillende bankrekeningen in Nederland van 
in totaal € 586.
 

Klaslokaal 
basisschool
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Lasten

10  (In)directe verwervingskosten
2013 2012

€ €

Mailingkosten (porti en kopieerkosten) 55 88
Publiciteitsmateriaal 0 0
Overige verwervingskosten 0 26

55 114

De (in)directe verwervingskosten bedragen in 2013 € 55. 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. 

11  Uitvoeringskosten
2013 2012

€ €

Contributies 175 191
Kantoorkosten 127 87
Verzekeringen 273 247
Bankkosten 410 445

985 970

De uitvoeringskosten bedragen in 2013 € 985. Onder uitvoeringskosten vallen onder andere 
de volgende kosten: contributie postbus, premie voor de bestuursaansprakelijkheidsverze-
kering en bankkosten. 

12  Onvoorzien
Deze post betreft koersverschillen e.d..

Speeltuin
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13  Bestedingen doelstelling
2013 2012

€ €
Project - beurzen Colegio 0 460
Project - beurzen beroepsopleidingen 6.895 6.734
Project - beurzen universiteit 2.837 4.075
Project - schoolmateriaal 0 248
Project - computerbenodigdheden Colegio 0 810
Project - naaicursus Santa Lucia 0 1.875
Project - naaicursus Monte Grande 0 500
Project - microkredieten - 354 - 648
Project - verbetering watervoorziening San Juan 0 3.925
Project - reparatie speeltuin 0 30
Projectkosten (*) 1.000 10

10.378 18.019

In 2013 zijn in totaal twee projecten uitgevoerd.

(*) De projectkosten betreffen kosten gemaakt voor het bezoek van Bill Ortiz Ramos aan 
Guatemala eind 2013/begin 2014.

Leraressen 
Telesecundaria
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