
Jaarrekening 2020 
Stichting Amigos de San Juan de Flores 

 

 
 
 

 

Balans per 31 december 2020 
(na voorgestelde mutatie bestemmingsreserve) 
 

  2020 2019 

  € € € € 

Activa      

      

Vlottende activa      

      

Liquide middelen 3 14.395  21.189  

Uitstaande voorschotten 4 0  0  

  ───────  ───────  
Som der vlottende 
activa 

 14.395   21.189 

   ───────  ─────── 

Som activa   14.395  21.189 

   ═══════  ═══════ 

      

Passiva      

      

Bestemmingsreserve 5 14.395  21.189  

      

Kortlopende schulden      

Schuld aan vrijwilliger(s) 6 0  0  

   ───────  ─────── 

Som passiva   14.395  21.189 
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Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2019 
tot en met 31 december 2020 

 

  1 januari 2020 
- 

31 december 2020 

1 januari 2019 
- 

31 december 2019 

  € € 

    

Fondsenwerving    

    

Baten    

Baten uit fondsenwerving 7 3.632 4.361 

Rentebaten 8 0 0 

  ──────────────── ──────────────── 

Totaal baten  3.632 4.361 

    

Lasten    
(In)directe 
verwervingskosten 

9 0 0 

Uitvoeringskosten 10 391 349 

Onvoorzien 11 -698 252 

  ──────────────── ──────────────── 

Totaal lasten  -307 601 

    
in % van baten eigen 

fondsenwerving (CBF-norm is 

maximaal 25%) 

 

8,45% 13,78% 

    

Totaal beschikbaar 

voor doelstelling 

 

3.939 3.760 

    

Bestedingen aan 
doelstelling 12 10.733 1.072 

  ──────────────── ──────────────── 

Tekort/overschot  -6.794 2.688 

    
Mutatie bestemmingsreserve  -6.794 2.688 

  ──────────────── ──────────────── 

Saldo  0 0 

  ════════════════ ════════════════ 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 en de 
staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2020 
tot en met 31 december 2020 

 

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 dorpsbewoners 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 (economische) 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 2020 tot en met 31 december 2020. 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 2020 worden verantwoord, maar 
besteed zijn aan projecten die in het jaar 2020 gaan lopen en dat 

sommige uitgaven die begin 2020 zijn gedaan en in de jaarrekening over 
2020 zullen worden verantwoord, nog projecten uit 2019 betreffen. 
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Activa 

 
3 Liquide middelen 

 31-12-2020 31-12-2019 

 € € 

   

Kas 0 0 

ING NL04 INGB 0004547502 9.853 11.609 

ING spaarrekening NL04 INGB 0004547502 11 10 

Bankrekening in Guatemala 4.531 9.570 

Kas Guatemala 0 0 

 ─────────── ─────────── 

 14395 21.189 

 ═══════════ ════════════ 

 

Per eind 2020 stond er Q36.234 (Q = quetzal) op de bankrekening van 
Amigos in Guatemala, hetgeen tegen de wisselkoers per de datum van 

overboeking neerkomt op € 4.531. 
 

4 Uitstaande voorschotten 

 31-12-2020 31-12-2019 

 € € 

   

Uitstaande voorschotten aan vrijwilligers 0 0 

 ──────────── ──────────── 

 0 0 

 ════════════ ════════════ 

 

 
Passiva 

 
5 Bestemmingsreserve 

 31-12-2020 31-12-2019 

 € € 

   

Saldo per einde voorafgaand boekjaar 21.189 18.501 

Mutatie bestemmingsreserve -6.794 2.688 

 ──────────── ──────────── 

 14.395 21.189 

 ════════════ ════════════ 
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6 Kortlopende schulden 

 31-12-2020 31-12-2019 

 € € 

   

Schuld aan vrijwilliger(s) 0 0 

 ──────────── ──────────── 

 0 0 

 ════════════ ════════════ 

 
 

Baten 
 

7 Baten uit fondsenwerving 

 2020 2019 

 € € 

   

Donaties (jaarlijks) 1.035 2.660 

Giften en schenkingen 0 0 

Schenkingen divers 1.411 0 

Sponsorbijdragen 1.186 1.701 

 ──────────── ──────────── 

 3.632 4.361 

 ════════════ ════════════ 

 
Verklaring termen 

 Donaties zijn inkomsten uit machtigingen van amigos. 
 Giften en schenkingen zijn inkomsten uit overboekingen van personen, 

niet zijnde machtigingen. Er zijn personen die geen machtiging hebben 
afgegeven, maar wel (on)regelmatig schenkingen overmaken.  

 Schenkingen divers zijn inkomsten uit eenmalige acties.  
 Sponsorbijdragen zijn inkomsten uit schenkingen van instellingen die 

toegezegd hebben Amigos een aantal jaren te zullen steunen.  

8 Rentebaten 

Dit betreft de in 2020 ontvangen rente op de verschillende 
bankrekeningen in Nederland. Omdat de rente op dit moment 0% is, is 

dat € 0. 
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Lasten 

 
9 (In)directe verwervingskosten 

 2020 2019 

 € € 

   

Mailingkosten (porti & kopieerkosten) 0 0 

Publiciteitsmateriaal 0 0 

Overige verwervingskosten 0 0 

 ──────────── ──────────── 

 0 0 

 ════════════ ════════════ 

 

In 2020 zijn geen (in)directe verwervingskosten gemaakt. 
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. 

 
10 Uitvoeringskosten 

 2020 2019 

 € € 

   

Contributies 0 0 

Kantoorkosten 0 0 

Verzekeringen 185 183 

Bankkosten 206 166 

Transportkosten 0 0 

 ──────────── ──────────── 

 391 349 

 ════════════ ════════════ 

 
De uitvoeringskosten bedragen in 2020 € 391. Onder uitvoeringskosten 
vallen de volgende kosten: premie voor de bestuursaansprakelijkheids-

verzekering en bankkosten. 
 

11 Onvoorzien 
Deze post is geheel te verklaren door de waardevermeerdering van de 

Quetzal tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020, waardoor het 
banksaldo in Guatemala in euro’s meer waard is geworden. 
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12 Bestedingen doelstelling 

 2020 2019 

 € € 

   

Microkredieten 625 0 

Project - beurzen beroepsopleidingen 10.108 82 

Project - schoolmateriaal 0 990 

 ──────────── ──────────── 

 10.733 1.072 

 ════════════ ════════════ 

 

In 2020 hebben de betalingen die in januari 2020 zijn gedaan betrekking 
op beurzen die in 2019 zijn verstrekt. Het aan beurzen beroepsopleidingen 

bestede bedrag is daarom in 2020 veel hoger dan in 2019. In 2020 zijn in 
totaal 16 beurzen verstrekt. 
 

 
 

 
Stichting Amigos de San Juan de Flores 

Donaudal 130 

7007 HN Doetinchem. 

www.amigosdesanjuan.org 

info@amigosdesanjuan.org 

KvK-nummer 34139988 

bankrekening NL04 INGB 0004 5475 02 


