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Opgericht op 15 augustus 1995, bij akte verleden voor Mr. B. De Kort-Landsman, destijds notaris 

te Tilburg. 

 

 

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 16 september 2008 door Mr. R.N.G.M. Claassen, 

notaris te Breda.  

 

 

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41098404. 

Het RSIN-nummer is 805778706. 

 

De stichting heeft ten doel de hulpverlening, in de ruimste zin van het woord, aan kinderen en hun 

gezinnen in Midden Amerika en met name in Guatemala. 
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Stichting Los Niños 

 

 

Verslag van het bestuur  

 

Het bestuur van Stichting Los Niños wil door middel van dit jaarverslag inzicht geven in de 

activiteiten die de stichting in Guatemala verricht ten behoeve van een groot aantal arme kinderen 

die met deze hulp in staat zijn goed onderwijs te krijgen. Daarnaast wil het bestuur inzicht geven 

in haar eigen activiteiten en de keuzes die zij ten aanzien van de projectsteun maakt.  

Vooral ook wil het bestuur met dit verslag verantwoording afleggen over de besteding van de 

ontvangen donaties, giften en sponsorgelden.  
 

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat 2014 in een aantal opzichten een lastig jaar voor onze 

stichting is geweest. 
 

Uiteraard is het fantastisch dat er bijna 500 kansarme kinderen de gelegenheid kregen om naar 

school te gaan in een land waar dat beslist niet vanzelfsprekend is.  

Het is vooral van belang dat de beheerde gelden juist worden besteed aan projecten die er toe 

doen, en waar zuinig en zorgvuldig met de  ontvangen gelden wordt omgegaan. Het is in 

Guatemala nog helemaal niet vanzelfsprekend dat door de begunstigde organisaties 

verantwoording over het in opleidingsprojecten geïnvesteerde geld wordt afgelegd.  

Dat geldt natuurlijk ook voor de projecten waarin onze Stichting met behulp van onze lokale 

vertegenwoordiging  investeert. Daarover kunnen we  het volgende berichten: 

 

- Over de school in Alotenango, genaamd Centro Educativo Melanjoco,  wordt door de directeur  

voldoende openheid van zaken gegeven. Afgesproken is dat hij nadrukkelijk ook elders fondsen 

werft zodat onze jaarlijks bijdrage en die van samenwerkingspartner Stichting Kinderprojecten 

Guatemala (SKG) geleidelijk teruggebracht kan worden. Met de Vereniging Bendición de Dios, die 

de school in Alotenango bestuurt, is in een convenant de samenwerking met onze stichting 

geregeld. Dit is notarieel vastgelegd. Bovendien is ook de huurovereenkomst voor het 

schoolgebouw notarieel vastgelegd. Daarin is de verplichting opgenomen om jaarlijks te bezien of 

de huur nihil kan blijven en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en wie dat regelt.  

- In 2014 zijn de banden met SKG verder aangehaald. Dit komt ook tot uitdrukking in het 

gezamenlijke project in San Samox, waarbij ook Wilde Ganzen een deel van de kosten droeg. 

- Met alle projecten zijn duidelijke afspraken over de verantwoording van de verkregen gelden 

gemaakt. 
- In het najaar van 2014 werd een van de projecten van Los Niños verkozen tot project voor de 

kerstactie van het Durendael-college in Oisterwijk. Dat heeft een prachtig resultaat opgeleverd  

met een grote donatie voor de school in Chimachoy.   
 

De stichting heeft een lokale samenwerking met de Amerikaanse Stichting CasaSito. Deze 

samenwerking betreft managementondersteuning en een betere samenwerking op projectniveau.  
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Met name met de beoordeling van de toe te kennen studiebeurzen en de beoordeling van de 

studieresultaten is CasaSito belast. Verder biedt deze samenwerking veel mogelijkheden om de 

kinderen kennis te laten maken met andere zaken als festivals, muziek, cultuur en sport. 

 

2014 bleek voor de stichting een roerig jaar, waarin een aantal ingrijpende  veranderingen zijn 

doorgevoerd. Die veranderingen zijn ingegeven door de ontwikkelingen waarmee de stichting zich 

geconfronteerd zag.  

De huidige tijdsgeest in Nederland legt steeds meer nadruk op goed bestuur en verantwoording. 

Dit vormde voor het bestuur de aanleiding om de organisatiestructuur tegen het licht te houden en 

aan te passen. Uit het oogpunt van functiescheiding koos het bestuur ervoor de lokale 

vertegenwoordiging geen zitting meer te laten hebben in het bestuur, dat immers een 

toezichthoudende rol heeft op diens activiteiten.  
 

 Daarnaast zag de stichting dit jaar haar inkomsten opnieuw teruglopen. Dat dwingt ons tot 

aanscherping van de projectsteun en vraagt een heroriëntatie op noodzakelijke taken en inzet van 

een plaatselijke vertegenwoordiging.  
 

 In algemene zin kan gesteld worden dat onze koers erop gericht is om de projecten die we 

steunen, langzaam maar zeker te helpen verzelfstandigen, zodat  ze onafhankelijk  worden van 

onze financiële steun en wij met dat geld  weer nieuwe projecten kunnen financieren. Het is ons 

streven om daarbij zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met andere  goede doelen 

organisaties, zoals SKG, en krachten te bundelen..  

 

De dalende tendens van onze inkomsten baart het bestuur wel enigszins zorgen.  

Het is daarom belangrijk dat wij de beperkte overhead, met name de kosten van onze lokale 

aanwezigheid, in de hand dienen te houden.  Gezien de projecten die we steunen, vinden we 

vooralsnog een plaatselijke vertegenwoordiging van belang, maar we zijn wel op zoek naar bredere 

samenwerking met lokale partners om deze kosten te minimaliseren waar mogelijk.  
 

In 2014 is het bestuur verder in gesprek gegaan met haar lokale vertegenwoordiging om te 

bekijken op welke wijze deze kosten verder teruggebracht en  geleidelijk afgebouwd kunnen 

worden. Dit is geen eenvoudig gesprek wat nog eens bemoeilijkt wordt door  de communicatie op 

grote afstand . 

 

Het vermogen van de stichting lijkt op het oog voldoende maar is toch duidelijk aan het slinken; 

wanneer we om welke reden dan ook onze activiteiten zouden moeten verminderen of staken, dan 

vindt het bestuur het in het belang van de kinderen en studenten noodzakelijk dat aangegane 

verplichtingen netjes worden afgebouwd en daarvoor is een voorziening opgenomen.  

 

Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf maal vergaderd. Belangrijke besluiten die zijn genomen 

betreffen de vaststelling van de jaarrekening 2013, de begroting 2015 en de  beleidsvoornemens  

voor de komende jaren. In welke mate dienen lokale activiteiten lokaal aangestuurd te worden, is  
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verdere samenwerking met SKG mogelijk en in welke vorm, welke nieuwe projecten kunnen 

ondersteund worden, kunnen lokale kosten verder afgebouwd worden en wat is dan de rol van het 

lokale management. Door verschil in prioriteiten en inzicht ten aanzien van de veranderingen 

verliep de samenwerking en communicatie met de lokale vertegenwoordiger in 2014 moeizaam . 

Dat heeft het  bestuur veel hoofdbrekens  gekost. De gezamenlijke intentie voor 2015 is in ieder 

geval om de verschillen in inzicht zodanig bij te stellen dat de activiteiten van Los Niños en de 

steun aan de projecten zo optimaal mogelijk ingezet kunnen worden. 

                          

In september heeft secretaris Ellen Lips haar activiteiten  voor de stichting beëindigd en door- 

gegeven aan Sjoerd Aarts. Zij was ca. 6 jaar bij Los Niños betrokken en heeft onder andere een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het verder formaliseren van overeenkomsten en verplichtingen.  

In november van 2014 gaf bestuurslid Helène Verrest te kennen dat de moeizame ontwikkelingen 

en de verschillen in inzicht tussen bestuur en lokaal management voor haar uiteindelijk reden 

waren om haar activiteiten als bestuurslid te beëindigen.  
 

Wij zijn beiden veel dank verschuldigd. Zij  kunnen met  trots terugkijken op hun bijdrage aan de 

verdere professionalisering van de stichting. 

 

 

Het bestuur is haar donateurs en sponsors zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid en financiële 

bijdragen. Ook dankt zij het lokale management en de vele vrijwilligers voor hun geweldige inzet 

en betrokkenheid bij de activiteiten van de Stichting in 2014. 

 

 

 

 

Het bestuur 

 

27 mei 2014 
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Stichting Los Niños 

 

Verslag van het lokale management  

 

Studiebeursprogramma via CasaSito in Sacatepequez 

Studenten van uiteenlopende leeftijden van middelbare school tot beroepsonderwijs kregen 

een studiebeurs aangeboden. 

In de provincie Sacatepequez (waar Antigua toe behoort) steunde Los Niños dit jaar 22 

studenten, waarvan 10 in het middelbaar onderwijs en 12 in het beroepsonderwijs.  

 

Studiebeursprogramma in Alta Verapaz via CasaSito 

Nieuw in 2014 was de steun aan 15 studiebeursstudenten aan de middelbare school in diverse 

plaatsen in de provincie Alta Verapaz. Samen met Stichting Kinderprojecten Guatemala 

(SKG), deelden we de kosten van deze 15 studenten. 

CasaSito werkte al 6 jaar in Alta Verapaz en was er klaar voor om in 2013 in Coban, Alta 

Verapaz een satelliet kantoor te openen met 2 betaalde krachten die de studenten met raad en 

daad bij konden staan. Er is een enorme betrokkenheid bij de studenten en hun ouders en de 

wil om verder te komen in de maatschappij. Vandaar dat we blij zijn dat wij ook daar ons 

steentje bijdragen. 

 

Project Muziek in de dorpen, San Gaspar Vivar, Guatemala  

Muziek is een waardevol instrument waarmee jongeren zich vrij kunnen uitdrukken. 

Degenen die profijt hebben van het programma “Muziek in de dorpen” zijn de kansarme 

kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 20 jaar die in Antigua Guatemala en de 

omliggende dorpen wonen.  

Los Niños gaf in 2014 een eenmalig bedrag van ca. 10.000 euro aan dit mooie initiatief 

“Muziek in de dorpen”. Daarmee konden alle kosten gedekt worden die nodig waren om het 

project te starten en konden diverse instrumenten aangeschaft worden en salarissen betaald. 

Op 29 november werd het eerste optreden gegeven door de jonge studenten die sinds februari 

muziekles kregen in het programma muziek voor kinderen. Trotse ouders, broertjes, zusjes en 

vrienden zaten klaar om de kinderen te zien en te horen spelen. Er was samenzang, blokfluit, 

piano, gitaar, viool en trommels. Het publiek werd met een mix van traditionele, moderne en 

folkloristische liedjes vermaakt. Van klein tot groot, iedereen deed zijn uiterste best en kreeg 

dan ook het verdiende applaus.  

 

Semilla de Esperanza y Amor, San Mateo Milpas Altas 

Semilla de Esperanza y Amor (SEA) is een educatief naschools opvangproject in San Mateo. 

Er heerst grote armoede en meervoudige sociale problemen. Het project heeft als doel om de 

cyclus van armoede te doorbreken en de toekomst van de families te veranderen. Dit door 

middel van het verstrekken van extra hulp bij het huiswerk maken, gezondheidszorg en 

voeding voor kansarme kinderen en jongeren. En daarnaast training aan de moeders van de 

kinderen op het gebied van hygiëne, voedingsleer en opvoeding.  
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Los Niños droeg bij aan het voedingsprogramma door middel van een vitaminedrankje dat de 

kinderen dagelijks kregen. De dagelijkse lunch, bereid door de moeders van de kinderen, 

wordt betaald door de Duitse organisatie Mariposa (vlinder). Drie lerarensalarissen werden 

betaald, het salaris van de nachtbewaker en een gedeelte van de operationele kosten. Er 

kwamen studenten uit België stage lopen op het gebied van pedagogiek en hun kennis 

overdragen aan de leerlingen en het personeel. Ook vrijwilligers hebben buitenschoolse 

activiteiten begeleid op het gebied van kunst, sport, dans, muziek en Engels. 

 

Educatief centrum "Melanjoco" Bendicion de Dios in Alotenango 

Dit jaar steunde Los Niños 228 kinderen. Voor elk van deze kinderen werden 2 leerboeken 

aangeschaft, dit was mogelijk dankzij bijzondere donaties. Van de 8 leerkrachten betaalde Los 

Niños er 4, plus een gedeelte van het salaris van de directeur. De helft van de exploitatie-

kosten die Los Niños uitgaf, werden gesponsord door Stichting Kinderprojecten Guatemala 

(SKG). Dat de tijd vliegt, blijkt wel uit het feit dat we al 11 jaar samenwerken met het 

educatief centrum Melanjoco en dat de school, die we samen met SKG bouwden, al 5 jaar in 

gebruik is. Eind oktober behaalden 32 kinderen hun basisschool diploma. 

 

Telesecundaria Chimachoy 

We waren blij te horen dat van de 35 nieuwe eerstejaars studenten er 10 meisjes waren. Het 

blijft altijd moeilijk om de ouders te overtuigen dat het voor de meisjes net zo belangrijk is 

om verder te studeren zodat zij ook een kans krijgen op een betere toekomst. 

Het computerlokaal was te klein geworden. Gelukkig kon er een tussenmuur gesloopt worden. 

Er is nu heel wat meer ruimte ontstaan waar iedereen erg blij mee is. 

De school ontving een donatie van twee nieuwe laptops. 

Eind november studeerden 33 jongeren af waarvan 9 jongedames.  

Acht jongeren (5 jongens en 3 meisjes) studeren in 2015 verder met een studiebeurs van Los 

Niños aan het beroepsonderwijs dat 3 jaar duurt..  

 

Timmeratelier 

Om beetje bij beetje zelfstandig verder te kunnen gaan, werd het timmerproject in 2013  een 

officiële stichting in Nederland.  De afspraak is dat de mensen binnen die stichting fondsen 

zoeken zodat Suzan Eleveld zich meer kan richten op het educatief programma in Guatemala.  

In 2014 betaalde Los Niños het salaris van een leerkracht, een vergoeding aan Suzan Eleveld 

en een klein maandelijks bedrag voor aanschaf van materialen. In oktober kregen de ouders de 

mogelijkheid om kennis te maken met de werkstukken die hun kinderen hadden gemaakt. Het 

duurt drie jaar om alles te behandelen wat nodig is om het timmer vak echt onder de knie te 

krijgen. Drie jongeren kregen een diploma omdat ze het 3
e
 studiejaar afgerond hadden. In 

december was Suzan in Nederland om het 10-jarig bestaan van het timmeratelier te vieren. 

Het was een groot feest in Amsterdam met een veiling en dankzij vele mooie geschonken 

objecten kon de bankrekening weer flink aangevuld worden.  Sinds de officiële start in 2004 

groeide het timmeratelier enorm. Er is zelfs een 4e niveau ' vak-opleiding' van start gegaan. 

Het doel is om iedere twee jaar een zestal leerlingen op te leiden zodat zij als vakbekwame 

timmerlieden een goede boterham  kunnen verdienen. 
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Educatief centrum Brillo de Sol (zonneschijn) 

Letty López, de oprichtster van Brillo de Sol vertelt hoe het project in 2007 begon in haar 

keuken met slechts een tafel en een paar stoelen. Sindsdien heeft ze het leven van 300 

jongeren ten goede veranderd. Onder de afgestudeerde studenten zijn o.a. brandweerlieden, 

kleermakers, militairen en leraren. Maar het belangrijkste wat teruggegeven kon worden aan 

de Guatemalteekse samenleving: gelukkige, gewetensvolle, zorgzame en creatieve jongeren. 

In 2014 verhuisde de school naar een klein dorpje en kregen 50 kinderen met leerproblemen 

de gespecialiseerde opleiding, therapie, liefde en acceptatie. Kinderen met briljante geesten, 

die slim zijn en op hun eigen manier leren. Elk kind is anders: hyperactief, depressief, tekort 

aan aandacht, dyslectisch, last van aanvallen, hoogbegaafd, blind, doof, misbruikt, syndroom 

van Down, Asperger, of heeft moeite met concentratie. De realiteit is dat er voor deze 

kinderen geen scholen bestaan en daarom is er Brillo de Sol. Het maakt niet uit of er 

emotionele- of gedragsproblemen zijn, wat hun economische status of leeftijd is, of dat ze 3x 

dezelfde klas over moeten doen. Het enige wat belangrijk is, is dat zij de mogelijkheid krijgen 

om op hun eigen manier te studeren en hun toekomst daardoor kunnen veranderen. Een 

indrukwekkende school en daarom besloot Los Niños dit jaar 15 van deze kinderen in de 

armen te sluiten door het geven van een studiebeurs.  

 

Sportfestival 

Veel kleur, luide muziek, zo'n vierhonderd lachende gezichten en vooral veel beweging, dat 

somt het wel zo'n beetje op tijdens het vierde sportfestival, georganiseerd door CasaSito en 

gefinancierd door Los Niños. De meeste deelnemers van heel jong tot ergens net in de twintig 

behoren tot één van de organisaties die door Los Niños gesteund worden. Vandaar dat het 

deze dag dan ook een bonte en leuke verzameling was van jong en oud, kinderen met 

psychologische problemen, dove kinderen, geestelijk en /of lichamelijk gehandicapten, 

straatschoffies en muurbloempjes. Een dag met veel activiteiten zoals zumba dansen, voetbal, 

basketbal, rugby, zaklopen, estafette, hordelopen en een marathon. Het programma werd 

afgerond met een demonstratie op de klimmuur en natuurlijk een prijsuitreiking voor de 

snelste lopers en beste teams. En toen was het tijd om alle vermoeide sporters weer met de 

bus naar huis te brengen. Moe, maar "lekker" moe... Voor het sport-, muziek- en kunstfestival 

had Los Niños een grote donatie gekregen dankzij de opbrengst van een musical van de 

Rotaryclub Leijdal in Tilburg in 2012 en de verdubbeling ervan door de Wilde Ganzen. Drie 

jaar lang kon Los Niños de kosten betalen. Dit was het laatste jaar en wij hopen dat CasaSito, 

de organisatie die dit heeft opgezet, in 2015 de fondsen zal vinden om er mee door te kunnen 

gaan. 

 

Kunst- en muziekfestival 

De dag zelf was het hoogtepunt van een drie maanden durend proces waarin meer dan 300 

kinderen van alle leeftijden aan een serie creatieve workshops meededen, o.a. het maken van 

een filmscript (en daarna de film waarin ze zelf debuteerden), theater, literatuur, het maken 

van een schoolkrant, poppenspel, fotografie, capoeira (dit is een spel dat omschreven wordt 

als een Braziliaanse vechtdans) en muziek. 
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Dank is groot voor de medewerking van de vele projecten en de workshopleiders die dit 

leerproces mogelijk maakten. 

 

Carin Steen, kunstenaar (schilder) en ontwerper, heeft op de dag van het festival samen  met 

450 kinderen op 9 aparte doeken van 3 meter hoog en 1 meter breed, een groot 

puzzelschilderij gemaakt die naast elkaar een geheel vormen. Tijdens het schilderen van de 

doeken hadden de deelnemers nog geen idee wat het eindresultaat zou worden. Maar toen het 

er eenmaal hing zei een jonge deelnemer uit San Mateo: “ Nu zie ik het! Het is een familie!”. 

Inderdaad, de kinderen die op de schildering zijn afgebeeld horen allemaal bij één van de 

projecten die Los Niños en CasaSito steunen.  

En de titel is dus: de Los Niños / CasaSito familie! 

CasaSito zal deze 9 doeken bij komende evenementen blijven gebruiken. 

 

Studiebeurzen 

 

In totaal steunden we 74 studiebeursstudenten in 2014.  

 

Via CasaSito Speciaal 

Onderwijs 

Middelbaar 

onderwijs 

Beroeps-     

onderwijs         

Universiteit 

Semilla de 

Esperanza y 

Amor 

 11 8  

Uit andere 

projecten 

  4  

Brillo de Sol 15    

Coban  15   

Telesecundaria 

Chimachoy 

  20 1 

     

 

Van de jongeren in Chimachoy studeerden er dit jaar 3 af. Twee jongens: automonteur en 

mechanische en industriële monteur, een meisje als onderwijzeres. 

Een meisje onderbrak haar studies halverwege het jaar in Chimachoy vanwege zwangerschap. 

 

Studenten Karel de Grote Hogeschool Antwerpen 

Alhoewel we in 2014 minder vrijwilligers hadden dan in voorgaande jaren, waren we er wel 

trots op dat de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen ons wederom gekozen had als 

stageproject voor de daar in opleiding zijnde studenten op het gebied van kleuter- en 

basisonderwijs, middelbaar onderwijs en Pedagogiek van het Jonge Kind (PJK). Van januari 

tot april ontvingen we 6 studenten. De coördinator van de studenten kwam ons een bezoek 

brengen en was zeer tevreden over de werkwijze van Los Niños met de studenten. 
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Nieuwe klaslokalen in San Lucas Samox, Coban 

In samenwerking met Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG), Los Niños en Wilde 

Ganzen konden er vijf nieuwe klaslokalen gebouwd worden bij de basisschool in San 

Lucas, een afgelegen dorpje in Coban, waar 180 leerlingen tussen de 6 en 13 jaar dagelijks 

naar school gaan. 

De vorige  klaslokalen waren van hout en moesten elk jaar herbouwd worden. De nieuwe 

lokalen zijn veiliger en meer solide. De leerlingen zullen meer gemotiveerd zijn om te 

studeren. 

 

Gracias 

Jaar na jaar kan Los Niños rekenen op de steun van sponsors die het mogelijk maken dat Los 

Niños in Guatemala vele projecten en studiebeurzen kan steunen.  

Heel hartelijk dank voor wederom uw vertrouwen in Los Niños in 2014. 

 

 

 

 

 

 

Mevr. J. Ackermans 

April 2015. 
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Stichting Los Niños 

 

 

 

Jaarrekening  

 

 

 

Balans per 31 december 2014  

 

      

  31-12-14 31-12-13 

Activa     

      

Onroerende goederen PM PM 

      

Auto 0 1.000 

Vorderingen 0 565 

Overlopende activa 0 650 

Liquide middelen 354.356 381.239 

      

  354.356 383.455 

      

      

  31-12-14 31-12-13 

Passiva     

      

Continuïteitsreserve 67.764 99.159 

Voorziening pensioen in eigen beheer 8.592 4.296 

Projectverplichtingen 278.000 280.000 

Nog te betalen kosten 0 0 

      

  354.356 383.455 
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Stichting Los Niños 

 

 

 

Staat van baten en lasten over het jaar 2014 

 

 

 

 

      

  2014 2013 

      

Baten uit eigen fondswerving 92.628 106.481 

      

Bijdrage SKG  8.638 14.000 

Financiële baten en lasten 24.263 2.042 

      

Totaal baten 125.529 122.523 

      

Projectkosten 148.506 116.380 

Wervingskosten  4.209 5.440 

Beheer en administratie 4.209 5.440 

      

Totaal lasten 156.923 127.260 

      

Resultaat  -31.395   -4.737  
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Stichting Los Niños 

 

 

Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten over het jaar 2014 

 

 

Algemeen 

 

Stichting Los Niños (hierna te noemen “ de stichting” ) is een Nederlandse stichting die sinds 2002 

projecten opzet en ondersteunt in Guatemala. De projecten zijn gericht op educatie en, in bredere 

zin, op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de armste kinderen en hun 

families.  

De stichting onderscheidt zich van vele andere ontwikkelingsorganisaties door de grote 

betrokkenheid bij de projecten. Veel organisaties opereren enkel en alleen vanuit Nederland en 

doneren geld aan projecten elders in de wereld. Direct contact is dan vaak minimaal en de kans 

van slagen kleiner. De dagelijkse leiding van  de stichting woont echter in Guatemala en is zelf bij 

de projecten in meer of mindere mate betrokken.  

Grondslagen voor waardering van activa en passiva. en voor bepaling van het resultaat 

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met wettelijke bepalingen. 

 

Alle bedragen luiden in euro’s, tenzij anders is aangegeven. De in deze jaarrekening tussen haakjes 

opgenomen getallen zijn negatief. 

 

Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij anders vermeld. 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten – bestaande uit donaties, 

verkoopopbrengsten en intrestbaten- en de kosten en andere lasten van het jaar. 

De baten en lasten worden toegerekend naar het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen 

worden gerealiseerd zodra zij voorzienbaar zijn. 

 

De gehanteerde omrekeningskoersen van vreemde valuta luiden als volgt:  

1 Quetzales = 0,109 Euro 

1 US dollar  = 0,826 Euro. 

  

Onroerende goederen 

De stichting is eigenaar van enkele onroerende goederen in Guatemala w.o. de school Alotenango. 

Bij onverhoopt vertrek uit Guatemala is het niet te verwachten dat deze onroerende goederen 

tegen “marktprijzen” afgestoten kunnen worden. Overdracht "om niet" is een meer realistische 

verwachting. Het is om deze redenen dat de onroerende goederen PM gewaardeerd zijn. 
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Auto 

Dit bedrijfsmiddel is in 2011 aangeschaft voor € 3.400, ondermeer ten behoeve van 

projectbezoeken. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn ondergebracht bij solide banken en terstond opeisbaar. Valutatermijn 

contracten zijn niet afgesloten. 

 

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve is bedoeld om de risico's van onverhoopte discontinuïteit op korte termijn 

te kunnen mitigeren. 

In Guatemala werkt de stichting met lokaal management dat een vergoeding ontvangt. Bij 

onverhoopte discontinuïteit is het niet zeker dat de afwikkeling van de discontinuïteit door dit 

management kan geschieden. 

Op grond van scenario's en risicoanalyses acht het bestuur een continuïteitsreserve van circa 

 € 100.000,00 noodzakelijk en aanvaardbaar. Een en ander conform advies Herkstöter 

"Vermogensnormering goede doelen" en VFI-richtlijn "Reserve goede doelen". 

Het verloop is als volgt: 
 

  

  Saldo 1 januari 99.159 

Resultaat 2014 -31.395 

Saldo 31 december 67.764 

   

De continuïteitsreserve is met name door extra projectuitgaven fors gedaald. Ook zien we de 

jaarlijkse donaties geleidelijk teruglopen. Om dit enigszins te compenseren, worden de lokale 

kosten verder teruggedrongen. 
 

Voorziening in eigen beheer 

De stichting bouwt in eigen beheer een oudedagsvoorziening op voor haar lokale manager, mevr. 

J. Ackermans. De maximale inleg per jaar bedraagt € 4.296. 

De verplichting is aangegaan tot en met 31 december 2017, voor zover en naar rato mevr. 

Ackermans in die periode fulltime voor de stichting werkzaam is. Daarna zullen de opgebouwde 

gelden afgestort worden aan een verzekeringsmaatschappij ten behoeve van een lijfrente voor 

mevr. Ackermans.  

 

Nog te betalen kosten 

Dit betreft overlopende kosten. 
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Projectverplichtingen 

Onder de projectverplichtingen zijn voor wat betreft de exploitatiesubsidies de toezeggingen voor 5 

jaar opgenomen. Voor toegezegde studiebeurzen is de toezegging voor 4 jaar opgenomen. 

 

Baten eigen fondswerving 

 

De vaste bijdragen d.m.v. periodieke machtigingen bleven nagenoeg gelijk. Andere donaties en 

giften staan onder druk. 

De specificatie is als volgt: 

 

   

 
    

 
2014 2013 

 
    

Vrijwillige bijdragen  85.789 97.263 

Verkoop van producten 6.839 9.218 

 
92.628 106.481 

 

 

Overige baten en lasten 

 

De school Melanjoco in Alotenango is voor 50 % gefinancierd door samenwerkingspartner SKG. 

SKG heeft tevens toegezegd om gedurende een periode van vijf jaar bij te dragen in de 

exploitatiekosten. De bijdrage van SKG bevat enerzijds de afrekening over 2013 en anderzijds een 

voorschot voor 2014. Over 2014 dient in overleg met het bestuur van SKG nog de definitieve 

afrekening plaats te vinden. 

 

De financiële baten en lasten zijn voornamelijk het gevolg van de gunstige valutakoersen als 

gevolg van de daling van de euro en de zeer lage tarieven op de geldmarkt. Het beleid is erop 

gericht alleen te beleggen bij solide banken zonder risico.  
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Projectkosten 

 

Deze specificatie hiervan is als volgt: 

 

      

  2014 2013 

      

Bendición de Dios Alotenango     

Exploitatie (incl. familieproject en timmerwerkplaats) 43.674 46.287 

      

Telesecundaria Chimachoy     

Exploitatie e.d. 9.226 9.357 

      

Semilla de Esperanza Y Amor San Mateo 20.280 16.532 

      

Music in the villages 11.070   

  

40.572 24.195 Studiebeurzen e.d. 

  

5.301 9.871 Medisch fonds e.d. 

      

  

9.384 9.216 Overige projecten 

  139.506 115.458 

      

Bijdrage huis Miriam's Dream 0 922 

      

San Samox (in samenwerking met SKG) 11.000   

Mutatie projectverplichtingen -2.000 0 

      

Totaal projectkosten 148.506 116.380 

 

 

Voor een nadere toelichting op de diverse projecten verwijzen wij naar de toelichting van het lokale 

management in het jaarverslag. 
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Algemene kosten 
  

 
    

De specificatie is als volgt: 2014 2013 

 

    

Vergoeding leidinggevend team 21.897 26.820 

Overige kosten 6.160 6.643 

 
28.057 33.462 

 

Deze algemene kosten worden conform richtlijn 650 toegerekend aan drie componenten t.w. 

projecten, wervingskosten, beheer- en administratie.  

 

 
    

De verdeling is als volgt: 2014 2013 

 
    

Uitvoeringskosten projecten 19.640 22.583 

Wervingskosten vrijwillige bijdragen 4.209 5.440 

Beheer en administratie 4.209 5.440 

 
28.057 33.462 

 

  In 2014 was alleen mevrouw Ackermans in Guatemala actief, terwijl zij in 2013 nog tot halverwege 

het jaar assistentie had. 

 

 

Ratios 
    

 
2014 2013 2012 2011 

Bestedingen 118% 93% 93% 106% 

Wervingskosten  3% 4% 4% 2% 

Beheer en administratie 3% 4% 4% 2% 

 

 

 

Het Bestuur 

 

Oisterwijk, 27 mei 2015 
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Personalia 

 

 

Nederland 

 

Bestuur1:  

Mevr.  Drs. C. Zur Lage, voorzitter  

Mevr. Mr. E.L.E. Lips-Reijn, secretaris (tot 16 september 2014) 

S.M. Aarts, secretaris (vanaf 16 september 2014) 

J.L.R. van Dijk, penningmeester  

Mevr. H.E.B.M. Verrest, lid (tot 30 november 2014) 

Mevr. J.M.C. Ackermans, lid, residerend in Guatemala (tot 14 mei 2014) 

 

 

Guatemala 

Fundación Los Niños 

Volunteer House CasaSito  

Calle de Candelaria 5A  

La Antigua Guatemala  

 

Management, projectbegeleiding en administratie: 

Mevr. J.M.C. Ackermans   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 De in Nederland woonachtige bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen enkele 

vergoeding voor hun werkzaamheden.  


