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Stichting Los Niños 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3

 

 

Stichting Los Niños 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

 

 

4 Verslag van het bestuur 

 

7 Jaarrekening  

 

7 Balans per 31 december 2018 

 

8 Staat van baten en lasten over het jaar 2018 

 

9  Toelichting op de Balans per 31 december 2018 en de Staat van baten en lasten over het 

jaar 2018 

 

14 Personalia  



 4

 

 

Stichting Los Niños 

 

Verslag van het bestuur  

 

Algemeen 

De Stichting Los Niños wil door middel van dit jaarverslag inzicht geven in de activiteiten die de 

stichting in Guatemala verricht ten behoeve van kansarme kinderen die met deze hulp in staat zijn 

goed onderwijs te krijgen. Daarnaast wil het bestuur van de stichting inzicht geven in haar eigen 

activiteiten en in de keuzes die zij maakt ten aanzien van de potentiële respectievelijk 

ondersteunde projecten en de ondersteuning daarvan.  

Het bestuur wil met dit verslag voorts verantwoording afleggen over de besteding van de 

ontvangen donaties en giften.  

 

Terugblik 

2018 heeft vooral in het teken gestaan van de overdracht van onze eigendommen aan de lokale 

bevolking, naast het ondersteunen van de al lopende projecten. Incidenteel zijn daarnaast met 

name het Timmerproject (vanwege onvoorziene kosten) en Chimachoy extra ondersteund. Ook 

hebben wij, mede namens SKG en onze trouwe donateurs, een donatie gedaan ten behoeve van de 

hulp die nodig was door de uitbarsting van de vulkaan Fuego. Verder zijn er uiteraard meerdere 

studiebeurzen verstrekt, in samenwerking met onze lokale partner, de Amerikaanse Stichting 

CasaSito. De samenwerking met CasaSito betreft managementondersteuning en een betere 

samenwerking op projectniveau. Met de beoordeling van de toe te kennen studiebeurzen en de 

beoordeling van de studieresultaten is CasaSito belast. Inmiddels is besloten om aansluitende 

studiebeurzen voor de periode 2019-2021 te verstrekken om kinderen in Sacatepequez en Alta 

Verapaz de gelegenheid te geven om hun opleiding af te ronden in een land waar dat beslist niet 

vanzelfsprekend is. Hiervoor hebben we een bedrag van € 30.000 uitgetrokken. 

 

De lopende projecten kregen het afgelopen jaar nog volop onze financiële steun maar in 2019 

wordt dit verder afgebouwd en is dat het laatste jaar dat wij hiervoor geld beschikbaar stellen. Dit 

past binnen ons beleid dat een organisatie niet oneindig afhankelijk kan zijn van de dezelfde 

donateur, maar zelf mogelijkheden moet vinden om uiteindelijk zelfstandig te blijven bestaan.  

Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen van dergelijke projecten met belangstelling blijven volgen. 

 

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

doen, en waar zuinig en zorgvuldig met de donaties wordt omgegaan.  

Ook onze overheadkosten dienen tot een minimum te worden beperkt. Ook in 2018 waren deze  

bijzonder laag al moesten we wat extra lokale kosten (zoals betreffende de notaris) maken in 

verband met de overdracht van onze gebouwen.  Ondanks dat we bovengenoemde verplichting van 

€ 30.000 zijn aangegaan voor nieuwe beurzen, is het boekjaar maar met een overzienbaar verlies 

afgesloten. Dit is ook het gevolg van het feit dat de in het verleden aangegane project-

verplichtingen al waren voorzien en daarmee niet meer ten laste zijn gekomen van 2018.  
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Ook zijn we uiteindelijk met de voormalige projectdirecteur tot een aanvaardbare financiële 

afwikkeling gekomen wat een positief effect had op de exploitatie door de vrijval van een gedeelte 

van de gevormde voorziening.  

Uiteraard loopt het saldo aan liquide middelen wel terug. Dit is ook het gevolg van het geleidelijk 

teruglopende aantal vaste donateurs. De wervingsactiviteiten zijn beperkt omdat het bestuur 

minimaal bezet is.  

 

Over onze projecten kunnen we het volgende berichten: 

- De schoolgebouwen in Alotenango zijn overgedragen aan de Stichting Bendición de Dios, die de 

school bestuurt. De school is uitgegroeid tot een goed gestructureerde stichting die kwalitatief 

onderwijs weet te bieden en ondersteuning geeft aan de gemeenschap, waardoor het ook gedragen 

wordt. Zo wist deze stichting zonder onze ondersteuning een nieuw computerlokaal en een 

laboratorium te realiseren. We zien dan ook met genoegen dat de school in staat is zelfstandig door 

te gaan als wij na 2019 onze donatie stopzetten.  

- Ook het timmeratelier is in eigendom overgedragen aan de zelfstandige stichting, Asociacion 

Proyecto de Carpinteria Guatemala, die dit beheert. We hebben er alle vertrouwen in dat de 

stichting deze mooie activiteiten zelfstandig kan voortzetten, want na 2019 stoppen we met onze 

donatie. 

- Ook de projecten in Chimachoy en San Mateo hebben wij nog in 2018 ondersteund. Voor 

Chimachoy was dit het laatste jaar, terwijl we San Mateo nog in 2019 zullen ondersteunen met een 

gereduceerde bijdrage. 

- Ook ondersteunden wij het project van Aso-Seprodi in Quezaltenango dat zich richt op 

ondernemerschap en empowerment van jongeren in die regio. Deze ondersteuning loopt nog door 

in 2019 en 2020 met € 5.000 per jaar. 
 

Door de plotselinge uitbarsting van de vulkaan Fuego werden vele inwoners van Alotenango 

getroffen. Op onze oproep werd door onze donateurs circa € 2.000 bijeengebracht. Zowel SKG als 

onze stichting hebben € 1.000 bijgelegd. Het totale bedrag is via de Stichting Bendición de Dios 

aangewend voor het creëren van kookplaatsen, de aanschaf van keukenbenodigdheden en 

maaltijden zodat de getroffen van eten konden worden voorzien na de uitbarsting. Het restant is 

aangewend om huizen te herstellen. 
 

Het bestuur heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd. Uiteraard zijn de jaarrekening 2017 en de 

begroting 2019 vastgesteld en is er aandacht geweest voor de  beleidsvoornemens voor de 

komende jaren. In welke mate dienen lokale activiteiten al dan niet lokaal aangestuurd te worden, 

is verdere samenwerking met derden zoals SKG mogelijk en in welke vorm ondersteunen we welke 

nieuwe projecten.                        
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Vooruitzichten 

Zoals hiervoor aangegeven, zijn er nog een aantal lopende projecten die we ondersteunen. Het 

vermogen van de stichting is meer dan voldoende om ook de komende jaren nieuwe projecten te 

ondersteunen terwijl we daarnaast ook bijdragen van onze vaste donateurs en incidentele giften 

ontvangen.  

 

We staan positief tegenover een initiatief om samen met SKG in de arme, afgelegen gemeenschap 

van Tepe Nance voor ca. 200 kinderen twee nieuwe schoollokalen met een keuken en toiletten neer 

te zetten.  

 

Tot slot 

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

bijdragen.  Wij zouden liever op een persoonlijke wijze deze dank willen overbrengen maar helaas 

beschikken wij niet over de daarvoor benodigde adresgegevens (oa. door de beperkte gegevens bij 

bankmutaties). Mochten donateurs hiervoor belangstelling hebben, dan zien wij deze gegevens 

gaarne tegemoet. 

 

Het bestuur 

Januari 2019 
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Stichting Los Niños 

 

 

 

Jaarrekening  

 

 

 

Balans per 31 december 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-12-18 31-12-17

Act iva

Onroerende goederen 0 PM

Vorderingen 637 1.341

Liquide middelen 132.842 182.969

133.479 184.310

31-12-18 31-12-17

Passiva

Continuïteitsreserve 83.376 89.867

Voorziening pensioen in eigen beheer 0 12.888

Projectverplichtingen voorgaande jaren mbt 2019 10.103 66.554

Verplichtingen studiebeurzen 2019-2021 30.000 0

Projectverplichtingen Aso-Seprodi 2019-2020 10.000 15.000

133.479 184.310
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Stichting Los Niños 

 

 

 

Staat van baten en lasten over het jaar 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     2018                      2017

Baten uit eigen fondswerving 24.121 20.164

Bijdrage SKG 0 3.250

Financiële baten en lasten 17 2.750

Totaal baten 24.138 26.164

Projectkosten 93.267 96.977

Mutatie projectverplichtingen -56.452 -69.196

36.815 27.781

Wervingskosten 0 0

Vrijgevallen pensioen in eigen beheer -7.888 0

Beheer en administratie 1.702 1.135

Totaal lasten 30.629 28.917

Resultaat -6.491             -2.753             
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Stichting Los Niños 

 

Toelichting op de Balans per 31 december 2018 en de Staat van baten en lasten over het 

jaar 2018 

 

Algemeen 

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

ondersteunt in Zuid-Amerika, in het bijzonder 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.  

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, giften 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 = 0,1150 Euro 

  

Onroerende goederen 

De stichting was eigenaar van een timmerwerkplaats en het schoolgebouw in Alotenango.  In 

november 2018 zijn deze notarieel overgedragen aan de betreffende lokale “ om niet”. 

 

Vorderingen 

Er is rekening-courant verhouding met de lokale samenwerkingspartner CasaSito. 

 

Liquide middelen 

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

Valutatermijncontracten zijn niet afgesloten. 
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Stichting Los Niños 

 

Continuïteitsreserve 

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

te kunnen mitigeren. 

Aangezien de lokale projecten en kosten de laatste jaren zijn afgebouwd, acht het bestuur op basis 

van scenario- en risicoanalyses een continuïteitsreserve van € 50.000 wenselijk en aanvaardbaar. 

Een en ander conform advies Herkstöter "Vermogensnormering goede doelen" en VFI-richtlijn 

"Reserve goede doelen".  

 

Het verloop is als volgt: 

 

De continuïteitsreserve is gedaald. De daling is met name het gevolg van de in het boekjaar 

aangegane verplichting om de komende drie jaar € 30.000 aan nieuwe studiebeurzen te 

verstrekken. Als gevolg van de ontvangen donaties en giften, de lage overhead en de vrijval van 

een gedeelte van de pensioenvoorziening is het daardoor ontstane verlies beperkt gebleven. De in 

2018 betaalde projectverplichtingen zijn grotendeels gefinancierd uit de daarvoor in voorgaande 

jaren gevormde voorzieningen.   
 

Voorziening in eigen beheer 

De stichting had in eigen beheer een oudedagsvoorziening opgebouwd voor haar voormalige lokale 

projectdirecteur, mevr. J. Ackermans. De maximale inleg per jaar bedroeg € 4.296. 

Doordat mevr. Ackermans haar werkzaamheden voor de stichting eind 2015 op eigen verzoek had 

neergelegd, vond er vanaf 2016 geen verdere opbouw meer plaats. De opgebouwde gelden zouden 

in 2018 afgestort worden aan een verzekeringsmaatschappij ten behoeve van een lijfrente voor 

mevr. Ackermans, indien zij zich zou houden aan de gemaakte afspraken met het bestuur. Dit 

laatste was echter volgens het bestuur niet het geval. In 2018 is met betrokkene overeenstemming 

bereikt omtrent de financiële afwikkeling. 

 

Het verloop is als volgt: 

 

Projectverplichtingen 

Onder de projectverplichtingen zijn de toezeggingen aan projecten en studiebeurzen opgenomen. 

 

 

Saldo 1 januari 89.867

Resultaat 2018 -6.491

Saldo 31 december 83.376

Saldo 1 januari 12.888

Betaald -5.000

Vrijgevallen -7.888

Saldo 31 december 0
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Stichting Los Niños 

 

Baten eigen fondswerving 

De vaste bijdragen d.m.v. periodieke machtigingen dalen. Andere donaties en giften zijn in 2018 

op peil gebleven. 

 

De specificatie is als volgt: 

 

 

Bijdrage SKG 

De bouw van de school Bendición de Dios in Alotenango was voor 50 % gefinancierd door 

samenwerkingspartner SKG. SKG had tevens toegezegd om gedeeltelijk bij te dragen in de 

exploitatiekosten. Dit was in 2017 nog het geval.  

 

2018 2017

Vrijwillige bijdragen 21.176 20.164

Extra bijdragen vulkaanuitbarsting 2.945 0

24.121 20.164
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Stichting Los Niños 

 

Projectkosten 

Deze specificatie hiervan is als volgt: 

 

 

 

De kosten voor bestaande projecten daalden doordat de bijdragen geleidelijk worden afgebouwd.  

 

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

jaarverslag. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017

Bendición de Dios Alotenango

Exploitatie (incl. familieproject en timmeratelier) 14.641 23.341

Reparatie dak timmeratelier 2.520 0

Telesecundaria Chimachoy

Exploitatie e.d. 5.898 5.612

Semilla de Esperanza Y Amor San Mateo 6.002 11.163

Studiebeurzen e.d.

Nieuwe studiebeurzen Sacatepequez en Alta Verapaz 30.000 0

Projecten Aso-Seprodi

Steun inzake hulp als gevolg van vulkaanuitbarsting 3.945 0

93.267 96.977

Projecten met SKG 0 0

Totaal projectkosten 93.267 96.977

20.0000

30.260 36.861
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Stichting Los Niños 

 

Algemene kosten 

 

 

Deze algemene kosten zouden in beginsel conform richtlijn 650 toegerekend dienen te worden aan 

drie componenten t.w. projecten, wervingskosten, beheer- en administratie. Aangezien de kosten 

dermate laag zijn, is de toerekening aan projecten en werving achterwege gebleven. 

 

De kosten hebben betrekking op beheer en administratie en in het totaal van € 1.702 is er € 909 

aan lokaal gemaakte kosten begrepen, waaronder notariskosten in verband met de overdracht van 

de gebouwen. De kosten in Nederland zijn voornamelijk kosten ten behoeve van de website en de 

aansprakelijkheidsverzekering. 

 

Ratio's (als percentage van de baten) 

 

 

 

 

 

 

Het Bestuur 

Mevr.  Drs. C. Zur Lage  

Mr. S.M. Aarts  

J.L.R. van Dijk  

 

 

Oisterwijk, januari 2019 

 

 

 

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Overige kosten 1.702 1.135

1.702 1.135

2018 2017 2016 2015 2014

Bestedingen aan projecten 386% 371% 271% 138% 118%

Wervingskosten 0% 0% 0% 4% 3%

Beheer en administratie 7% 4% 12% 4% 3%
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Stichting Los Niños 

 

 

Personalia 

 

 

Nederland 

 

Bestuur1:  

Mevr.  Drs. C. Zur Lage, voorzitter  

Mr. S.M. Aarts, secretaris  

J.L.R. van Dijk, penningmeester  

 

Guatemala 

Fundación Los Niños 

Volunteer House CasaSito  

Calle de Candelaria 5A  

La Antigua Guatemala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun 

werkzaamheden.  


