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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.

De stichting heeft ten doel de hulpverlening, in de ruimste zin des woords, aan kinderen en hun gezinnen
in Midden Amerika en met name in Guatamala.

Adres:
Klompven 14, 5062 AH Oisterwijk
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Stichting Los Niños

Verslag van het bestuur
Het bestuur van Stichting Los Niños wil door middel van dit jaarverslag laten zien welke activiteiten de
stichting in Guatemala verricht ten bate van een groot aantal arme kinderen die met deze hulp in staat
zijn goed onderwijs te krijgen.
Vooral ook wil het bestuur met dit verslag verantwoording afleggen over de besteding van de donaties en
sponsorgelden.
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat 2012 in een aantal opzichten zowel erg vruchtbaar als lastig is
geweest.
Het is geweldig dat er bijna 500 kansarme kinderen de gelegenheid kregen om naar school te gaan in
een land waar dat beslist niet vanzelfsprekend is.
Ontwikkelingswerk heeft echter lastige kanten. 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 investeert. Daarover kunnen we nu het
volgende berichten:
- Over de school in Alotenango, genaamd Melanjoco, wordt door de directeur meer 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) 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.
- Tenslotte zijn ook met de andere projecten duidelijke afspraken over de verantwoording van de
verkregen gelden gemaakt.
Iets anders is dat de kosten van de diverse projecten harder toenemen dan de inkomsten. Dat baart het
bestuur zorgen. Het vermogen van de stichting lijkt op het oog voldoende ruim; echter wanneer we om
welke reden dan ook onze activiteiten zouden moeten verminderen, 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. Ook merkt het bestuur dat een aantal zaken
dermate formeel dient te worden geregeld dat juridische advisering van (lokale) advocaten nodig is.
Het bestuur stelt overigens nadrukkelijk vast dat vrijwel alle kosten uitsluitend worden gemaakt ten
behoeve van de doelstelling van de stichting. Het bestuur krijgt overigens geen enkele vergoeding voor
zijn activiteiten.
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Het bestuur heeft in het verslagjaar drie maal vergaderd en eenmaal een intensieve brainstormsessie
gehouden over actuele onderwerpen en het te voeren beleid. Belangrijke besluiten die zijn genomen
betreffen de vaststelling van de begroting en het beleidsplan. Er is een fiscaal advies gevraagd over
fiscale gevolgen voor medewerkers van de stichting in het buitenland. Dit heeft niet geleid tot
aanpassingen. Wel heeft het bestuur het besluit genomen om een bescheiden “oude dag voorziening” te
treffen voor Ana Maria Ackermans.
De samenwerking met de Amerikaanse Stichting CasaSito is formeel vastgelegd in een notarieel
convenant. Deze samenwerking levert niet alleen een adequaat eigen kantoortje op, maar vooral ook
managementondersteuning en een betere samenwerking op projectniveau. 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.
In de loop van het verslagjaar is Henry Dix overleden, sinds september 2008 onze penningmeester.
Ondanks zijn ziekte heeft hij zich tot zijn overlijden ingezet voor Los Niños. Hij heeft met veel
betrokkenheid vorm gegeven aan een gedegen financiële verantwoording. Wij zijn hem zeer dankbaar en
zullen zijn deskundigheid, zijn visie en ook zijn humor missen.
Hij is inmiddels opgevolgd door Jon van Dijk.
Het bestuur is haar donateurs en sponsors zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid en financiële
bijdragen alsmede haar locale medewerkers en vrijwilligers voor hun geweldige inzet en betrokkenheid
bij de activiteiten van de Stichting.

Het bestuur
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Verslag van het management
In 2012 bestond Stichting Los Niños 10 jaar. Dankzij uw steun als donateur hebben wij in de afgelopen
jaren veel voor de minderbedeelden in Guatemala kunnen betekenen.
Samen met onze partnerorganisatie CasaSito hebben we vele jongeren uit onze onderwijsprojecten een
studiebeurs kunnen bieden en door onze samenwerking hebben twee projecten steun ontvangen:
onderwijsmaterialen, betaling van salarissen van de leerkrachten en het vergoeden van de dagelijkse
lunch.
Gerealiseerde projecten in 2012:
Educatie via lokale onderwijsprojecten
1.

Basiseducatie aan 244 basisschool kinderen in het lokale project ´Bendición de Dios´ in
Alotenango met grote dank aan Stichting Kinderhulp Guatemala, die de helft van het budget
heeft gedoneerd.

2.

Workshops aan 40 middelbare school leerlingen in het lokale project ´Timmeratelier Guatemala´
in Alotenango.

3.

Middelbare school educatie aan 95 jongeren in het lokale project ´Telesecundaria´ in
Chimachoy.

4.

Huiswerkbegeleiding aan 100 basisschoolleerlingen in het lokale project ´Semilla de Esperanza y
Amor´ in San Mateo.

5.

Huiswerkbegeleiding aan 30 basisschoolleerlingen en middelbare school leerlingen in het lokale
project El Plan Infinito in Santiago Zamora. Los Niños doneerde het geld voor de projectonderwijscoördinator.

6.

Gedeeltelijke en/of volledige studiebeurzen:



16 beurzen voor een privé lagere school, waarvan 15 via onze partnerorganisatie CasaSito.



19 beurzen voor de middelbare school via partnerorganisatie CasaSito.



18 beurzen voor beroepsopleidingen.



1 beurs voor een universiteitsopleiding.

Sociaal – Cultureel
Donatie aan het kunst-, muziek- en sportfestival van partnerorganisatie CasaSito.
Gezondheidszorg
Medische steun aan jongeren en hun families van onze onderwijsprojecten.
In dit verslag wordt de steun van Stichting Los Niños in 2012 aan de verschillende projecten kwantitatief
en kwalitatief besproken.
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Educatie via lokale onderwijsprojecten
De belangrijkste pijler van Los Niños is educatie via lokaal bestuurde projecten. De structurele steun aan
deze projecten bestaat uit financiële middelen en het aanbieden van vrijwilligers die als assistent
meedraaien.
1. Bendición de Dios, Alotenango
Samen met Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) steunt Los Niños de basisschool van Bendición
de Dios in Alotenango.
In het prachtige “Centro Educativo Guate-Niños Melanjoco”, hebben in 2012 ruim 244 leerlingen hun
leerjaar met succes afgesloten.
Het onderwijs is op pedagogisch en didactisch niveau flink gegroeid. De leerlingen worden gestimuleerd
om zelfstandig te werken en er wordt veel aandacht geschonken aan het lees- en schrijfonderwijs. Dit
alles met de inzet van fantastische vrijwilligers.
Er zijn een aantal wisselingen geweest in het onderwijzend personeel o.a. door zwangerschap en
leerkrachten die niet voldeden aan de eisen van het onderwijssysteem.
De communicatie tussen Bendición de Dios en Los Niños verliep het afgelopen jaar goed. Er was
regelmatig overleg en afspraken werden nagekomen.
In 2012 heeft Los Niños bijgedragen aan de salarissen van zes leerkrachten en twee kokkinnen, groot
onderhoud aan het schoolgebouw, een dagelijks voedzaam ontbijt, een wekelijkse fruitdag,
onderwijsleermiddelen, schoonmaakmiddelen en een bijdrage aan bijzondere activiteiten zoals moederdag, vaderdag en de Kerstviering.
2. Het Timmeratelier Guatemala, Alotenango
De inrichting van het atelier: een grote praktijkruimte, een apart gedeelte voor theorielessen, een
schilderlokaal en kantoorruimte zijn het afgelopen jaar goed in gebruik genomen door het team en hun
leerlingen.
Het team bestond uit drie personen Suzan Eleveld (oprichtster), Jeroen José Lans
(timmerman/molenrestaurateur) en Saul Velasquez (instructeur), en werkte voor het tweede jaar in deze
opstelling samen.
Veel tijd werd besteed aan het op papier zetten van het tweede leerjaar door Jeroen José Lans: alle
theorielessen, technische tekeningen, oefeningen en werkomschrijvingen van de werkstukken zijn
gedocumenteerd. Het eerste en tweede leerjaar zijn nu compleet op papier gezet.
Aan het pilot project heeft een groep van 40 enthousiaste jongeren en ouderen deelgenomen, waaronder
ook een groep mannen en vrouwen.
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Veel tijd heeft het team besteed aan promotie van het timmeratelier. Het timmeratelier is sinds 2011 een
onafhankelijk project: men zorgt voor de inschrijvingen en stelt contracten op tussen het atelier, de
jongeren en hun ouders. Alle jongeren vanaf 11 jaar uit het dorp San Juan Alotenango mogen zich
aanmelden, maar moeten wel voldoen aan de eisen van het timmeratelier.
In november en december hebben oud-leerlingen betaalde opdrachten uitgevoerd. Ze kregen zo extra
training en een vergoeding voor hun uitgevoerde werk.
In december hebben we spijtig genoeg afscheid moeten nemen van onze leerkracht Jeroen José Lans. Hij
heeft zich enkele jaren hard ingezet voor de minderbedeelden in Guatemala en heeft de jongeren, die in
het timmeratelier studeerden, voor zich weten te winnen. Dankzij hem staan er twee lesjaren op papier
waar het timmeratelier en de leerlingen jaren mee vooruit kunnen. Jeroen José is teruggegaan naar
Nederland om te studeren en te werken en we wensen hem veel succes met het weer wennen in
Nederland.
Voor 2013 is een nieuwe Guatemalteekse leerkracht aangenomen.
3. Instituto de Telesecundaria, Chimachoy
In 2012 telde de middelbare school in Chimachoy maar liefst 95 studenten, 20 leerlingen meer dan het
jaar ervoor.
Naast lessen via een videosysteem krijgen de studenten Engels, computer- en muziekles.
Laura Vasquez heeft ook het afgelopen jaar meer meisjes gemotiveerd om te gaan studeren.
Met respect voor de cultuur, de taal en met oog op het belang van de landbouw in deze streek probeert
zij, samen met andere leerkrachten, de jongeren en hun ouders te overtuigen dat studeren tot een
betere toekomst zal leiden.
In november studeerden 20 studenten af, waarvan 9 meisjes.
Vier meisjes meer dan vorig jaar.
Los Niños droeg bij aan een half salaris voor de directrice, een volledig salaris voor de computerleraar en
een vergoeding voor de muzieklerares. Er was ook een vergoeding voor o.a. schoolmateriaal, elektriciteit
en onderhoud aan het gebouw.
4. Semilla de Esperanza y Amor, San Mateo Milpas Altas
In oktober 2012 werd het 5-jarig bestaan gevierd van het educatief centrum Semilla de Esperanza y
Amor. Elke dag krijgen 100 kinderen hier huiswerkbegeleiding en worden er alfabetiserings-, sport-,
spel-en computerlessen gegeven door Guatemalteekse leerkrachten en enthousiaste vrijwilligers.
Het tuinbouwproject, dat in 2011 van start ging, verloopt goed. De kinderen verbouwen hun eigen
groenten, die gebruikt worden voor de lunch. Ze leren verantwoording te dragen voor de natuur, en er
ontstaat een samenwerkingsverband tussen de kinderen en het stimuleert hen om samen ergens zorg
voor te dragen.
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Los Niños heeft in 2012 bijgedragen aan de salarissen van drie personeelsleden, onderwijsmateriaal,
administratiekosten, schoonmaakmiddelen, de dagelijkse lunch en een voedzaam voedingsdrankje.
5. El Plan Infinito, Santiago Zamora
In het educatieve centrum El Plan Infinito (Het oneindige plan), dat geopend werd in januari 2011,
kunnen jongeren en volwassenen uit het dorpje Santiago Zamora terecht voor computerlessen, Engelse
les, lees- en schrijflessen, rekenen, sport- en zwemlessen, muziek en huiswerkbegeleiding. Daarnaast
kunnen ze gebruik maken van de bibliotheek.
Los Niños heeft in 2012 bijgedragen aan het salaris van de projectonderwijscoördinator.
6. Studiebeurzen
Naast steun aan de lokale educatieve projecten verstrekt Los Niños ook studiebeurzen aan kinderen die
niet in staat zijn vervolgonderwijs te betalen. In 2012 kregen 52 studenten een gedeeltelijke of volledige
beurs.

1

Designer

4

Accountant

3

Mecanic

1

Teacher

Semilla de

2

Agronomy

2

Secretary



Computer science

CasaSito

Household
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Telesecundaria Chimachoy

Junior High

Primary

14

1

13

Esperanza y Amor
San Mateo


EducArte
Ciudad Vieja
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El Plan Infinito
Santiago Zamora

5
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2
3

1

2

1

1

Enkele jongeren waren erg blij want ze mochten hun felbegeerde diploma ontvangen. Een opsomming
volgt hieronder.
Jonathan Montiel kreeg op 19 oktober zijn diploma voor de basisschool. Daarmee hebben we een periode
afgesloten waarin we hem en zijn twee oudere broers vanaf 2003 gesteund hebben.
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Brayan Dubon is op 30 oktober geslaagd voor zijn middelbare school.
Dank aan stichting Join!forKids die de 3-jarige studie voor hem betaald heeft.
Sonia Azucena Xetey Chavez uit Chimachoy is op 7 november afgestudeerd als secretaresse met een
extra aantekening voor juridisch secretaresse.
Pedro Chan, Aurelio Rodriquez en Felipe Piche uit Chimachoy behaalden op 23 november hun diploma
van onderwijzer voor de basisschool.
In Chimachoy mochten in totaal 20 studenten hun middelbare schooldiploma in ontvangst nemen,
waaronder 9 meisjes.
Sociaal-culturele, medische en onvoorziene steun
Tot slot verleent Los Niños ook sociaal-culturele en medische steun aan de verschillende educatieve
projecten en aan onze partnerorganisaties. Onze partnerorganisatie CasaSito (www.casasito.org)
organiseert al enige jaren succesvol het muziek-, sport- en kunstfestival waar ook de kinderen uit de
door ons gesteunde projecten aan deelnemen. Dankzij een grote donatie van de Rotaryclub Leijdal in
Tilburg, in samenwerking met de Wilde Ganzen, kon Los Niños in 2012 de festivals voor 100%
financieren. Zo ook in 2013 en in 2014.
Vanuit het medisch fonds heeft Los Niños financieel bijgedragen aan een gehoorapparaat voor Yony
Sajché Chavez van de middelbare school in Chimachoy. Doktersbezoeken en medicijnen voor meerdere
kinderen uit de projecten Bendición de Dios en Semilla de Esperanza y Amor konden bekostigd worden.
In maart 2011 overleed Miriam Dubon aan de gevolgen van een busongeluk. Zij heeft jarenlang als
verpleegster op de medische post in Alotenango gewerkt. Ze liet 5 kinderen en 2 kleinkinderen achter.
Dankzij de speciale oproep om haar droomwens waar te maken, een eigen huis op een eigen stukje
grond, kwamen zoveel hartverwarmende donaties binnen en was het huis eind 2012 klaar. Nogmaals aan
iedereen die deze droom mede mogelijk heeft gemaakt onze zeer warme dank.
Samenwerking met Stichting CasaSito.
CasaSito is, net als Los Niños, een stichting die met inzet van vrijwilligers in Guatemala probeert aan de
allerarmste kinderen onderwijs te geven. CasaSito heeft een bestuur in de Verenigde Staten en wordt in
Guatemala zeer professioneel geleid door Maritza Ortiz. Los Niños werkt regelmatig samen met
CasaSito, onder meer door gebruik te maken van de ervaring van CasaSito voor het beoordelen van het
toekennen van studiebeurzen aan scholieren en studenten. Ook het afgelopen jaar was het weer een
vruchtbare samenwerking.
Gracias!
Vrijwilligers, donateurs, vrienden en familie van Los Niños die zich hebben ingezet voor ons, willen wij
nogmaals hartelijk bedanken voor de fysieke, financiële of morele steun. Zonder jullie hulp had Los Niños
niet haar 10 jarig bestaan kunnen vieren en was het niet uitgegroeid tot wat het nu is. Wij zijn er trots
op en gaan ook in 2013 weer vol goede moed door.
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2012

31-12-2012

31-12-2011

PM

PM

2.300
379.793

3.000
386.075

382.093

389.075

31-12-2012

31-12-2011

101.093
0
280.000
1.000

101.032
8.043
280.000
0

382.093

389.075

Activa
Onroerende goederen
Auto
Liquide middelen

Passiva
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds
Projectverplichtingen
Nog te betalen kosten
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Staat van baten en lasten over het jaar 2012

2012

2011

Baten uit eigen fondswerving
(incl. bijdragen in bouwprojecten)
Bijdrage SKG
Intrestbaten

130.168

149.359

14.000
5.514

20.482
4.831

Totaal baten

149.683

174.672

Projectkosten
Wervingskosten
Beheer en administratie

139.040
5.291
5.291

184.680
3.794
3.794

Totaal lasten

149.621

192.268

Resultaat

61

-17.596
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Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten over het jaar 2012

Algemeen

Stichting Los Niños 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.
Los Niños 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 Los Niños woont echter in Guatemala en is fulltime bij de projecten 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 = 0,096 Euro
1 US dollar = 0,758 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 een leidinggevend team dat relatief gezien een lage vergoeding
ontvangt. Bij onverhoopte discontinuïteit is het niet zeker dat de afwikkeling van de discontinuïteit door
dit team zal 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 1-1-2012
Resultaat 2012
Saldo 31-12-2012

101.032
61
101.093

Bestemmingsfonds
Dit fonds is door specifieke donaties tot stand gekomen, en is bedoeld voor de kinderen van de overleden
Miriam Dubon.
Het verloop is als volgt:
Saldo 1-1-2012

8.043

Ontvangsten

3.368

Toevoegingen

9.444

Onttrekkingen

-20.855

Saldo 31-12-2012

0
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Nog te betalen kosten
Dit betreft overlopende kosten.
Projectverplichtingen
Onder de projectverplichtingen zijn voor wat betreft de exploitatiesubsidies de toezeggingen voor 2 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, deels als gevolg van de algemene economische situatie.

De specificatie is als volgt:
2012
Vrijwillige bijdragen (incl bouwbijdragen)
Verkoop van producten

2011

114.317
15.851

130.075
19.284

130.168

149.359

Overige baten
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 2011 en anderzijds een voorschot voor 2012. Over
2012 dient in overleg met het bestuur van SKG nog de definitieve afrekening plaats te vinden.
De intrestbaten zijn voornamelijk het gevolg van de zeer lage tarieven op de geldmarkt. Het beleid is
alleen te beleggen bij solide banken zonder risico. Er is een gemiddeld hoger bedrag belegd.
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Projectkosten
Deze specificatie hiervan is als volgt:

2012

2011

Bendición de Dios Alotenango
Exploitatie (incl. familieproject en timmerwerkplaats)

56.926

55.639

Telesecundaria Chimachoy
Exploitatie e.d.

10.386

7.838

Semilla de Esperanza Y Amor San Mateo

18.281

16.486

4.877

8.537

Studiebeurzen e.d.

22.755

17.954

Medisch fonds e.d.

8.516

10.227

7.853
129.596

8.200
124.881

0
9.444

59.799
0

0

0

139.040

184.680

El plan Infinito

Overige projecten

Bijdrage vrijwilligershuis Casa Sito
Bijdrage huis Miriam's Dream

Mutatie projectverplichtingen
Totaal projectkosten

Voor een nadere toelichting op de diverse projecten verwijzen wij naar de toelichting in het jaarverslag
2012.
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Algemene kosten
De specificatie is als volgt:

2012

Vergoeding leidinggevend team
Overige kosten
Bij / Af: koersverschillen e.d.

2011

35.660
6.879
42.539
1.550

31.862
8.305
40.167
-2.228

44.088

37.939

Deze algemene kosten worden conform richtlijn 650 toegerekend aan drie componenten t.w. projecten,
wervingskosten, beheer- en administratie. Deze toerekening is enigszins gewijzigd ten opzichte van
2011.

De verdeling is als volgt:

2012

Uitvoeringskosten projecten
Wervingskosten vrijwillige bijdragen
Beheer en administratie

2011

33.507
5.291
5.291
44.088

30.351
3.794
3.794
37.939

Zowel in 2012 als 2011 waren er twee betaalde teamleden in Guatemala actief.

Ratios
Bestedingen
Wervingskosten
Beheer en administratie

2012
93%
4%
4%

2011
106%
2%
2%

2010
95%
1%
1%

2009
93%
1%
1%

Het Bestuur
Oisterwijk, 8 april 2013
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Personalia

Nederland
Bestuur:
Dr J.A.C. Jongerius, voorzitter
Mevr. Mr. E.L.E. Lips-Reijn, secretaris
H. Dix, penningmeester (tot en met 27 april 2012)
J.L.R. van Dijk, penningmeester (vanaf 1 juli 2012)
Mevr. J.M.C. Ackermans, lid
Mevr. M. Hoitink-Janssen, lid
Mevr. H.E.B.M. Verrest, lid

Activiteiten- en evenementenorganisatie:
K. Lemmens

Guatemala

Fundación Los Niños
Volunteer House CasaSito
Calle de Candelaria 5A
La Antigua Guatemala

Management:
Mevr. J.M.C. Ackermans
Projectbegeleiding:
C. Tinselboer
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