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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.
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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 kansarme
kinderen die met deze hulp in staat zijn goed onderwijs te krijgen. Daarnaast wil het bestuur
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.
Vooral ook wil het bestuur met dit verslag verantwoording afleggen over de besteding van de
ontvangen donaties en giften.
2017 is een jaar geweest dat met name in het teken heeft gestaan van het ondersteunen van de al
lopende projecten. Incidenteel zijn daarnaast met name het Timmerproject en San Mateo extra
ondersteund. Verder is het lopende project van Aso-Seprodi wederom ondersteund en is er voor
een nieuw project van Aso-Seprodi € 5.000 voor de komende drie jaar toegezegd.
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 name met de
beoordeling van de toe te kennen studiebeurzen en de beoordeling van de studieresultaten is
CasaSito belast.
In beginsel lopen de verplichtingen inzake de studiebeurzen in 2018 af. Wij zullen met CasaSito
bezien in hoeverre wij nieuwe studiebeurzen gaan verstrekken.
De lopende projecten kregen het afgelopen jaar en krijgen in 2018 en mogelijk 2019 nog volop
onze steun, nl. financiële steun die al is toegezegd, maar ook morele steun: te weten dat er aan de
andere kant van de wereld aan hen wordt gedacht, dat ze door ons, door u, door al die mensen die
hen een warm hart toedragen, kans hebben op een betere toekomst.
Geweldig is het dat er weer circa 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 ontvangen gelden juist worden besteed aan projecten die er toe
doen, en waar zuinig en zorgvuldig met de donaties wordt omgegaan.
Onze kosten waren het afgelopen jaar bijzonder laag; er zijn waarschijnlijk weinig andere
stichtingen met dergelijke lage kosten, zowel absoluut als relatief gezien. Ondanks dat we een
verplichting van € 15.000 zijn aangegaan voor het nieuwe project van Aso-Seprodi, is het boekjaar
maar met een klein verlies afgesloten. Dit is ook het gevolg van het feit dat de in het verleden
aangegane projectverplichtingen al waren voorzien en niet meer ten laste zijn gekomen van 2017.
Uiteraard loopt het saldo aan liquide middelen daardoor wel terug. Dit is ook het gevolg van het
geleidelijk teruglopende aantal vaste donateurs en het verminderde aantal vrije giften. De
wervingsactiviteiten zijn beperkt, mede door de kleine bestuurssamenstelling.
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Het vermogen van de stichting is nagenoeg gelijk gebleven en dat betekent dat we nog een mooie
buffer hebben om de komende jaren meer projecten te ondersteunen terwijl we daarnaast ook
bijdragen van onze vaste donateurs en incidentele giften ontvangen.
Wat we in ieder geval ook zeker hebben gesteld is dat wanneer we om welke reden dan ook onze
activiteiten zouden moeten verminderen of staken de aangegane verplichtingen netjes worden
afgebouwd. Daarvoor is een voorziening opgenomen, die de komende jaren wordt afgebouwd naar
gelang de bestaande projecten van middelen worden voorzien.
Over onze projecten kunnen we het volgende berichten:
- Met de directeur van de school in Alotenango is al eerder afgesproken dat onze jaarlijks bijdrage
en die van samenwerkingspartner Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) afgebouwd wordt.
Met de Stichting Bendición de Dios, die de school in Alotenango bestuurt, is in een convenant de
samenwerking met onze stichting geregeld. Dit is notarieel vastgelegd. Bovendien was ook de
huurovereenkomst voor het schoolgebouw notarieel vastgelegd. 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. We zien dan ook met genoegen dat de school
in staat is zelfstandig door te gaan als wij onze donaties stopzetten. Het schoolgebouw wordt in
2018 overgedragen waarbij deze geheel ten dienst staat van de lokale gemeenschap.
- Met het bestuur van het Timmeratelier zijn we in gesprek over overdracht van het gebouw.
- Mede doordat samenwerkingspartner SKG de koers en organisatie aan het heroverwegen is, is er
in 2017 geen gezamenlijk project gestart.
- Met alle lopende projecten zijn duidelijke afspraken over de verantwoording van de verkregen
gelden gemaakt.
- Ook ondersteunden wij een project van Aso-Seprodi in Santa Rosa waarbij 68 jongeren geholpen
worden om te kunnen opkomen voor hun eigen rechten en een rechtvaardig bestaan in gebieden
waar dat moeilijk wordt gemaakt. En hebben wij onze steun toegezegd voor een nieuw project van
Aso-Seprodi dat we de komende drie jaar gaan ondersteunen.
Het bestuur heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd, waarbij onze aandacht vooral uitging naar
het nakomen van de in het verleden gedane toezeggingen aan projecten en het beoordelen van
nieuwe projectaanvragen. Uiteraard zijn ook de jaarrekening 2016 en de begroting 2018
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 SKG mogelijk en in welke vorm ondersteunen we welke nieuwe projecten.
Het bestuur is haar donateurs en sponsors zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid en financiële
bijdragen.
Het bestuur
3 april 2018
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2017

31-12-17

31-12-16

PM

PM

1.341

44.044

182.969

199.864

184.310

243.908

31-12-17

31-12-16

Continuïteitsreserve

89.867

92.620

Voorziening pensioen in eigen beheer

12.888

12.888

Projectverplichtingen voorgaande jaren

66.554

138.400

Projectverplichtingen Aso-Seprodi

15.000

Activa
Onroerende goederen
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva

184.310

243.908
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Staat van baten en lasten over het jaar 2017

2017

2016

Baten uit eigen fondswerving

20.164

27.595

Bijdrage SKG
Financiële baten en lasten

3.250
2.750

9.784
1.029

Totaal baten

26.164

38.408

Projectkosten
Mutatie projectverplichtingen

96.977
-69.196

104.064
-91.600

Wervingskosten
Beheer en administratie

27.781
0
1.135

12.464
0
4.542

Totaal lasten

28.917

17.006

Resultaat

-2.753

21.402
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Toelichting op de Balans per 31 december 2017 en de Staat van baten en lasten over het
jaar 2017
Algemeen
Stichting Los Niños (hierna te noemen “ de stichting” ) is een Nederlandse stichting die 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 woonde echter in Guatemala en was 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 = 0,1154 Euro
Onroerende goederen
De stichting is nog eigenaar van de timmerwerkplaats. Bij onverhoopt vertrek uit Guatemala is het
niet te verwachten dat dit onroerende goed tegen “marktprijzen” afgestoten kan worden. Er wordt
met de plaatselijke leiding gesproken over Overdracht "om niet".
In 2018 wordt het schoolgebouw in Alotenango overgedragen aan de lokale stichting die de school
beheert. Ook hier wordt gesproken over een overdracht met gesloten beurs.
Het is om deze redenen dat het onroerende goed PM gewaardeerd is.
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Vorderingen
Er is rekening-courant verhouding met de lokale samenwerkingspartner CasaSito. In 2016 waren
de donaties van het eerste kwartaal 2017 al overgemaakt, terwijl de eerste donaties voor 2018 in
januari 2018 plaatsvinden.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn ondergebracht bij solide banken in Nederland en terstond opeisbaar.
Valutatermijncontracten zijn niet afgesloten.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is bedoeld om de risico's van onverhoopte discontinuïteit op korte termijn
te kunnen mitigeren.
Op grond van scenario's en risicoanalyses acht het bestuur een continuïteitsreserve van circa
€ 100.000 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
Resultaat 2017
Saldo 31 december

92.620
-2.753
89.867

De continuïteitsreserve is licht gedaald ondanks dat de ontvangen donaties en giften duidelijk zijn
teruggelopen. De beperkte daling is enerzijds het gevolg van de lage overhead en anderzijds zijn
de in 2017 betaalde projectverplichtingen grotendeels uit de daarvoor in voorgaande jaren
gevormde voorziening vrijgevallen.
Het saldo van de in 2017 ontvangen donaties minus de gemaakte kosten voor nieuwe projecten en
minus de overheadkosten is dit jaar positief.
Voorziening in eigen beheer
De stichting heeft 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 heeft neergelegd,
vindt 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 is
echter volgens het bestuur niet het geval waardoor de voorziening ter discussie staat. Uit prudentie
is deze nog opgenomen, temeer daar een formele beslissing hierover nog niet genomen is.
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Projectverplichtingen
Onder de projectverplichtingen zijn voor wat betreft de exploitatiesubsidies van bestaande
projecten de toezeggingen voor twee (2016:drie) jaar opgenomen. Voor toegezegde studiebeurzen
is de toezegging voor 2018 (2016:twee jaar) opgenomen.
Baten eigen fondswerving
De vaste bijdragen d.m.v. periodieke machtigingen dalen. Andere donaties en giften staan
eveneens onder druk.
De specificatie is als volgt:

2017
Vrijwillige bijdragen
Verkoop van producten

2016

20.164
0
20.164

27.536
59
27.595

Overige baten en lasten
De bouw van de school Bendición de Dios in Alotenango is voor 50 % gefinancierd door
samenwerkingspartner SKG. SKG heeft tevens toegezegd om gedeeltelijk bij te dragen in de
exploitatiekosten. De bijdrage van SKG bevat enerzijds de afrekening over 2016 en anderzijds een
voorschot voor 2017. Over 2017 dient de definitieve afrekening in overleg met het bestuur van
SKG nog plaats te vinden.
De financiële baten en lasten zijn weer wat hoger als gevolg van de gunstige valutakoersen.
Het beleid is erop gericht alleen te beleggen bij solide banken zonder risico.
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Projectkosten
Deze specificatie hiervan is als volgt:

2017
Bendición de Dios Alotenango
Exploitatie (incl. familieproject en timmerwerkplaats)

2016

23.341

31.751

5.612

9.277

Semilla de Esperanza Y Amor San Mateo

11.163

12.094

Studiebeurzen e.d.

36.861

38.442

Medisch fonds e.d.

0

0

20.000

5.000

96.977

96.564

0

7.500

96.977

104.064

Telesecundaria Chimachoy
Exploitatie e.d.

Projecten Aso-Seprodi

Projecten met SKG

Totaal projectkosten

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.
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Algemene kosten
De specificatie is als volgt:

2017

Overige kosten

2016

1.135
1.135

4.542
4.542

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 verdeling is als volgt:

2017

Uitvoeringskosten projecten
Wervingskosten vrijwillige bijdragen
Beheer en administratie

2016
0
0
1.135
1.135

0
0
4.542
4.542

In de kosten voor beheer en administratie van 2016 is € 3.945 aan lokaal gemaakte kosten
begrepen.
In 2016 en 2017 zijn er geen wervingsactiviteiten verricht.
Ratio's (als percentage van de baten)

Bestedingen aan projecten
Wervingskosten
Beheer en administratie

2017
371%
0%
4%

2016
271%
0%
12%

2015
138%
4%
4%

Het Bestuur
Mevr. Drs. C. Zur Lage
Mr. S.M. Aarts
J.L.R. van Dijk

Oisterwijk, 3 april 2018
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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
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De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun

werkzaamheden.
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