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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
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.
Guatemala
2019 was een roerig jaar voor Guatemala, waarin opnieuw verkiezingen zijn gehouden en er een
nieuwe president is gekozen. Wat betekent dat voor de toekomst van het land? En wat kan onze
stichting bijdragen aan die toekomst?
Na de bloedige burgeroorlog (1960-1996) leek er in 1996, na ondertekening van het
vredesakkoord, eindelijk weer een stabielere situatie in het land te ontstaan. Met de oprichting van
de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) leek Guatemala serieus werk te
maken van de opbouw van een democratische rechtstaat. Corruptieschandalen werden aangepakt,
de ex-president gevangengezet. De nieuwe president, tv-komiek Jimmy Morales, werd gekozen
vanwege zijn grote campagnebelofte van corruptiebestrijding. Maar nadat hij in 2017 samen met
veel leden uit zijn netwerk zelf beschuldigd werd van corruptie en illegale campagnefinanciering,
besloot hij het mandaat van de CICIG niet meer te willen verlengen na september 2019.
Guatemala lijkt hiermee opnieuw af te glijden naar de donkere dagen van de burgeroorlog. Veel
kritische advocaten, rechters, maar ook mensenrechtenverdedigers en andere organisaties worden
steeds meer geïntimideerd, vervolgd, bedreigd en aangevallen. De verkiezingen afgelopen zomer,
hebben de situatie niet verbeterd. De gekozen president, Giammattei, wil eveneens dat CICIG uit
Guatemala verdwijnt. Giammattei wordt ook gelinkt aan machtige Guatemalteekse georganiseerde
criminele groepen die betrokken zijn bij drugs- en mensenhandel.
Guatemala kent momenteel een straffeloosheidspercentage van 98%! Door het vele geweld, de
extreme armoede en corruptie, en de grove schendingen van mensenrechten ontvluchten steeds
meer Guatemalteken hun land. Er lijkt nauwelijks uitzicht op verbetering van de situatie.
Meer dan een kwart van de bevolking van Guatemala is analfabeet, onder de inheemse bevolking is
dat percentage echter vele malen hoger, tot meer dan 60 %. Het gemiddelde aantal jaren dat
kinderen onderwijs volgen is 4 jaar.
Ondanks dat de staat onderwijs aanbiedt is het voor veel kinderen heel moeilijk om onderwijs te
volgen: families kunnen de verplichte uniformen, schoolkosten en vervoer nauwelijks betalen. In
rurale gebieden moeten kinderen vaak uren lopen om van en naar school te komen. Daarnaast is
de kwaliteit van het onderwijs in deze gebieden bedroevend slecht: salarissen van leraren zijn
sowieso al zeer laag, de meeste leraren kiezen dan ook liever voor scholen in de stad vanwege
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urenlange reistijden en betere schoolmiddelen. Schoolgebouwtjes zijn vaak in zeer slechte staat,
en veel te klein voor het aantal leerlingen. En leermiddelen zijn meestal nauwelijks voorhanden.
Wat willen wij betekenen?
Onze stichting wil bijdragen aan een betere toekomst voor de Guatemalteekse bevolking. Naast de
mensen blijven staan die durven geloven in verandering, en die het heft in handen nemen om
tegen de stroom in te roeien. De stichting wil met haar werk op kleine schaal projecten
ondersteunen die zich inzetten voor een betere, eerlijke toekomst. Educatie zien we als een uiterst
belangrijk middel om mensen weerbaar te maken.
In het afgelopen jaar hebben we daarom, naast onze studiebeurzen en educatieprojecten voor het
basisonderwijs, opnieuw een bijdrage kunnen geven aan Asoseprodi, die jonge sociale leiders
opleidt.
Wij vinden het vooral van belang dat de ontvangen gelden juist worden besteed aan projecten die
ertoe doen, en waar zorgvuldig met de donaties wordt omgegaan.
Ook onze overheadkosten dienen tot een minimum te worden beperkt. Ook in 2019 waren deze
kosten bijzonder laag voor een goede doelen organisatie.
Uiteraard loopt het saldo van onze 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.
Terugblik
2019 heeft vooral in het teken gestaan van het afbouwen van onze financiële steun aan de al jaren
lopende projecten. Dit is in lijn met de meerjarenplanning en 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. Bijna alle projecten kunnen gelukkig
zelfstandig verder.
Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen van dergelijke projecten met belangstelling blijven volgen.
Over onze projecten kunnen we het volgende berichten:
- De Stichting Bendición de Dios is mede door onze jarenlange ondersteuning uitgegroeid tot een
goed gestructureerde stichting die kwalitatief onderwijs weet te bieden en veel samenwerkt met en
ondersteuning geeft aan de lokale gemeenschap. In 2019 vond de laatste donatie plaats van de
geplande afbouw. Vanwege de kwaliteit van het geboden onderwijs, de sterke inzet van de lokale
gemeenschap en het teruglopen van andere fondsen, hebben we besloten een driejarig
vervolgtraject voor studiebeurzen te honoreren.
- Asociacion Proyecto de Carpinteria Guatemala, die het timmeratelier bestuurt, ontving behalve de
reguliere donatie nog een extra donatie in verband met onvoorziene reparaties.
- Ook het project in San Mateo hebben wij nog in 2019 voor de laatste keer ondersteund. De
school werkt nog altijd aan een lange termijn-opzet, maar slaagt daar moeilijk in. Ook de
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gemeenschap voelt zich weinig bij het initiatief betrokken. De school ontvangt van kleinere
donoren fondsen om vooralsnog verder te kunnen. De tijd zal uitwijzen of het initiatief voldoende
bestaansmogelijkheden heeft.
- Wij ondersteunden het project van Aso-Seprodi in Quezaltenango dat zich richt op
ondernemerschap en empowerment van jongeren in die regio. Deze ondersteuning loopt ook nog
door in 2020 met € 5.000 per jaar.
- In 2019 hebben wij voor Chimachoy zeven nieuwe studiebeurzen verstrekt.
- We hebben een donatie van € 5.000 gedaan 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.
Het bestuur heeft in het verslagjaar driemaal vergaderd. Uiteraard is de jaarrekening 2018
vastgesteld en is er aandacht geweest voor de strategie voor de komende jaren. In welke mate
dienen lokale activiteiten al dan niet lokaal aangestuurd te worden, is verdere samenwerking met
derden mogelijk en in welke vorm ondersteunen we welke nieuwe projecten.
Vooruitzichten
Zoals hiervoor aangegeven, zijn er nog een beperkt 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
mogen ontvangen.
Wel zijn we als organisatie ook op een belangrijk punt aangekomen: onze oriëntatie op de
toekomst.
We zijn een (te) klein (bestuurs)team. Om werkelijk impact te kunnen maken, willen we op zoek
naar nauwere samenwerkingsverbanden. We onderzoeken daarbij verschillende mogelijkheden als
fusie of overdracht en leggen contacten met organisaties die in Guatemala op dezelfde terreinen
actief zijn als onze stichting. Daarmee bekijken we op welke manier het mogelijk is ons werk voort
te blijven zetten, maar dan op een andere schaal. Want samen staan we sterker.
Coronavirus en – crisis
Op moment van schrijven van dit jaarverslag zitten we midden in een ongekende crisis, als gevolg
van de pandemie die veroorzaakt is door het coronavirus. Dit virus is nog niet uitgeraasd en stelt
ons voor nieuwe vraagstukken. De situatie in Guatemala is lastig te beoordelen vanuit Nederland
maar zeker is dat vele Guatemalteekse gezinnen op zijn minst economisch getroffen zijn. Wij
mogen ons niet aan onze maatschappelijke plicht onttrekken om dat te doen wat binnen het
vermogen van onze stichting ligt. Vanuit de organisaties waarmee wij de afgelopen jaren hebben
samengewerkt, komen er verzoeken om financiële steun te verlenen aan de lokaal opgerichte
noodfondsen. Wij zullen hier extra bijdragen aan verrichten en daarbij tevens onze donateurs en
sponsors vragen hierin mee te doen. Onze extra bijdragen zullen weliswaar leiden tot een
negatieve exploitatie in 2020 maar deze brengen de continuïteit van de stichting niet in gevaar.
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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 deze gegevens willen verstrekken, dan zorgen wij graag voor
een persoonlijk dankwoord.
Het bestuur
April 2020
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Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019

31-12-2019

31-12-2018

224

637

107.494

132.842

107.718

133.479

31-12-2019

31-12-2018

87.718

83.376

0

10.103

15.000

30.000

5.000

10.000

107.718

133.479

Act iv a

Vorderingen
Liquide middelen

P a ssiv a
Continuïteitsreserve

Projectverplichtingen voorgaande jaren mbt 2019
Verplichtingen studiebeurzen 2019-2021
Projectverplichtingen Aso-Seprodi 2019-2020
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Staat van baten en lasten over het jaar 2019

2 019
Baten uit eigen fondswerving
Bijdrage SKG
Financiële baten en lasten
Totaal baten

Projectkosten
Mutatie projectverplichtingen

2 018
15.528

24.121

0

0

-14

17

15.514

24.138

38.474
-30.103

93.267
-56.452
8.371

36.815

Wervingskosten

0

0

Vrijgevallen pensioen in eigen beheer

0

-7.888

Beheer en administratie

1.302

1.702

Nagekomen kosten voorgaande jaren

1.500

0

11.173

30.629

4.341

-6.491

Totaal lasten
Re sult a a t
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Toelichting op de Balans per 31 december 2019 en de Staat van baten en lasten over het
jaar 2019
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 = 0,1156 Euro
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.

10

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:

Saldo 1 januari
Resultaat 2019

83.376
4.341

Saldo 31 december

87.718

De continuïteitsreserve is wat gestegen. De stijging is met name het gevolg van de beperkt
aangegane verplichtingen in het boekjaar alsmede de lage overhead. De in 2019 betaalde
projectverplichtingen zijn voor een belangrijk gedeelte gefinancierd uit de daarvoor in voorgaande
jaren gevormde voorzieningen.
Projectverplichtingen en verplichtingen studiebeurzen
Onder deze posten zijn de toezeggingen aan projecten en studiebeurzen voor de komende jaren
opgenomen.
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Baten eigen fondswerving
De vaste bijdragen d.m.v. periodieke machtigingen dalen geleidelijk licht maar andere donaties en
giften zijn in 2019 beduidend achtergebleven op voorgaande jaren.
De specificatie is als volgt:

2019
Vrijwillige bijdragen
Extra bijdragen vulkaanuitbarsting

2018

15.528
0

21.176
2.945

15.528

24.121
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Projectkosten
De specificatie hiervan is als volgt:

2019

2018

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

5.235

14.641

Extra onderhoud en reparaties timmeratelier

2.500

2.520

0

5.898

Semilla de Esperanza Y Amor San Mateo

3.079

6.002

Studiebeurzen e.d.

2.660

30.260

15.000

30.000

5.000

0

0

3.945

33.474

93.267

5.000

0

38.474

93.267

Telesecundaria Chimachoy
Exploitatie e.d.

Studiebeurzen Sacatepequez en Alta Verapaz
Projecten Aso-Seprodi
Steun inzake hulp als gevolg van vulkaanuitbarsting

Projecten met SKG

Tot a a l proj e ct k ost e n

De kosten voor bestaande projecten daalden doordat de bijdragen geleidelijk worden afgebouwd.
Ook een aantal studies werden afgerond in 2018 waarvoor zeven nieuwe studiebeurzen in 2019
met betrekking tot Chimachoy in de plaats kwamen.
Verder verwijzen wij naar de toelichting op de diverse projecten in het jaarverslag.
Vrijval voorziening pensioen in eigen beheer
De stichting had in eigen beheer een oudedagsvoorziening opgebouwd voor haar voormalige lokale
projectdirecteur, mevr. J. Ackermans. De inleg per jaar bedroeg € 4.296.
In 2018 is de voorziening financieel met betrokkene afgewikkeld waardoor het restant vrijgevallen
is.
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Algemene kosten
De specificatie hiervan is als volgt:

2019
Beheer en administratie

2018
1.302

1.702

1.302

1.702

De 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 achterwege gebleven. Er zijn geen
wervingsactiviteiten uitgevoerd.
Van de kosten van beheer en administratie ad € 1.302 is € 500 aan lokaal gemaakte kosten
begrepen hetgeen betrekking heeft op de vergoeding van de plaatselijke vertegenwoordiger.
Hierop hebben eveneens de nagekomen kosten over de periode 2016 tot en met 2018 betrekking.
De kosten in Nederland zijn voornamelijk kosten ten behoeve van de website en de
aansprakelijkheidsverzekering.
Ratio's (als percentage van de baten)

Bestedingen aan projecten
Wervingskosten
Beheer en administratie

2019
248%
0%

2018
386%
0%

2017
371%
0%

2016
271%
0%

2015
138%
4%

8%

7%

4%

12%

4%

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

Oisterwijk, april 2020
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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
A. Coolen, mandataris
Adres:
Volunteer House CasaSito
Calle de Candelaria 5A
La Antigua Guatemala

1

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen enkele vergoeding voor hun

werkzaamheden.
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