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Voorwoord
Beste vrienden en geïnteresseerden van Stichting Mamita Alice,

Met veel enthousiasme, ambitie en trots kijken wij als bestuur terug op een succesvol eerste
jaar, 2017. Aan het begin van het jaar is de stichting in het leven geroepen met als doel het
ondersteunen van projecten van organisaties die zich inzetten voor kansarme kinderen in
Ayacucho, Peru. Met het ondersteunen van activiteiten van die organisaties, bieden wij
kansarme kinderen veiligheid, geborgenheid en betere toekomstmogelijkheden.
Het jaar 2017 is een jaar geweest waarin veel opgebouwd moest worden. Vanaf de start was
er een geweldige basis aan donateurs en vrijwilligers, maar moest deze opnieuw gefundeerd
en aangevuld worden. Het was dan ook een jaar van het zoeken naar nieuwe enthousiaste
bestuursleden en het oprichten van een goede bestuursstructuur zodat de stichting stevig
gegrondvest zou worden. We kijken hierop terug met een tevreden gevoel, het is grotendeels
gelukt! Vooral wanneer we kijken naar de financiële resultaten die dit jaar behaald zijn en het
geweldige vertrouwen dat we hebben mogen ontvangen van een grote groep donateurs en
sponsoren.
Met deze steun van de donateurs blijven we investeren om de kansarme kinderen en jongeren
in Ayacucho, Peru te ondersteunen. Door middel van goed onderwijs en specifieke opleidingen
kan de vicieuze cirkel van armoede worden verbroken. De investeringen hebben zowel op de
korte, als lange termijn impact waardoor we met eenzelfde hoeveelheid donaties en fondsen
nog meer financieel resultaat kunnen behalen.
Middels dit jaarverslag willen we u op hoofdlijnen aangeven op welke wijze sponsorgeld is
binnen gekomen en op welke wijze dit geld is besteed aan de doelgroep, de kinderen in Peru.
Het jaar 2017 laat zien dat we met deze nieuwe Stichting het verschil kunnen maken in de
toekomstkansen voor kinderen in Peru. Wij, als bestuur, zijn onder de indruk wat ons netwerk
voor elkaar heeft gekregen dit jaar en hopen dan ook uiteraard de relatie met jullie de komende
jaren te kunnen behouden en te laten groeien. Inmiddels is het 2018 en zijn we hard aan de
slag om van 2018 nog een succesvoller jaar te maken dan 2017. Wij als bestuur van Stichting
Mamita Alice gaan ervoor!

Hans Jonker, voorzitter Stichting Mamita Alice.
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1.

Wat doen we en waar doen we het voor?

1.1 Stichting Mamita Alice
De Stichting is ten overstaan van een notaris opgericht op 13 januari 2017. Oprichters zijn
Marnix van der Zalm (interim voorzitter), Rebecca Ramakers en Bjorn Eggen. De grote ‘drive’
voor een nieuwe Stichting was met name de bezoeken die Rebecca en Bjorn enkele malen
hebben gebracht aan Ayacucho Peru, met name aan de NGO Mama Alice. Hier hebben beiden
van nabij beleefd hoe financiële ondersteuning het verschil kan maken voor de kansarme
kinderen.

Investeren

in

onderwijs

biedt

grote

kansen

op

verbetering

van

hun

levensomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden.

De gegevens van de Stichting:

Naam

Stichting Mamita Alice

Gevestigd te

Prof. Von Karmanstraat 50, 6291 KP Vaals

Postadres

Postbus 5151, 6202 WH Maastricht

E-mail

info@mamitaalice.org

KvK-nummer

67826989

RSIN/fiscaal nummer

857188811

Bankrekening

NL95RABO 0316 3137 93

Telefoon

+31 6 13680404
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1.2 Enkele cijfers over Ayacucho, Peru.
Ayacucho is een middelgrote stad gelegen in het mooie Andesgebergte in Peru. De stad,
gelegen op 2780 meter hoogte is een van de armste steden in Peru. De armoede is
voornamelijk te wijten aan de burgeroorlog tussen de terreurbeweging Lichtend Pad en het
leger van de regering die zich heeft afgespeeld in de jaren ’80. Deze oorlog heeft tot meer dan
70.000 dode en vermiste Peruanen geleid in deze regio. Deze donkere periode in de recente
geschiedenis van Ayacucho heeft diepe sporen achtergelaten bij de bevolking. Zelfs vele jaren
later, is de impact nog goed te merken. Veel mensen ervaren de gevolgen van wat hun
voorouders hebben meegemaakt. Voor iedereen zwaar, maar voor de kinderen en jongeren in
Ayacucho nog het zwaarst. Hieronder zijn enkele belangrijke aspecten uitgelicht:

❖ 48% van de bevolking heeft alleen de basisschool afgerond
❖ 30% van de Ayacuchaanse jongeren studeert niet en heeft geen vast werk
❖ De gehele regio Ayacucho kent veel werkloosheid en problemen rondom
drugshandel, waardoor het risico op de vorming van jeugdbendes groot is.
❖ 26% van de kinderen lijdt aan ondervoeding, 40% heeft bloedarmoede
❖ 34% van de bevolking heeft geen toegang tot gezondheidszorg
❖ Duizenden kinderen hebben geen geboorte- en identiteitsbewijs
❖ 64% van de vrouwen in Ayacucho is ooit slachtoﬀer geweest van seksueel geweld,
waarvan in 1/3 van de gevallen dit binnen de gezinssituatie plaatsvond
(bron Jaarverslag NGO Mama Alice, Ayacucho, Peru)
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2.

Statuten en doelstellingen van Mamita Alice

Stichting Mamita Alice heeft de volgende doelstelling:

Het tot stand brengen van een positieve, duurzame verandering in de leefsituatie van
kansarme jongeren in Ayacucho, Peru.
Deze doelstelling is statutair vastgelegd in de statuten, art. 2.
•

Het verlenen van financiële steun aan het werk van personen en instellingen die zich
inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden en de
ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen die leven in de derde wereld, in
het bijzonder de activiteiten van NGO Mama Alice en Fundacion Wayra in Ayacucho,
Peru en

•

Het verrichten van alle verdere (rechts)handelingen, die met vorenstaande
rechtstreeks of zijdeling verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in
de ruimste zin.

De Stichting heeft -eveneens statutair vastgelegd- geen winstoogmerk.

3.

Activiteiten om doelen te behalen

Mamita Alice zet zich in om hoofd te bieden voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt aan
de bovengenoemde problematieken in Ayacucho, Peru. De visie die daaraan ten grondslag ligt
is dat er behalve aan acute zorg, zeker moet worden ingezet op scholing, vakopleidingen. Dit
is ons inzien dé manier om een duurzame verbetering van de toekomstkansen voor de
doelgroep te realiseren. Om haar doelstelling te realiseren verleent de Stichting haar financiële
steun aan onder meer projecten die gerelateerd zijn aan:
❖ Onderwijs, waaronder individueel onderwijs
❖ Beroepsopleidingen
❖ Psycho-sociale ondersteuning
❖ Medisch zorg
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3.1 Ondersteunde projecten in Peru en de opbrengsten
De NGO Mama Alice is door de Stichting Mamita Alice financieel ondersteund op een aantal
speerpunten.
1. Onderwijs ondersteuning. In dit onderwijs programma wordt huiswerkbegeleiding en
bijscholing geboden aan kleuters, basisschool leerlingen en middelbare scholieren.
Deze activiteiten resulteren onder andere in een beter zelfbeeld van de scholieren,
betere schoolprestaties en minder schooluitval. Tevens werd individueel onderwijs
geboden aan leerlingen met een ernstige leerachterstand.
2. Welzijn. Er werd op een aantal fronten preventieve ondersteuning geboden:
a. Maatschappelijk werk: begeleiden van kinderen en gezinnen met problematiek
op het gebied van huiselijk geweld, onderwijs en het ontbreken van
identiteitspapieren.
b. Gezondheidszorg met als belangrijke topics hygiëne en toegankelijkheid van
gezondheidszorg.
c. Psychologie met aandacht voor gedragsproblematiek, traumaverwerking en
depressie.
3. Vakopleidingen. De volgende vakopleidingen zijn aangeboden in 2017:
a. Metaalbewerking
b. Toeristische gids
c. Naaiopleiding
d. Koksopleiding.
4. Projecten.
a. Mamita’s; met dit project wordt beoogd moeders een basisinkomen te bieden
via de productie van kleine handgemaakte kwaliteitsproducten zoals
sleutelhangers die verkocht worden in Nederland, Belgie en Peru.
b. Touristic Training Centre. In een ecolodge (hotel, horeca) wordt toekomstig
personeel opgeleid. Hiermee wordt tevens een boost gegeven aan de locale
economische situatie.
Stichting Mamita Alice heeft in 2017 ervoor gekozen om prioriteit te leggen bij financiële
ondersteuning van basis en middelbaar onderwijs en voor het preventie programma. Voor de
concrete resultaten van de verschillende projecten verwijs ik naar het jaarverslag 2017 van
Mama Alice Peru. www.mamaaliceperu.com
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3.2 Activiteiten in Nederland
Daarnaast verrichtte de Stichting Mamita Alice in 2017 activiteiten in Nederland om aandacht
te geven aan de prachtige activiteiten in Peru ten behoeve van de straatkinderen of over
ontwikkelingssamenwerking in het algemeen. Waar dit mogelijk was werd er een
geldinzamelingsactie aan verbonden. Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn:
❖ Presentatie door NGO Mama Alice (Frederique Kallen) en Stichting Mamita Alice bij
congres van Stichting Hulp aan Jeugdigen te Den Bosch, maart 2017
❖ Deelname aan Foodz ’n Goodz – markt, Vaals april 2017. Presentatie van de
Stichting Mamita Alice en verkoop producten gemaakt door Mamita’s in Ayacucho,
Peru.
❖ Benefietmiddag

met

als

thema

‘beeldvorming

ten

aanzien

van

ontwikkelingssamenwerking’. Maastricht, oktober 2017. Tevens verzorgde de
Peruaanse chefkok Aleksander voor de deelnemers een 3- gangen menu.
❖ Periodieke huiskamerconcerten georganiseerd door Brains and More te Maastricht.
De opbrengsten worden gedoneerd aan goede doelen. Stichting Mamita Alice is al
jaren het goede doel.
❖ Acte de presence geven op diverse kerstmarkten 2017 om de situatie van kansarme
jongeren in Peru onder de aandacht te brengen. Tevens werden diverse
handgemaakt producten, gemaakt door mamita’s (moeders) aan de man gebracht.
De opbrengsten vloeien terug naar de mamita’s. Deze producten werden tevens
verkocht in verschillende winkels, waaronder bloemenzaak SAMSAM te Maastricht
en ‘Ieder z’n Vak’ in Nijmegen
❖ Emballage actie ten behoeve van Mamita Alice. Er werd een bedrag van ruim
€100,00 gesponsord (door middel van statiegeld) door klanten van supermarkt
Plus Kleijnen te Gulpen.
❖ Samenwerking met Barbosa (fairtrade handelaar). Via Barbosa liggen de mamita
spulletjes in verschillende wereldwinkels verspreid over Nederland.
❖ Verkoop mamita artikelen door scholieren via Global Exploration.
❖ Lezingen van Harry Huijben over zijn voettocht met paard en hond met Mamita
Alice als vast goed doel.
❖ De contacten met jongeren van Global Exploration die naar Ayacucho, Peru zijn
geweest.
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3.3 Fondsenaanvraag (gehonoreerd) 2017
Tevens hebben wij als Stichting Mamita Alice een aantal aanvragen ingediend bij verschillende
organisaties, hierbij hebben wij succesvol fondsen verkregen via:
❖ stichting oud papier Eijsden
❖ stichting Kerk en wereld Maastricht
❖ stichting Boeken voor mensen Maastricht
❖ stichting hulp aan jeugdigen Etten Leur
❖ stichting beheer Groenenscheldt
❖ stichting CuraII
❖ Global Exploration
❖ Stichting Mia Keulaerds fonds
❖ Stichting Jong
❖ Stichting het tiende kind
❖ Fondsaanvraag bij de Wilde Ganzen is nog lopende
❖ Fondsenaanvraag bij SOS Meerlo-Wanssum is nog lopende
❖ Fondsaanvragen die in 2017 niet werden gehonoreerd waren bij Stichting
Anna Muntz, Preuvenemint Maastricht en de Zusters in Heythuizen.

3.4 Activiteiten om donateurs en vrijwilligers aan ons te binden
In z’n algemeenheid zet de Stichting in op het zo goed mogelijk informeren van donateurs en
vrijwilligers via sociale media (website, facebook). Daarnaast heeft er in 2017 een succesvol
en druk bezocht sponsor diner plaatsgevonden. De Peruaanse chef kok verzorgde een
uitstekend diner met Peruaanse gerechten en Frederique Kallen praatte de aanwezigen bij
over de ontwikkelingen bij de NGO Mama Alice. Donateurs worden maandelijks geïnformeerd
over de situatie in Peru, via de maandelijkse incasso mail.
Ook hebben betrokkenen een kerstgroet ontvangen. Na honorering van een aanvraag vindt
altijd toezending van een bedankbrief plaats namens het bestuur. Indien het e-mail adres
bekend is, worden donateurs bedankt voor hun donatie.
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4.

Organisatie Stichting Mamita Alice

De draad is begin 2017 opgepakt, met name doordat vrijwilligers, sponsoren en bestuursleden
met veel passie investeren met tijd, geld en activiteiten in het verbeteren van de
leefomstandigheden van kansarme jongeren in Ayacucho, Peru. We kijken ernaar uit om in de
toekomst nog meer kinderen te helpen. Al hopen we natuurlijk dat op de lange termijn er
minder hulp nodig gaat zijn.

4.1 Bestuur van de Stichting
Per 31 december 2017 bestaat het bestuur van Stichting Mamita Alice uit:
Rebecca Ramakers, Utrecht

secretaris

Bjorn Eggen, Nijmegen

penningmeester

Hans Jonker, Geleen

voorzitter

Bestuursondersteuning wordt geboden door Judith Havas.
Er bestaan 2 vacante posities voor bestuursleden; voor de portefeuilles Vrijwilligers en
Fondsenwerving

4.2 Hoe richten we de organisatie verder in
Eén van de prioriteiten in 2017 voor het bestuur is het verkrijgen van de ANBI status (status
als Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat donateurs en de Stichting zelf van
een aantal belasting voordelen kunnen gebruikmaken. De ANBI status is verkregen, dus
Stichting Mamita Alice is een ANBI-Stichting.
In 2017 is er besloten op termijn het CBF keurmerk te verwerven. Hiervoor worden
kwaliteitseisen gesteld aan de transparantie en betrouwbaarheid van organisaties die
fondsenwerving als missie hebben. In 2017 is er aanvang gemaakt met verdere interne
structurering van de Stichting zoals o.a. verslaglegging besluitvorming, een heldere cyclus van
jaarplan/jaarverslag en duidelijke financiële verslaglegging.
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Niet in de laatste plaats is er in 2017 gewerkt aan zoveel mogelijk transparantie door informatie
verstrekking via de website en sociale media. Jaarverslag en beleidsplannen worden geplaatst
op de website.
In 2017 werd ingezet op verdere optimalisering van de communicatie tussen sponsorennetwerk, partnerstichtingen (bv Kinderen van de Zon, Wilde Ganzen), vrijwilligers,
bestuursondersteuning en het stichtingsbestuur.

4.3 Beleidsplan en accenten voor 2017 en 2018.
Er is een beleidsplan gemaakt en vastgesteld voor de periode 2017/2018. Hiervoor wordt
verwezen naar de website
http://mamitaalice.org/beleidsplan/

4.4 Hoe gaat de stichting Mamita Alice verder.
In ieder geval met veel enthousiasme! Er zijn door het bestuur begin 2018 een aantal
beleidsuitgangspunten (zie beleidsplan 2017/2018) verder geconcretiseerd. Enkele concrete
doelen:
❖ Uitbreiding van het bestuur met twee bestuursleden voor de portefeuilles
‘Vrijwilligers’ en ‘Fondsenwerving’
❖ Verdere professionalisering van de Stichting: heldere en betrouwbare interne en
externe afspraken
❖ Realiseren van een mooi netwerk van betrokken en enthousiaste mensen binnen
en buiten de Stichting
❖ Uitbreiden van de groep donateurs
❖ Behalen van het CBF keurmerk
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5.

Financieel jaarverslag 2017

5.1 Financieel beleid: hoe gaan we met ons geld om?
Verkrijging van vermogen
Conform het beleidsplan 2017-2020 wordt het vermogen van de stichting gevormd door
subsidies, donaties, schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere verkrijgingen en baten.
Meer concreet werft de stichting de inkomsten op de volgende wijze:
❖ De stichting werft vaste donateurs die door middel van een automatische incasso
op regelmatige basis een bijdrage leveren. Ook tracht de stichting meer ad hoc of
eenmalige donaties te verkrijgen.
❖ Daarnaast worden fondsen aangeschreven.
❖ De stichting organiseert lezingen, presentaties en/of workshops. Deze hebben
vaak tot resultaat dat deelnemers de stichting financieel steunen.
❖ Op beperkte schaalt worden Peruaanse spullen verkocht.

Uitgaven
Het uitgangspunt van de stichting is dat zij de ontvangen financiële middelen volledig besteedt
aan kansarme jongeren in Peru. Dat neemt niet weg dat de stichting in Nederland
noodzakelijke kosten moet maken om de stichting draaiende te houden. Dit betreffen
voornamelijk “administratieve kosten”, zoals de kosten voor de website, bankrekening en
kantoorartikelen

(printkosten,

enveloppen

etc.).

Indien

het

bestuur

of

andere

vertegenwoordigers van de stichting kosten maken die bijdragen aan de verwezenlijking van
de doelstellingen van de stichting, worden deze kosten in beginsel vergoed tegen een zo
gunstig mogelijk tarief. Het bestuur ontvangt géén beloning voor zijn werkzaamheden. De
bestuursleden werken op geheel vrijwillige basis.
De stichting streeft ernaar ten minste 85% van de lasten rechtstreeks aan de doelstellingen in
Peru te besteden (bestedingsratio).
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5.2 Financieel verslag: hoe hebben we het in 2017 gedaan?
Stichting Mamita Alice is opgericht in januari 2017. Het jaar 2017 stond vooral in het teken
van opbouw. Derhalve is voor het jaar 2017 geen begroting opgesteld.

Baten
De baten in 2017 bedroegen €53.796,39. De baten bestonden uit de volgende onderdelen:
❖ Baten uit eigen fondsenwerving en donaties
De baten uit eigen fondsenwerving en donaties bedroegen €42.096,40.
❖ Baten uit acties van derden
o

De baten uit acties van derden bedroegen €4.062,48.

❖ Baten uit verkoop van Peruaanse spullen
o

De baten uit verkoop van Peruaanse spullen bedroegen €7.637,51. Hierbij
verdient opmerking dat Stichting Mamita Alice in 2017 niet BTW-plichtig was.
Het bestuur houdt er rekening mee dat de stichting alsnog en met
terugwerkende kracht BTW-plichtig wordt en dat alsnog BTW dient te worden
afgedragen. Uitgaande van een BTW-tarief van 21% zal de stichting een
bedrag van €1.325,52 dienen af te dragen. Hiervoor is een reservering
gemaakt.

Lasten
De lasten in 2017 bedroegen €17.153,34. Het overgrote deel van dit bedrag is besteed aan
projecten in Peru, te weten €16.000,-. De resterende €1.153,34 betreffen lasten die niet
rechtstreeks aan projecten in Peru zijn besteed, maar die wel verband houden met de
werkzaamheden van de stichting. Een nadere specificatie van de kosten is opgenomen bij de
toelichting op de Staat van Baten en Lasten en in onderstaande afbeelding.

Bestedingsratio
In 2017 heeft Stichting Mamita Alice een bedrag van €16.000,- besteed aan projecten in
Peru, en dus aan haar doelstellingen. Gelet op de totale lasten, is de bestedingsratio maar
liefst 93,3%! Daarmee is de doelstelling ruimschoots behaald. Het bestuur is hier erg trots
op.
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In onderstaand overzicht geeft grafisch weer hoe de lasten zijn verdeeld.

Lastenverdeling

Besteding aan projecten

Beheer en administratie

Overige kosten

5.3 Balans per 31 december 2017: hoe staan we ervoor?
Hieronder wordt een verkorte balans weergegeven. De uitgebreide balans kan worden
opgevraagd bij het bestuur.

Balans Stichting Mamita Alice per 31 december
2017
Activa
Liquide middelen
Rekening-Courant
Spaarrekening
Totaal

Jaarverslag 2017

€ 36.323,05
€ 320,00
€ 36.643,05

Passiva
Stichtingskapitaal
Kortlopende schuld
Totaal

€ 35.317,53
€ 1.325,52
€ 36.643,05
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5.4 Toelichting op de balans
Liquide middelen
De liquide middelen bedragen in totaal € 36.643,05, verdeeld over een rekening-courant en
een spaarrekening. De gelden kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
❖ Gelabeld geld:

€ 9.944,00

❖ Reserveringen:

€ 1.325,52

❖ Vrij te besteden: € 25.373,53
Onder gelabeld geld verstaat het bestuur gelden die aan de stichting gedoneerd zijn met een
bepaalde bestemming (bijvoorbeeld een specifiek project). De reservering betreft een bedrag
waarvan het bestuur verwacht dat het alsnog dient te worden overgemaakt als BTW. De vrij
te besteden middelen worden gebruikt voor besteding aan projecten of betaling van kosten.

Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal bedraagt € 35.317,53.

Kortlopende schuld
Er is een kortlopende schuld opgenomen betreffende een BTW reservering. De BTWreservering bedraagt €1.325,52. Dit is een reservering die de BTW-kosten bevatten die nog
op een later moment over de verkochte Peruaanse producten afgedragen moeten worden. De
waarde van de reservering is berekend als volgt: uitgaande van een BTW-tarief van 21% zal
de stichting 0,21 x €7.637,51 = €1.325,52 moeten afdragen. De €7.637,52 bevat de totale
opbrengsten van de verkoop.
In 2017 was het voor de stichting nog onduidelijk of de stichting BTW-plichtig was. Hierover
is contact met de belastingdienst. Vanwege de onduidelijkheid, is wel een reservering gedaan.

Jaarverslag 2017

14

Jaarverslag 2017

5.5 Staat van Baten en Lasten 1 januari 2017 tot en met 31
december 2017: waar hebben we ons geld aan uitgegeven?
Hieronder wordt een samenvattende Staat van Baten en Lasten weergegeven. De
uitgebreide Staat van Baten en Lasten kan worden opgevraagd bij het bestuur.

Staat van Baten en Lasten Stichting Mamita Alice
1 januari 2017 tot en met 31 december 2017
Baten
Baten uit eigen
fondsenwerving
Baten uit acties derden
Baten uit verkoop
Peruaanse spullen
Totaal

€
42.096,40
€ 4.062,48
€7.637,51
€
53.796,39

Lasten
Beheer en administratie
Lasten voor werving
gelden
Besteding aan doelstelling
Totaal

€ 568,45
€ 584,89
€ 16.000,00
€
17.153,35

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving bedroegen €42.096,40. Onder deze categorie vallen
onder meer de volgende baten:
❖ Eenmalige donaties en donaties van donateurs die op regelmatige basis zelf geld
overmaken.
❖ Donaties op basis van automatische incasso
❖ Donaties naar aanleiding van aanvragen
❖ Opbrengsten van eigen acties, waaronder het sponsordiner (oktober 2017).
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Baten uit acties van derden
De baten uit acties van derden bedroegen € 4.062,48. Onder deze categorie vallen onder meer
de volgende baten:
❖ Donaties naar aanleiding van verjaardagen etc.
❖ Donaties naar aanleiding van fondsenwerving door derden.

Baten uit verkoop van Peruaanse spullen
De baten uit de verkoop van Peruaanse spullen bedroegen €7.637,51. Dit bedrag is tot stand
gekomen door het verkopen van producten die door de Mamita’s van de NGO Mama Alice
worden gemaakt op verschillende markten, waaronder kerstmarkten en braderieën. De
producten bestaan uit verschillende sleutelhangers, knuffels, boekenleggers, mutsen, sjalen,
etc. Zie foto’s voor voorbeelden.

Beheer en administratie
De lasten voor beheer en administratie bedroegen € 568,45. Het betreffen de noodzakelijke
kosten om de stichting “draaiende te houden”. Onder deze categorie vallen onder meer de
volgende lasten:
❖ Kosten voor het aanhouden van de bankrekening
❖ Kosten voor het aanhouden van de website
❖ Kosten voor het aanhouden van de postbus

Lasten voor werving gelden
De lasten voor de werving van gelden bedroegen € 584,89. De stichting maakt immers kosten
om bepaalde fondsen te werven, donateurs aan te schrijven, etc. Ook de kosten van het
sponsordiner vallen onder deze categorie.

Besteding aan doelstelling
De lasten voor de bestending aan de doelstelling bedroegen € 16.000,00. Onder deze categorie
vallen de bedragen die het bestuur heeft uitgegeven aan de projecten in Peru.
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