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Baten: Ontvangen fondsen 

Onze vrienden van Rotary Intradam hebben ons ondersteund met de financiering van het dak van onze Talent's 

Point voor EUR 2K, een plek in een van de wijken in Pamplona Alta. 

De vaste sponsoring is gedaald met EUR 6K ten opzichte van het vorig jaar omdat een een aantal studenten al 

afgestudeerd zijn (dus de notariele aktes voor 5 jaar zijn verlopen).

Aan de andere kant zijn de losse donaties met EUR 6K gestegen. Met losse donaties bedoelen we dat de donatie 

niet voor een specifieke student is gestort maar voor alle studenten in het algemeen. Dat vinden we heel fijn omdat 

het steeds moeilijk is voor ons om een directe koppeling te maken tussen een student en een sponsor. De 

algemene losse donaties hebben een eenmalige en soms terugkomend karakter. Dat geeft ons de mogelijkheid om 

de (een deel van de) opleiding van studenten zonder vaste sponsor te kunnen dekken.

 

Uitgaven: Studiegelden en studiemateriaal

De bijdragen aan studiegeld en studiematerial / vervoer naar-van opleidingsinstituut zijn met EUR 1,2k gedaald 

door het afstuderen van studenten en de lage instroom van nieuwe studenten. De studenten doen hun uitertse best 

om een beurs te krijgen zodat ze met hetzelfde geld andere jongeren kunnen laten studeren. Soms lukt het wel en 

soms niet. Jaarlijks worden de studiegelden geindexeerd met de inflatie maar ondanks deze stijiging hebben we 

geld kunnen sparen voor de volgende lichting van studenten. Het bestuur in Peru zullen in 2018 een beter 

selectieproces inrichten, in meerdere momenten in het jaar. De introductie van de nieuwelingen zou begin 2019 zijn 

tijdens het volgende summer university. We verwachten dat als gevolg van dit niew process er meer nieuwe 

studenten zullen zijn dan het gemiddelde in afgelopen 5 jaar. M.a.w. 2019 zal een zwarder jaar worden.

 

Uitgaven: Summer university programma en overige ondersteuning

Dit jaar organiserden we een summer university waar we een plek probeerden te vinden die betaalbaar en geschikt 

is voor de hele groep voor een paar dagen, soms lukt het wel en soms lukt het niet. We hebben maar liefts EUR 

1.2K hoeven uit te besteden aan een locatie inclusief eten en drinken. Tevens in de summer university proberen we 

allemaal zelf te koken, op te ruimen, etc. zodat we geld kunnen sparen voor een volgende student.

Studenten zijn jongeren in een sloppenwijk die aan ziektes niet kunnen ontsnappen. Om succesvol mee te kunnen 

en te kunnen studeren moeten zij gezond zijn en blijven. Soms kunnen ze het niet betalen, het merendeel is 

onverzekerd. Dat is de reden waarom we soms medicijnen en diagnoses moeten betalen voor onze studenten. 

Tevens zjin er soms kleine initiatieven om een praktijk te starten in de wijk waar de studenten hun kennis kunnen 

toepassen met de mensen in de gemeenschap (bijv. een tandaarts student). Om dat te kunnen doen zijn er 

vergunningen en materialen nodig. Dat hebben we ook ondersteund. We vinden het belangrijk dat hoe eerder ze 

starten met het delen van hun kunde en kennis hoe beter de connectie met de gemeenschap en hoe beter de 

ontwikkeling van hun solidariteit. Aan dit soort hulp hebben we EUR 0,6K uitbesteed.

 

In het algemeen

Zowel in 2016 als in 2017 hebben we meer uitgegeven aan het goede doel dan wat we hebben mogen ontvangen 

aan vaste sponsoring of overige donaties in het jaar zelf. Dat zorgt voor een snelle afname van onze reserve 

algemene fondsen die ook terug te zien is in een afname van het banksaldo van EUR 42K naar EUR 36K (afname 

=EUR 6K).

 

Conclusie

We zijn ervan overtuigd dat de deze nieuwe fase waar we nu ingaan veel meer op gaat leveren dan voorheen. De 

studenten die 10 jaar geleden met behulp van dit klein initiatief zijn geholpen om een vak/beroep te leren zijn nu 

inmiddels tussen 1-5 jaar professionals met een goed hart, met ogen voor gezamenlijke groei als mensen en als 

organisatie, ze beschouwen Cadena de Talentos als hun tweede familie. Ze hebben nu andere behoeften, zoals 

hoe mensen in beweging te krijgen, hoe mensen te inspireren en organiseren. Ze hebben het allang in zich maar 

het moet zichtbaar worden. Daar gaan we aan werken. Het mooiste hebben we nog niet gezien en dat vergt dat we 

ons, hier vanuit Nederland, zouden moeten gaan inspannen voor nog 10 jaar. Veranderingen in de maatschappij 

zijn niet in een paar jaar gerealiseerd. Vandaar dat we een oproep doen op onze goede vrienden donateurs in NL 

om te blijven geloven in ons klein initiatief en samen met ons de jongeren in Pamplona Alta te kunnen voorzien van 

de financiele middelen die hen mogelijk zal maken leiders te worden in hun gemeenschap. De fondsenverwing 

moet actiever worden om aan onze morele verplichtingen met de jongeren te kunnen voldoen.

 

Donatie gebruik beleid

Het beleid van donaties is als volgt: Als een student is afgevallen of afgestudeerd en als er sprake is van een vaste 

sponsoring dan wordt het restante van de donatie overgeboekt naar de algemene fondsen van de studenten die 

nog geen vaste sponsoring hebben. Alleen 4 (van de 12 actieve) studerende jongeren hebben een vaste 

sponsoring per 31/12/2017 waarvan 2 in dit jaar afgestudeerd zijn.
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Balans

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(in euro's)

31-12-2017 31-12-2016 Delta

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide Middelen 36.330 42.389 -6.058

Totaal Activa 36.330 42.389 -6.058

PASSIVA

Stichting fondsen

Algemene reserve 24.105 30.164 -6.058

(Talent's Point is vervallen) 0) 14.268)

(Garantie voor toekomstige studiegelden 24.105) 15.895)

Verplichtingen

Bijdrage lesgelden en ondersteuning 12.224 12.225 0

Totaal Passiva 36.330 42.389 -6.058
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Balans Specificatie

BALANCE STATEMENT 31 DECEMBER 2017

(in euro's)

31-12-2017 31-12-2016 Delta

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Triodos Bank – Nederland 34.440 42.046 -7.606

Cash Nederland 127 127 0

Banco de Crédito - Lima (*) 1.763 168 1.595

Cash Peru 0 47 -47

36.330 42.389 -6.058

Totaal Activa 36.330 42.389 -6.058

PASSIVA

BESCHIKBARE FONDSEN (**)

Saldo per 1 januari 30.164 35.505 -5.342

Net result -6.058 -5.342 -717

Overige fondsen 0 0 (***) 0

Saldo per 31 december 24.105 30.164 -6.058

VERPLICHTINGEN

Lesgelden en ondersteuning studenten met sponsor 5.020 1.173 3.848 

Lesgelden en ondersteuning studenten zonder sponsor 7.204 11.052 -3.848 

Crediteuren

12.224 12.225 0

Totaal Passiva 36.330 42.389 -6.058

(*) Gemiddelde wisselkoers gedurende 2017 is EUR 1 = 3,27 Nuevos Soles

(**) Aan te wenden voor o.a. te betalen studiegelden in 2018.

(***) Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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Baten & lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

(in euro's)

2017 2016 Delta

Fondsenverwerving 18.551 16.316 2.235

Uitbetaald aan goede doel -24.120 -21.210 -2.910

-5.569 -4.894 -675

Algemene kosten -217 -217 1

-217 -217 1

Financiële baten & lasten -273 -230 -42

-273 -230 -42

Netto resultaat -6.058 -5.342 -716
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Toelichting Baten en Lasten

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

(in euro's)

2017 2016 Delta

Baten

Baten uit oprichters (vast) 3.000 0 3.000

Baten uit sponsoring 4.845 13.662 -8.817

Baten uit losse donaties 8.706 2.654 6.052

Baten uit projectfunding (Rotary Intradam) 2.000 0 2.000

Baten uit evenementen 0 0 0

18.551 16.316 2.235

Uitbetalingen

Bijdrage lesgelden studenten incl. bustickets ed -14.518 -16.632 2.114

Talents Point (**) -2.211 0 -2.211

Summer university -1.238 0 -1.238

Medische en overige hulp -648 0 -648

Studiemateriaal,bustickets -5.505 -4.578 -927

-24.120 -21.210 -2.910

Algemene lasten

Internetkosten (*) -217 -194 -22

Overige kosten (*) 0 -23 23

-217 -217 1

Financiële baten en lasten

Bankkosten (*) -115 -105 -10

Transferkosten (*) -157 -125 -32

-273 -230 -42

Netto-resultaat -6.058 -5.342 -716

Aantal personeelsleden 2017: geen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door de onbezoldigde

bestuurders of door vrijwilligers.

(*) Komt ten laste van de door de bestuurders gedane donaties.

(**) Grotendeels betaald met de donatie van Rotary Intradam)
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Cashflowoverzicht 2017

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2017: 

Uitgaven: Wisselkoers 3,27 Ontvangsten: Herallocatie 

v/n Alg. Fondsen 

Studenten van de stichting CdT: Storting Door afgevallen Te verrekenen 

Peru NL Totaal Per 31-12-2016  In 2017 of afgestudeerde In 2018 

Uitgaven gedaan voor studenten wisselkoers 3,3: Bedrag Bedrag Bedrag Ontvangen donaties: studenten 

Student 9 Frank Afgevallen  -  - Sponsor 9 Frank -169  - 169 -0 

Student 10 Gianfranco Afgestudeerd  -  - Sponsor 10 Gianfranco 596  - -596 -0 

Student 11 Vanessa Afgestudeerd  -  - Sponsor 11 Vanessa 0  -  - 0 

Student 12 Javier Afstuderend 1.735 530 Sponsor 12 Javier 2.129 2.400  - 3.999 

Student 13 Anabel Afgestudeerd 4.552 1.391 Sponsor 13 Anabel -373 25 1.739 0 

Student 14 Deysi Afgestudeerd  -  - Sponsor 14 Deysi 12.487  - -12.487 0 

Student 15 Mishell Afgestudeerd 1.625 497 Student 15 Mishell -1.266  - 1.762 -0 

Student 16 Daniel Studerend 2.780 850 Student 16 Daniel 1.460 420  - 1.031 

Student 17 Sara Afgevallen 2.570 785 Student 17 Sara -1.472  - 2.257 -0 

Student 18 Yasser Afgevallen 6.075 1.857 Student 18 Yasser -1.481 3.338 0 

Student 19 Nicolle V. Afgevallen 3.050 932 Student 19 Nicolle V. 19 913 -0 

Student 20 Diana Afgevallen  -  - Student 20 Diana 1.290 -1.290 -0 

Student 21 Yamilet Studerend 6.576 2.010 Student 21 Yamilet  - 2.000  - -10 

Totaal uitgaven verricht voor de studenten met sponsorsgeld 28.962 8.851 Totaal donaties ontvangen ten behoeve van de studenten: 13.222 4.845 -4.195 5.020 

Uitgaven gedaan voor studenten zonder vaste sponsors (uit oprichters-, en losse donaties): Algemene donaties zonder specifieke bestemming 9.671 8.706 4.195 10.982 

Student 25 Elizabeth Afgevallen  -  - Opbrengst evenementen 2009 1.318  - 1.318 

Student 26 Ana Maria Studerend 7.471 2.283 Opbrengst evenementen 2010 (Fifteen) 6.104  - 6.104 

Student 27 Maria Humareda Afgevallen  -  - Opbrengst evenementen 2011 (Kloosterhoeve) 7.936  - 7.936 

Student 31 Isabel Studerend 4.117 1.258 

Student 32 Jean Pierre Studerend 7.664 2.342 

Student 37 Brayan Studerend 700 214 

Student 40 Milagros Studerend 3.300 1.009 

Student 41 Nicoll R Studerend 4.261 1.302 

Student 44 John Studerend 3.540 1.082 

Student 18 Juan Jose Studerend 3.960 1.210 

Student 19 Leonardo Studerend 2.910 889 

Totaal uitgaven verricht voor de studenten met gelden uit losse donaties 37.924 11.590 Totaal donaties ontvangen zonder bestemming: 25.028 8.706 4.195 26.338 

Totaal uitgaven verricht voor studenten 66.886 20.442

Eigen organisatie CdT 

Annual Summer University program (workshops & training) 1.238 Oprichtersdonatie t/m 2017 4.628 3.000 -211 5.461 

   - Betaald in Peru in nuevos soles 1.250 382 Donaties met specifieke bestemming: Rotary Intradam 0 2.000 211 0 

   - Betaald in Peru in euro 856 856 

TalentsPoint - ondersteuning van Rotary Intradam 7.236 2.211 

Bijdrage starten kleine tandaarts praktijk in de wijk, huren van tafels voor vergadering in de wijk) 748 229 

Totaal uitgaven verricht voor overige activiteiten met oprichtersdonatie and specifieke fondsen 9.233 3.678

Totaal uitgaven verricht voor de studenten 76.119 24.120

Bankkosten Banco de Crédito del Peru 15 5

Provisie transferkosten Banco de Crédito del Peru 104 32

Bankkosten Triodos 111 111

Transferkosten Triodos 125 125

Internet 217 217

Overig 0

Totaal uitgaven verricht voor de organisatiekosten 489 

Totaal uitgaven van de eigen organisatie: 4.168 Totaal financiering van de eigen organisatie: 4.629 5.000  - 5.461 

Grand totaal 24.609 Grand totaal 42.878 18.551  - 36.820 

Stand Liquide middelen per 31/12/17 = 42878 + 18551 -/- 24609= 36.820 

 - 
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