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ALGEMENE TOELICHTING  
 
 
Algemeen 
Alle cijfers in dit verslag zijn weergegeven in Euro’s. 
 
De periode waarover verslag wordt gedaan betreft het jaar 2016 
en als vergelijking is het jaar 2015 opgenomen. 
 
Het zevende boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van 
€ 30.505 (het eerste boekjaar € 4.447, het tweede € 150, het 
derde € 1.127, het vierde € 3.392, het vijfde € 7.868 en het zesde 
€ 14.665). Dit resultaat wordt geheel toegevoegd aan het 
stichtings-vermogen. 
 
Doelstelling  
De doelstelling van de Stichting Oportunidades Iguales is in de 
statuten als volgt opgenomen:  
-  het verwerven van financiële steun ten behoeve van 

kleinschalige projecten in het Noorden van Peru; deze 
projecten zijn vooral gericht op de verbetering van de sociale, 
economische en emotionele leefomstandigheden van 
alleenstaande moeders, doven en slechthorenden en 
boerinnen en hun directe omgeving;  

-  het realiseren van educatie in de breedste zin van het woord 
waarmee de kans op een goed toekomstperspectief voor de 
doelgroep(en) kan worden verbeterd;  

-  het ontplooien van andere initiatieven en werkzaamheden 
die de doelgroep(en) structureel verder vooruit helpen. 

   
Alle initiatieven van de Stichting worden getoetst aan deze 
doelstellingen. 
 
Bestuur  
De Stichting Oportunidades Iguales is in 2008 opgericht en 
bestaat per 31 december 2016 uit de volgende bestuursleden: 
 
Yvette Lentink  voorzitter 
Joep Heijster  secretaris / penningmeester 
Frank Heijster  algemeen bestuurslid 
Jeroen Jansen algemeen bestuurslid 
Lisanne Houkes algemeen bestuurslid
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BALANS PER 31 DECEMBER 
(na resultaatbestemming) 
 
 
  2016 2015  
        

  € €  

 
A c t i v a  
 
Liquide middelen  62.154 31.649          
Totaal activa  62.154 31.649           

 
 
 
 
P a s s i v a  
 
Stichtingsvermogen  62.154 31.649          
Totaal passiva  62.154 31.649        
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
 
 2016 2015 
        
  

 € € € € 

B a t e n  
 
Giften van vrienden 5.270  4.465 
Opbrengst uit acties 500  3.555 
Donaties instellingen 5.760  8.150 
Project bijdragen 31.375  21.064        
Totaal baten  42.905  37.234

  
 
 
L a s t e n  
 
Project uitgaven 10.000  21.000 
Directe kosten bezoek P+S 2.095  - 
Bestuurskosten 305  1.569        
Totaal lasten  12.400  22.569          
 
R e s u l t a a t  
Resultaat   30.505  14.665          
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TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 

 2016 2015 
        
  

 € € € € 

 
 
 
Specificatie liquide middelen 
 
Abn-Amro Bank  62.154  31.649          

 
 
Specificatie eigen vermogen 
 
Beginsaldo  31.649  16.984 
Resultaat 2016/2015 30.505  14.665        
    62.154  31.649          

 
 
 
 



 

 -6-  

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 2016 2015 
        
  

 € € € € 

Giften van vrienden 
 
Bijdragen van vrienden  5.270  4.465          

 
2008-2010:  98 vrienden, gemiddelde bijdrage van € 43,80 
2011:           81 vrienden, gemiddelde bijdrage van € 40,95 
2012: 104 vrienden, gemiddelde bijdrage van € 41,10 
2013: 83 vrienden, gemiddelde bijdrage € 55,18 
2014: 76 vrienden, gemiddelde bijdrage € 59,60 
2015: 91 vrienden, gemiddelde bijdrage € 49,07 
2016: 66 vrienden, gemiddelde bijdrage € 79,85 
 
Opbrengst uit acties 
 
Donatie voedselgroep Bunnik 500  500 
Studievereniging Ipso Facto -  1.715 
StOI dagen en bezoek Pim -  790 
Sinterklaas workshop Babygebaren -  550        
    500  3.555          

Donaties instellingen 
 
Diaconie Protestantse Gemeenschap Edam 2.760  2.150 
Stichting vrienden van Effatha 3.000  - 
Anonieme gift -  6.000        
    5.760  8.150          

Project bijdragen 
 
Edukans  -  7.064 
Stichting Global Durability Fund 31.375  14.000        
    31.375  21.064          
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 2016 2015 
        
  

 € € € € 

 
 
Project uitgaven 
 
Bijdragen aan activiteiten in Peru  10.000  21.000          

 
Op pagina 8 is aangegeven hoe deze bijdragen zijn aangewend. 
 
 
Directe kosten bezoek P+S 
 
Diverse contante uitgaven 755  - 
Kosten Kentalis begeleiding 728  - 
Kosten professionele tolk 476  - 
Representatie 136  -         
    2.095  -          

 
 
Bestuurskosten 
 
Bankkosten 242  242 
Automatiseringskosten(website) 73  678 
Drukwerk en porti boekenleggers -  242 
Kosten StOI dag -  407         
    305  1.569          
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 2016 2015 
        
  

 € € € € 

Specificatie Projectbijdragen 
 
Door Asociacion Holanda uit Peru zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 
Personeelskosten 
Salaris personeel 12.386  8.750 
Vergoedingen logopedisten 5.950  4.093 
Psychologische consulten 736  - 
Specialisten audiometrie 2.057  - 
Werkgelegenheidsproject 3.909  4.140 
Vertalingen en huiswerkbegeleiding 2.343  - 
Overige personeelskosten 2.537  16.071        
    29.918  33.054 
Overige directe kosten 
Didactische materialen 350  1.842 
Studiebeurzen kinderen 1.084  1.002 
Cursussen en congressen 457  660 
Uitwisseling Nederland 4.781  -        
    6.672  3.504 
 
Totale kosten directe doelgroepen  36.590  36.558 
 
Reiskosten 
Taxi- en buskosten  1.650  2.722 
Hotelkosten en eten 388  188        
    2.038  2.910 
Overige kosten 
Administratie en notaris 1.169  53 
Overige kosten en bankkosten 901  -        
Totaal   2.070  53 
 
Totaal generaal  40.698  39.521

  
Financiering door derden  (30.698)  (18.521)          
Totaal projectbijdrage StOI  10.000  21.000          
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BEGROTING 2017  

De doelstelling is om in 2017 een bedrag van 60.000 Euro beschikbaar te kunnen stellen aan activiteiten 
van Asociacion Holanda in Cajamarca Peru. Hiertoe is de volgende projectaanvraag gedaan: 
 
 Begr. 2017   
      

 € €  

Personeelskosten 
Salaris personeel 13.000 
Vergoedingen logopedisten 7.500 
Psychologische consulten 1.500 
Specialisten audiometrie 2.000 
Werkgelegenheidsproject 4.000 
Vertalingen en huiswerkbegeleiding 5.000 
Overige personeelskosten 4.000     
    37.000 
Overige directe kosten 
Didactische materialen (incl. kopieerapparaat)  12.500 
Studiebeurzen kinderen 2.500 
Cursussen en congressen 2.000    
    17.000      
Totale kosten directe doelgroepen  54.000 
 
Reiskosten 
Taxi- en buskosten  3.000 
Hotelkosten en eten       500    
    3.500 
Overige kosten 
Administratie en notaris 1.500 
Overige kosten en bankkosten 1.000    
Totaal   2.500        
Totaal projectbijdragen  60.000        

 
In bovenstaande begroting is rekening gehouden met een toegezegde projectfinanciering van Edukans 
van in totaal € 37.483 (2017: € 19.531 en 2018: € 17.952). De hiervoor benodigde eigen middelen 
bedragen € 74.964 (zijnde 2/3 deel van de totale kosten). Het huidige vermogen bedraagt € 62.154 en 
begin januari 2017 is een grote gift van € 20.000 ontvangen. Hierdoor zal de toegezegde 
projectfinanciering geen gevaar lopen. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN (CUMULATIEF VANAF DATUM OPRICHTING) 

	  
 
 Totaal 2016 2015 2014 2013 2012 2008-2011 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   €	   €	   €	   €	   €	   €	   €	  

B a t e n  
 
Giften van vrienden 30.732 5.270 4.465 4.530 4.580 4.275 7.612 
Opbrengst uit acties 15.475 500 3.555 1.140 4.688 2.074 3.518 
Donaties instellingen 39.063 5.760 8.150 2.750 2.825 8.653 10.925 
Projectbijdragen 73.376 31.375 21.064 20.937 - - - 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Totaal baten 158.646 42.905 37.234 29.357 12.093 15.002 22.055 
	   	  .................	  	   	  .................	  	   	  .................	  	   	  .................	  	   	  ................	  	   	  ................	  	   	  ................	  	  

 
L a s t e n  
 
Projectbijdragen 91.000 10.000 21.000 21.000 8.500 13.500 17.000 
Directe kosten reis 2.095 2.095 - - - - - 
Bestuurskosten 3.397 305 1.569 489 201 375 458 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Totaal lasten 96.492 12.400 22.569 21.489 8.701 13.875 17.458 
	   	  .................	  	   	  .................	  	   	  .................	  	   	  .................	  	   	  ................	  	   	  ................	  	   	  ................	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

      
  

R e s u l t a a t  
Resultaat  62.154 30.505 14.665 7.868 3.392 1.127 4.597 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
	  


