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Jaarverslag 2010

Inleiding

De Stichting Jongerencentrum León Nicaragua is opgericht om het werk van Petra de Bruin
in León, Nicaragua te ondersteunen. Petra de Bruin heeft gedurende haar studies fotografie
en journalistiek Nicaragua vele malen bezocht en is geraakt door de problemen van de
jongeren in met name de wijken van León ZuidOost. Zij heeft besloten naar León te gaan om
een jongerencentrum op te richten om van daaruit de jongeren te helpen om zich te
ontwikkelen. In april 2010 is zij vertrokken naar Nicaragua.
Om steun te zoeken voor haar werk en om fondsen te werven is de stichting opgericht.
In dit verslag laat de Stichting zien wat er sinds de oprichting heeft plaatsgevonden in
Nederland en in Nicaragua.

Bestuursverslag

Oprichting en bestuur

Petra heeft uit haar kennissenkring een aantal mensen bereid gevonden om haar te steunen
in haar werk en zitting te nemen in het bestuur. Vanaf eind 2009 komt dit bestuur bij elkaar.
Al snel is besloten om als bestuursvorm een stichting te kiezen, en ernaar te streven een
ANBI-erkenning te verwerven.
De stichting is opgericht op 4 maart 2010.
Het bestuur bestaat uit:
Idy van Leeuwen-Pannekoek, - voorzitter;
Emiel Rouw - penningmeester;
Elisabeth Dorr - secretaris;
Laura Lemmens - algemeen bestuurslid.
Bestuursleden doen dit werk op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Het bestuur vergadert ca. eens per twee maanden.

Taak van het bestuur

De taak van het bestuur is voorlichting en fondswerving ten behoeve van het project. Het
bestuur houdt ook toezicht op de voortgang in het project en de besteding van het geld.
Daartoe rapporteert Petra de Bruin aan de stichting door middel van kwartaalverslagen.
Ook legt zij financiële verantwoording af van de uitgaven die zij voor het project heeft
gedaan.
Het bestuur heeft ook als taak om samen met Petra de Bruin te bepalen welke aktiviteiten in
Nicaragua uitgevoerd worden. Het bestuur toetst de activiteiten aan het doel en de missie
van de stichting.
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Doel en missie

Stichting Jongerencentrum León Nicaragua ondersteunt projecten in Léon, Nicaragua met
diensten en geld.
De oprichting is tot stand gekomen om vanuit Nederland het werk in Nicaragua te steunen.
De stichting ondersteunt vanaf de oprichting de aanwezigheid en het werk van Petra de
Bruin, die vanaf april 2010 in León woont en werkt. Zij geeft uitvoering aan de door de
stichting gestelde doelen.

Er wordt samengewerkt met de Buurtorganisatie ACOPOE in León, Nicaragua.
De missie van de stichting Jongerencentrum León Nicaragua is jongeren tussen de 13 en 23
jaar, woonachtig in León Zuidoost, een veilige plek bieden. Een plek waar ze kunnen groeien
in persoonlijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht.
De veilige plek is het buurthuis van de wijk Azaria H. Pallais, centraal gelegen in León
Zuidoost. De buurtorganisatie ACOPOE is hier gevestigd en ondersteunt het project.
Door middel van bijeenkomsten, activiteiten, workshop en cursussen zal worden gewerkt
aan persoonlijke, geestelijk en maatschappelijke groei van de jongeren.
Daarbij zullen ook Nicaraguaanse medewerkers worden ingezet.

Fondswerving

Om de aanwezigheid en de werkzaamheden van Petra de Bruin te bekostigen, wordt door de
stichting geld ingezameld. Dat gebeurt door voorlichting te geven over het project,
donateurs te verwerven en te zoeken naar financiële ondersteuning van andere instanties
zoals kerken.
Ook worden speciale acties uitgevoerd om het project onder de aandacht te brengen en geld
in te zamelen.
In eerste instantie komen de donateurs uit de kennissenkring van Petra en haar familie.
Enkele donateurs voeren zelf weer aktie om het werk bekend te maken en geld in te
zamelen voor het project. Er is in 2010 een filmavond geweest,en er zijn verschillende
presentaties gegeven. Anderen gebruiken hun creativiteit om producten te maken, die
verkocht worden ten bate van dit project. Enkele scholieren hebben via een vastenactie geld
ingezameld voor het project.
De Christelijk Gereformeerde Kerk in Eindhoven steunt het project via collectes en
presentaties.

Contacten met donateurs

De donateurs worden op de hoogte gebracht van de vorderingen van het project door
middel van nieuwsbrieven, die ca. vier keer per jaar verschijnen. Ook worden er voor
speciale doelgroepen voorlichtingspresentaties gegeven.
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Verslag van aktiviteiten in Nicaragua

Inleiding

April 2010 is Petra de Bruin, naar Nicaragua vertrokken om een start te maken met het
project. De eerste maanden aldaar hebben vooral in het teken gestaan van
voorbereidingswerkzaamheden om van daaruit een goed project neer te kunnen zetten.
Vanaf juli 2010 zijn de eerste activiteiten van de stichting van start gegaan. In dit jaarverslag
meer hierover.

Jongeren

In juli 2010 zijn de eerste activiteiten van de stichting van start gegaan in León Zuidoost.
Door middel van flyers hebben we een groep jongeren kunnen bereiken die erg enthousiast
is en gemotiveerd genoeg om van start te gaan met wekelijkse sportactiviteiten, Engelse les
en de computercursus. Het gaat om een groep jongeren tussen de 12 en de 20 jaar, die
grotendeels het voortgezet onderwijs volgen. Een klein deel hiervan heeft het voorgezet
onderwijs afgerond en werkt of is opzoek naar werk. Een deel van de jongeren heeft
ambities om een universitaire opleiding te volgen.
Vooral door de Engelse lessen hebben we beter zicht gekregen wat de jongeren bezig houdt.
Deze cursus had namelijk een stabieler karakter dan de computercursus.

Activiteiten

In 2010 zijn er drie activiteiten van start gegaan. Hier een overzicht:

Sport
Een klein groepje jongeren bezocht de wekelijkse sportactiviteit, die juli 2010 van start ging.
Samen speelden we basketbal, voetbal en honkbal. Toch stagneerde het initiatief. Dit had te
maken met de volgende factoren:
Het tijdstip; de sportactiviteiten vonden plaats op donderdag ochtend. Mogelijk is een
zaterdag of zondag meer geschikt.
Het doel; de sportactiviteiten hebben verder geen doel. Mogelijk is het beter te sporten met
een wedstrijd tegen een andere ploeg als doel.
De begeleiding; tot nu toe is er geen geschikte begeleiding voor de sportactiviteiten. Het zou
goed zijn als daar een enthousiaste sportleraar mee aan de slag gaat.

Computerles
Begin augustus 2010 is de computercursus van start gegaan. Hilyemir Galeano Peñalba
startte met drie groepen van acht leerlingen. In september 2010 stagneerden de lessen,
aangezien Hilyemir regelmatig te laat kwam en zelfs uiteindelijk niet meer kwam opdagen.
Eind oktober is de cursus weer opnieuw van start gegaan. Dit keer onder leiding van Deyling
Esther Cárdenas Velasquez. Zij gaf eerder les in het buurthuis en ze woont zelf in León
Zuidoost. Het is een vrouw met de nodige ervaring en daarbij heeft ze veel kennis van de
verschillende wijken.
Op den duur werd wel zichtbaar dat het aantal leerlinge terugliep. Oorzaken:
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- Verslechtering van de materialen (computers gingen stuk)
- Zomer vakantie (start begin december)
-
Engels les
Begin augustus 2010 is de cursus Engelse taal van start gegaan. De eerste lessen werden
voorbereid door Yvonne Huizer (vrijwilliger uit Nederland). Met dezelfde structuur is Petra
de Bruin, verder gegaan met lesmateriaal maken en lessen voorbereiden. In een later
stadium kwam er extra hulp van Marcelo Antonio Meydoza Antón, een student van de
universiteit die Engels studeert.
De cursus ging van start met drie groepen van 12 tot 14 leerlingen. Een grote groep
enthousiaste jongeren. Toch ook hier werd zichtbaar dat er een terugloop was. Redenen:
- Andere verwachtingen van de cursus.
- Veel leerlingen wilden meteen kunnen spreken.
- Vermindering motivatie doordat het lang duurt om een taal onder de knie te krijgen.
Ondanks dat had de cursus in 2010 een slagingspercentage van 60 tot 70%.

Anderen
In juli 2010 werd door Petra een benefietconcert van Frank Torres georganiseerd in
Nicaragua. Deze actie heeft 90 euro opgebracht voor de stichting.
Begin december werd een eindejaarsactiviteit georganiseerd. Alle jongeren die op dat
moment een cursus volgden, werden uitgenodigd om mee te gaan naar het zwembad. Het
was een leuke en gezellige middag.

Werkcontacten

De eerste maanden van mijn verblijf werd er contact gelegd met verschillende instellingen
en organisaties. Deze contacten hebben Petra geholpen meer zicht te krijgen op waar ze
rekening mee moet houden bij het starten van een nieuw project vanuit een Nederlandse
stichting. Toen eenmaal de eerste acticiteiten van start gingen beperkten de contacten zich
tot de vrijwilligers van het buurthuis, waar de activiteiten plaatsvinden. Daarnaast de
contacten met de vrijwilligers/ medewerkers van het project. Hier een overzicht:

Medewerkers van de stichting (Silvio Jose Pacheco Padilla, Hilyemir Galeano Peñalba, Deyling
Esther Cárdenas Velasquez & Marcelo Antonio Meydoza Antón)
In het jaar 2010 beschikte het project over drie medewerkers (boven genoemde personen).
Silvio werkte als sociaal werker. Hij liep met het werven van jongeren voor de cursussen.
Hilyemir was in eerste instantie verantwoordelijk voor de computerlessen. Nadat hij zijn
werkzaamheden heeft neergelegd, heeft Deyling zijn taak overgenomen. Marcelo hielp bij
het geven van Engelse les.
De medewerkers ontvangen een kleine vergoeding achteraf voor het werk dat ze uitgevoerd
hebben.

Buurthuis ACOPOE (Enrique Valles Delgado, Dennis Pariles & Melania Gonzales)
Het buurthuis, waar de activiteiten van het project draaien, heeft een
buurthuizencommissie. Deze commissie bestaat uit bovenvermelde personen. De
samenwerking verloopt naar zin.
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Stichting

In 2010 is Petra vanuit Nicaragua ook bezig geweest met werkzaamheden voor de stichting
in Nederland. Er zijn vier nieuwsbrieven aangeleverd, die het bestuur heeft verspreid onder
donateurs en geïnteresseerden. Via Skype heeft Petra verschillende vergaderingen
bijgewoond. Elk kwartaal is een kwartaalverslag aangeleverd. Daarnaast is een begin
gemaakt met het registreren van de stichting in Nicaragua.

Financieel verslag

De stichting is zoals al vermeld opgericht op 4 maart 2010. Per 5 juli heeft de stichting van de
belastingdienst Oost Brabant/ Kantoor ’s-Hertogenbosch bericht ontvangen dat zij de
instelling vanaf 4 maart 2010 aanmerkt als algemeen nut beogende instelling.

Ten tijde dat de stichting nog niet in het bezit was van de ANBI status (medio juli 2010) zijn
de gelden van op dat moment nog potentiële donateurs, overgemaakt naar de Commissie
van Beheer van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Eindhoven. De Commissie van Beheer
heeft die gelden op een later tijdstip, nadat de Stichting in het bezit was van de ANBI Status,
naar de stichting overgemaakt. Na het verkrijgen van de ANBI status heeft de stichting deze
donateurs hierover geïnformeerd. Echter vanaf dat moment heeft het nog enige tijd
geduurd alvorens een ieder zijn/ haar gift ook daadwerkelijk rechtstreeks naar de stichting
overmaakte wat erin heeft geresulteerd dat de stichting ook na het verkrijgen van de ANBI
Status nog een aantal keren gelden van de Commissie van Beheer van de Christelijk
Gereformeerde Kerk te Eindhoven overgemaakt heeft gekregen.

Concreet betekent dit dat de bankrekening voor de stichting pas in juni 2010 bij de ABN
AMRO is geopend. Telkenmale heeft de penningmeester van de Christelijk Gereformeerde
Kerk te Eindhoven de aldaar binnengekomen gelden naar de stichting overgemaakt. Door de
penningmeester van de Commissie van Beheer van de CGK te Eindhoven is steeds wanneer
er gelden zijn overgemaakt, een overzicht (per mail gestuurd) vervaardigd met een
specificatie van de overgemaakte bedragen. In de administratie van de stichting zijn de
gegevens zoals die door de Commissie van Beheer van de CGK zijn verstrekt, overgenomen.
Deze Commissie van Beheer wordt gecontroleerd via een kascontrolecommissie.

In 2010 is door Petra en het bestuur middels een aantal acties getracht de werkzaamheden
van de stichting onder de aandacht van een groot aantal mensen te brengen om hen ertoe
te bewegen de stichting (o.a.) financieel te ondersteunen. Dit heeft er uiteindelijk in
geresulteerd dat een aantal mensen (schriftelijk) heeft aangegeven de stichting periodiek
dan wel incidenteel te willen steunen. Dit zijn voornamelijk mensen uit de directe omgeving
van Petra. Ook de Christelijk Gereformeerde Kerk te Eindhoven heeft haar steun toegezegd.
Deze steun vindt niet plaats middels een directe financiële toezegging, maar er zal wel
periodiek een collecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de
stichting. Verder is toegezegd dat de stichting periodiek acties mag houden om de stichting
onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen en daarmede extra inkomsten te
genereren. Zo zijn er samenkomsten geweest waarbij gemeenteleden hebben gezorgd voor
koffie en lekkernij die tot de nodige inkomsten hebben geleid.
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Het moge duidelijk zijn dat het voor de stichting van groot belang is dat het financiële
draagvlak voor een belangrijk deel wordt gevormd door vaste ‘periodieke’ inkomsten om in
ieder geval in het levensonderhoud van Petra te kunnen voorzien en de eerste kosten voor
het opstarten van het jongerencentrum te kunnen bekostigen. Hiermede wordt dan bereikt
dat de stichting in mindere mate afhankelijk is van incidentele baten (o.a. acties).

De financiële toezeggingen waren afdoende om Petra met vertrouwen naar Nicaraqua te
kunnen laten afreizen.

Inkomsten

Wanneer we naar de inkomsten in 2010 kijken, kan het volgende worden opgemerkt.

In totaliteit heeft de stichting € 16.999,77 ontvangen waarvan € 9.005,00 (53%) in de vorm
van periodieke giften. Eind 2010 waren er circa 25 vaste gevers, met name uit de directe
kring van Petra, haar familie, de bestuursleden en gemeenteleden van de Christelijk
Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Het bestuur ziet het als een belangrijke taak deze
bestaande groep donateurs nog beter aan de stichting te binden. Verder zal worden getracht
deze groep vaste gevers uit te breiden. Het bestuur verwacht dit doel te kunnen bereiken
door haar donateurs op allerlei manieren te blijven informeren over de voortgang van de
werkzaamheden in León, Nicaragua.
Onder de post incidentele giften vallen ook de collectes van de Christelijk Gereformeerde
Kerk te Eindhoven; in totaliteit is er een bedrag ad € 1.934,79 (11,4%)aan collecte-inkomsten
ontvangen.

In 2010 is er intensief nagedacht over welke acties zouden kunnen worden opgezet om nog
meer mensen te interesseren voor de stichting en daarmede de stichting een nog bredere
financieel draagvalk te kunnen bieden. Los van de acties welke zijn geïnitieerd door het
bestuur, zijn er ook mensen geweest die uit eigen beweging acties hebben opgezet die de
nodige inkomsten hebben gegenereerd. In 2010 is er bijvoorbeeld een filmavond geweest
wat tot een opbrengst van € 170 heeft geleid. Ook hebben een tweetal huwelijkscollectes in
totaliteit een bedrag ad circa € 400 opgebracht.

Uitgaven

Wanneer we naar de uitgaven kijken, kan het volgende worden opgemerkt.

In totaliteit zijn er in 2010 € 8.845,65 aan uitgaven geweest welke als volgt zijn te
specificeren:

- Algemene Projectkosten € 266,71
- Projectkosten voor activiteiten € 430,14
- Kosten voor verblijf Petra de Bruin € 7.721,85
- Overig € 359,51
- Uitgaven in Nederland € 67,44
Totaal € 8.845,65
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Afweging inkomsten en uitgaven

Regelmatig heeft het bestuur zich afgevraagd in hoeverre er nu sprake is van bestendige
ontvangsten van gelden op basis waarvan we als bestuur op verantwoorde wijze voor
langere tijd financiële toezeggingen kunnen doen. We hebben moeten concluderen dat op
basis van de ontvangsten in 2010 het heel moeilijk is deze vraag bevestigend te
beantwoorden. Dit maakt het nu ook lastig een goede prognose af te geven qua inkomsten
en uitgaven voor het jaar 2011. Dit maakt het ook moeilijk om Petra extra financiële
toezeggingen te doen voor de langere termijn wat betekent dat telkenmale dient te worden
bepaald in hoeverre een financiële aanvraag kan worden gehonoreerd.

Bezittingen

De stichting heeft geen bezittingen anders dan de liquiditeiten welke op een rekening bij de
ABN AMRO te Eindhoven zijn gestald. Per ultimo 2010 bedroeg dit saldo € 8.154,12, zijnde
(uiteraard) de resultante van de in- en uitgaven.

Er is een kascontrole uitgevoerd, waarbij de boeken in orde zijn bevonden. De
kascontrolecommissie bestond uit de voorzitter van de stichting en een lid van de
Christelijke Gereformeerde Kerk.
Op de volgende pagina treft u een cijfermatige uitwerking. Financieel verslag aan over het
jaar 2010.
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Financieel Verslag 2010

Saldo 1-1-2010 € 0

Inkomsten Totaal

Periodieke giften particulieren € 9.005,00

Collectes CGK Eindhoven € 1.732,54

Huwelijk collectes € 397,59

CGK Eindhoven € 100,00

Overige incidentele giften € 5.764,64

Totaal € 16.999,77

Uitgaven

Directe uitgaven project Totaal

Algemene Projectkosten € 266,71

Legaliseren vertaling spaans € 85,60

Mobiele telefoon € 39,18

Kosten openen postbus Leon € 71,87

Kosten verlengen visum € 70,06

Projectkosten voor activiteiten € 430,14

Cursusmaterialen € 36,11

Overige materialen € 131,39

Huur € 72,00

Onkosten medewerkers € 190,64

Overig € 359,51 € 359,51

Kosten voor verblijf Petra de Bruin € 7.721,85

Kosten levensonderhoud Petra € 3.621,00

Oudedagsvoorziening Petra € 1.200,00

Verzekeringen Petra € 1.718,48

Vliegticket Petra € 949,66

Studieschuld Petra € 232,71

Uitgaven Nederland € 67,44

KvK € 26,14

KvK legaliseren handtekening € 10,50

postzegels € 30,80

Totaal uitgaven € 8.845,65

Saldo 31-12-2010 € 8.154,12
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