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Jaarverslag 2013

Inleiding

De Stichting Jongerencentrum León Nicaragua is opgericht om het werk van Petra de Bruin
in León, Nicaragua te ondersteunen. Sinds april 2010 werkt zij in Nicaragua in de stad León
om jongeren een veilige plek te bieden en om hen te helpen zich te ontwikkelen. 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 in 2013 heeft plaatsgevonden in Nederland en in
Nicaragua.

Verslag van het Bestuur

(Idy van Leeuwen)

Bestuur

Begin 2013 bestaat het bestuur uit:
Idy van Leeuwen-Pannekoek, - voorzitter;
Emiel Rouw - penningmeester;
José Huizer - algemeen lid;
In oktober 2013 is Astrid Kokmeijer toegetreden tot het bestuur om de PR te behartigen.
Astrid heeft door haar werk ervaring in PR en communicatie. Zij heeft enige tijd in Nicaragua
gewoond en daar Petra en het project leren kennen.

In 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, op
basis van de informatie die Petra verstrekt. Het bestuur houdt ook toezicht op de voortgang
in het project en de besteding van het geld. Daartoe rapporteert Petra de Bruin aan het
bestuur. 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 activiteiten in
Nicaragua uitgevoerd worden. Het bestuur toetst de activiteiten aan het doel en de missie
van de stichting en aan de beschikbare financiële middelen.
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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.

Organisatie in Nicaragua

De stichting beschikt niet over eigen huisvesting. Er wordt samengewerkt met de
Buurtorganisatie ACOPOE in León, Nicaragua.
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, workshops en cursussen wordt gewerkt aan
persoonlijke en maatschappelijke groei van de jongeren.
We zijn blij dat we steeds getalenteerde Nicaraguaanse medewerkers kunnen vinden om dit
werk mede uit te voeren. Ook voor hen is het werk voor de stichting waardevol als
werkervaringsplaats, als voorbereiding op een echte baan.

In juli 2013 heeft de voorzitter Idy van Leeuwen een bezoek gebracht aan het project, omdat
zij voor haar werk toch in de buurt was.
Hieronder een korte impressie:
De voorzitter heeft een aantal lessen bijgewoond en gesprekken gevoerd met uiteraard
Petra, jongeren, medewerkers en het buurthuisbestuur. Allen waren zeer enthousiast.
Wat dit project onderscheidt van andere projecten is dat het doel niet alleen het leren van
vaardigheden op het gebied van Engels en Computers is, maar dat de jongeren een positieve
houding ontwikkelen ten aanzien van studeren en vooruit komen. Ook het sociaal werk
draagt hieraan bij. En ook de persoonlijke aandacht voor iedere jongere door de kleine
groepen. Een belangrijk doel is ook dat de jongeren leren zelf hun verantwoordelijkheid te
nemen. De jongeren komen vaak uit een milieu waar het vanzelfsprekend is om na de lagere
school te gaan werken. Conclusie is: sociaal werk is erg belangrijk en moet een onderdeel
blijven. Studeren moet worden gestimuleerd en dat zou heel goed gaan m.b.v.
huiswerkbegeleiding.

Het bestuur heeft daarom besloten om fondsen te gaan werven voor huiswerkbegeleiding.

PR en 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.
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Tijdens Petra’s verlof in oktober is er een bijeenkomst georganiseerd voor mensen, die actief
willen zijn in de PR. Daar zijn wat nieuwe plannen ontwikkeld voor de PR, o.a. om
crowdfunding te gaan onderzoeken en om grote fondsen te gaan benaderen, die geld
beschikbaar stellen voor bepaalde ontwikkelingsprojecten.

De Christelijk Gereformeerde Kerk in Eindhoven steunt het project via collectes en
presentaties.

In december is er door het Christiaan Huygens College, de school waar Petra ook zelf op
heeft gezeten, actie gevoerd voor het werk van JCLN. Op de actiedag hebben de jongeren
geld ingezameld door leuke acties, autowassen, verkoop van goederen, etc. De hele school
was ermee bezig. Dit heeft totaal € 6500 opgeleverd, dat besteed zal worden aan
huiswerkbegeleiding. Dit bedrag is begin 2014 overgemaakt.

Ook heeft Eric Koopman een nieuwe huisstijl en logo ontworpen. Hij heeft ook posters
ontworpen voor de actie op het CHC.

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.

Tijdens haar verlof heeft Petra een presentatie gegeven in de Christelijk Gereformeerde kerk
van Eindhoven, waar veel donateurs bij horen.
Ook is er een ontmoetingsdag geweest, waar diverse donateurs op af kwamen en genoten
van een Nicaraguaanse maaltijd en een presentatie van Petra.

Toekomst

Het bestuur is met Petra in gesprek gegaan over de toekomst van de stichting. Van het begin
af aan is er een periode van 7 jaar uitgetrokken om het project op poten te zetten en
uiteindelijk een duurzaam karakter te geven. Nu komt nog al het geld voor het project uit
giften vanuit Nederland. Maar dit jaar is het tekort opgelopen ten opzichte van vorig jaar (zie
financieel verslag). Wat is er nodig om het project meer op eigen benen te laten staan? Hoe
kunnen er in Nicaragua extra inkomsten worden gegenereerd?
Helaas heeft Petra nog steeds geen verblijfsvergunning gekregen. Dit heeft voorlopig geen
effect op het project, maar dit kan op termijn wellicht problemen opleveren.
In 2014 wordt deze discussie verder voortgezet.
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Verslag van activiteiten in Nicaragua

(Petra de Bruin)

Jongeren

De stichting heeft bekendheid in León Zuidoost, waardoor we eigenlijk maar weinig doen
aan publiciteit in de wijken. Zonder hierin te investeren heeft de stichting te maken met
wachtlijsten voor de verschillende projecten. De wachtlijst voor de computerles is het langst.
Om de jongeren op een goede en structurele manier van dienst te zijn, werd het
noodzakelijk de zaakjes eens goed op een rijtje te hebben. In het jaar 2013 is er veel
geïnvesteerd in structuur, archivering, analyse en planning. Kortom: naar binnen gericht.
In 2013 bereikten we in totaal 92 jongeren, die computerles en/of Engelse les volgden.
Halverwege het jaar nam onze sociaal werkster ontslag. Hierdoor kwam de sociale
begeleiding en de sociale bijeenkomsten stil te liggen. Aangezien er in het eerste half jaar
van 2013 veel aandacht was voor het onderdeel sociale bijeenkomsten, onder de titel
"Relaties en seksualiteit", was de noodzaak van deze taak in de tweede helft van het jaar
minder belangrijk. De sociale begeleiding wel. De andere leden van het team hebben
allemaal een deel van deze taak op zich genomen.

Activiteiten

In het jaar 2013 organiseerden we dezelfde activiteiten als in 2012: sociale begeleiding,
sociale bijeenkomsten en cursussen. Hier een overzicht van de verschillende projecten:

Computercursussen

In 2013 rondden 60 leerlingen met succes hun computercursus af. De overhandigde
certificaten/ diploma's waren voor Word, Basiscursus Computer, Office en Internet. 5
leerlingen verlieten vroegtijdig de cursus. Voor een aantal had dat te maken met lage cijfers
op school en een ander deel verloor zijn/ haar interesse in de cursus.

Word Power Computer MSOffice Internet

Cursus Point basis

Aantal leerlingen

17 0 18 17 9cursus afgerond

Aantal leerlingen

0 0 0 3 2
cursus niet
afgerond

Er was sprake van twee lichtingen, waarbij we gebruik hebben gemaakt van 5 van de 6
computers. De zesde computer gebruikte de docente, Deyling, voor lesvoorbereiding,
registratie en archivering.
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Dit jaar werd opnieuw de internetverbinding gerealiseerd. Dit is dan ook de rede dat de
internetcursus opnieuw van start kon gaan. Daarnaast werd de internetverbinding ook voor
andere doeleinden gebruikt.
We organiseerden één diploma-uitreiking. De tweede hebben we verplaatst naar 2014,
omdat er niet genoeg tijd was om deze te realiseren. Tijdens de diploma-uitreiking van juni
2013 ontvingen 24 jongeren een diploma. Er was veel participatie van de jongeren zelf en
tevens van de ouders. Het was een mooi hoogtepunt uit het jaar 2013.
Graag waren we gestart met de cursus computeronderhoud, met als doel jongeren te leren
hoe ze een computer kunnen repareren, dan wel in goede staat kunnen houden. Met deze
kennis hebben jongeren al mogelijkheid om werk te vinden of om zelfstandig te werken.
Door te weinig financiële middelen hebben we dit niet kunnen realiseren.

Cursus Engelse taal

In het jaar 2013 hadden we 75 leerlingen in cursus. Dat verschilde van niveau 1 tot 4
jongeren en niveau 1 tot 4 kinderen. 17 leerlingen verlieten vroegtijdig met de cursus. Dat
had te maken met slechte cijfers op school, verveling in de les en lessen die niet goed
aansloten op het niveau van de leerlingen.

Cursus
Niveau 1
kinderen

Niveau 2
kinderen

Niveau 3
kinderen

Niveau 4
kinderen

Niveau 1
jongeren

Niveau 2
jongeren

Niveau 3
jongeren

Niveau 4
jongeren

Aantal leerlingen

8 12 7 3 10 13 0cursus afgerond 5

Aantal leerlingen

1 4 3 3 1
cursus niet
afgerond 1 1 3

Dit jaar organiseerden we voor het eerste een diploma-uitreiking voor de cursus. 27
leerlingen ontvingen een verklaring voor het afronden van twee niveaus van de cursus. De
diploma-uitreiking werkte als een stimulans voor de leerlingen om door te zetten.
Sinds 2012 werken we met lesboeken, wat mogelijk werd gemaakt door een donatie van de
Christelijke Gereformeerde Kerk Eindhoven. In 2013 zijn we de lesmaterialen intensiever
gaan gebruiken. Door de lessen goed te evalueren realiseerden we ons dat de boeken veel
meer inhoud hebben dan wordt gebruikt in de lessen. Docent Marcelo is gestart met het
maken van een lesschema, maar jammer genoeg heeft hij deze niet kunnen afronden.
Op de inhoud valt nog heel veel te verbeteren, waardoor dit project met minder uitval te
maken krijgt. Toch zijn we er niet in geslaagd om hier grote stappen in te zetten in 2013.
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Sociale begeleiding

Door betere communicatie tussen de docenten en de sociaal werkster zijn de huisbezoeken
zinvoller geworden. We realiseerden ons dat er interactie nodig is tussen de docenten en de
sociaal werkster, zodat de sociaal werkster over voldoende informatie beschikt om directe
vragen te stellen. Tevens hebben de docenten op hun beurt de informatie weer nodig over
de leerlingen om op een goede en aansluitende manier les te kunnen geven.
Jammer genoeg besloot de sociaal werkster te stoppen met haar functie. Dit gebeurde
halverwege het jaar. De sociaal werkster had een nieuwe baan gevonden met een betere
betaling en meer uren.
In het tweede half jaar hebben de docenten en coördinatrice de taken van de sociaal
werkster overgenomen. De coördinatrice richtte zich op de registratie en analyse en deed de
meest complexe huisbezoeken. De docenten bezochten hun eigen leerlingen, als dat nodig
was.
De financiële middelen boden geen mogelijkheid een nieuw sociaal werkster aan te nemen
in 2013.
Aangezien we het belangrijker vonden om door te gaan met de bezoeken, hebben we een
keuze gemaakt dat voorrang te geven voor een goede registratie van de bezoeken. In de
tweede helft van het jaar zijn de bezoeken niet op een ordelijke manier geregistreerd.
Hier een overzicht van de redenen van huisbezoeken van het eerste half jaar van 2013:

Sociale bijeenkomsten

In 2013 was het jaarthema 'relaties en seksualiteit'. We organiseerden twee bijeenkomsten
voor jongeren t/m 14 en twee voor 14+. Met de jongeren onder de 14 bespraken we
verschillen in relatie. We wilden de jongeren laten realiseren dat er verschillende zijn tussen
bijvoorbeeld je relatie met je moeder of met een goede vriend. Ook hebben we kunnen
duidelijk maken dat bepaalde relaties een grens overgaan en dat je dat contact mag
afwijzen. Ongeveer 40% van de jongeren t/m 14 kwamen naar de bijeenkomsten.
Met de groep 14+ zijn we ook ingegaan op verschillende vormen van relatie. Bij deze groep
zijn we een stap verder gegaan door ook te praten over seksualiteit in de brede zin van het

Absentie cursus

Informeren activiteit

Start nieuwe cursus

Extra les

Problemen

Uitreiking certificaten

Voorbe-reiding examen

Wijzigingen cursus
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wordt. Veel jongeren denken dat seksualiteit alleen seks is, maar door middel van de
bijeenkomsten hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat seksualiteit veel meer inhoud.
Daarbij hebben de bijeenkomsten eraan bijgedragen dat het thema makkelijker te
bespreken is, mits daar de veiligheid voor is. Als afsluiter hebben we gepraat over seksueel
overdraagbare ziekten en AIDS. Ongeveer 30% van de 14+'ers kwamen naar de
bijeenkomsten
Vrijwilliger Dorien Vandormael heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontwikkelen van de
bijeenkomsten.

Internetcafé

In januari 2013 werd opnieuw de internetverbinding gerealiseerd. Bij de computerlerares,
Deyling, is een toren in de tuin geplaatst. De internetverbinding in haar huis wordt nu via
een apparaat op de toren doorgezonden naar het buurthuis, waar een apparaat op de toren
daar de verbinding ontvangt en doorzendt naar de computerruimte.
Opnieuw ontstond de mogelijkheid om de jongeren die een cursus volgen een uur internet
aan te bieden per week, ter beloning. Opnieuw functioneert het geven van een uur internet
als stimulans om de cursus voort te zetten. Meer dan het jaar ervoor benutten de leerlingen
het uur voor huiswerk. Natuurlijk bekijken ze ook nog even hun Facebook-pagina en
luisteren ze naar muziek op YouTube.
Aangezien we aanzienlijke groep hadden in 2013, was het belangrijk om goed na te denken
over een internetrooster, om te voorkomen dat er te veel leerlingen tegelijk komen. Deyling,
de computerlerares, heeft dat gedaan aan de hand van de roosters van computerles en
Engelse les en het lesrooster van school.
In de toekomst is het belangrijk om strenger toe te zien op de aanwezigheid in de cursussen
om zo vast te stellen wie zijn recht op zijn internetuur behoud.

Jaaropening

In 2013 organiseerden we voor het eerste een jaaropening. Een middag, waarin de jongeren
zich kunnen herinschrijven, zich laten informeren over hun rooster en meer te weten komen
over de overige activiteiten van het jaar. Voor het eerst hadden we een duidelijk startpunt,
wat het team en de jongeren hielp om meteen aan de slag te gaan.

Bezoek voorzitter

In juli 2013 bracht onze voorzitter, Idy van Leeuwen, een bezoek aan Nicaragua. In een korte
tijd kon ze snuiven aan de verschillende projecten van de stichting, tevens maakte ze kennis
met de jongeren, het team, vrijwilliger Dorien Vandormael en het bestuur van het buurthuis.
Het waren een aantal intensieve dagen. Het hielp de voorzitter om een compleet plaatje te
hebben van de werkzaamheden.

Fotoproject INSIDE OUT

Rond het jaarthema 'Relaties & seksualiteit' organiseerden we dit jaar een fotoproject, in
samenwerking met de organisatie InsideOut. InsideOut werkt met een vast concept. Het
initiatief moet komen van iemand vanuit de gemeenschap en de boodschap is voor de
gemeenschap. Het eindresultaat zijn grote portretten in zwart-wit.
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Vrijwilliger Dorien Van Dormael en de coördinatrice hebben een aantal bijeenkomsten
georganiseerd, waarin de geïnteresseerde jongeren over het jaarthema hun boodschap
konden formuleren. De jongeren kwamen tot de volgende boodschap: Ja voor de liefde en
nee tegen geweld.
Fotografe Gerian Alofs kwam naar Nicaragua om de groep jongeren fotografie-les te geven
en zij hielp de jongeren om beeldmateriaal te maken conform de boodschap die ze wilden
uitdragen. Tijdens de lessen fungeerde Dorien als coach. Ook vrijwilligers Tom Landheer en
Astrid Kokmeijer had de rol als coach.
Het beeldmateriaal is door de jongeren zelf geselecteerd en aan de hand van de reacties en
donaties hadden Gerian Alofs en de coördinatrice de mogelijkheid 25 foto's te selecteren om
groot te laten printen.
De prints zijn gerealiseerd door InsideOut in New York en daarna naar Nederland gestuurd,
tijdens het verblijf van de coördinatrice in Nederland. Zij nam de foto's mee naar Nicaragua.

Op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen zijn de foto's geplakt
op het buurthuis. De jongeren zelf wilden heel graag de foto's plakken op de achterkant van
het gemeentehuis, met als reden dat ze dan hoog geplakt konden worden, zodat mensen ze
er niet aftrekken. Hiervoor gaf de gemeente León geen toestemming en dus moesten we
kort voor de datum uitwijken naar het buurthuis, waar de projecten draaien.
De internationale dag tegen geweld tegen vrouwen organiseerden we een evenement bij
het buurthuis, waarbij de jongeren werden uitgenodigd, maar ook verschillende instanties
die iets doen tegen geweld. Bijvoorbeeld de politie en de gemeente, maar ook
vrouwenorganisaties. Deze dag konden we realiseren door financiële hulp van de organisatie
Quetzaltrekkers, León.

Eindactiviteit

14 december organiseerden we de eindactiviteit van het jaar. Hiervoor nodigden we 72
jongeren uit, waarvan er 62 meegingen. Gezamenlijk beleefden we een hele gezellige
middag bij het zwembad van de universiteit UCC. De jongeren hebben gezwommen,
gevoetbald en gespeeld. Voor iedereen was er iets te eten en te drinken. Dankzij de hulp van
een aantal enthousiaste vrijwilliger was het mogelijk om de veiligheid van de jongeren te
garanderen.

Werkcontacten

Als het over werkcontacten gaat, staan vooral de medewerkers en de vrijwilligers van het
buurthuis op de voorgrond. Hier een kort overzicht van de werkcontacten:

Medewerkers van de stichting

2013 was vooral een jaar waarin we erg naar binnen gericht waren. Niet zo zeer groeien,
maar de inhoud optimaal krijgen.
Marcelo, docent Engelse taal, kreeg hulp van Darling del Carmen Moran Valle. Darling
studeert Engels aan de universiteit UNAN. Haar kracht zit 'm in haar creativiteit. Zij kan een
les voor de jongsten boeiend houden vanaf het begin tot het eind. De kracht van Marcelo zit
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'm in de uitleg van de grammatica en de uitspraak. Kortom: ze vullen elkaar goed aan.
Marcelo geeft dan ook les aan de oudsten en Darling aan de jongsten.
Jammer genoeg was Marcelo een groot deel van het jaar niet aanwezig. Door ziekte kon
Marcelo niet werken. Darling en Petra hebben zijn verantwoordelijkheden overgenomen. De
ziekte van Marcelo en daarmee zijn afwezigheid, heeft ervoor gezorgd dat de lesverbetering
moeilijk te realiseren was.
Deyling, de computerlerares, is daar wel toegekomen. Zij heeft veranderingen aangebracht
in de computerlessen, die ervoor hebben gezorgd dat er minder uitval was en minder
absentie. Deyling is sowieso iemand die continu alert is op mogelijke verbeteringen. Niet
alleen op het gebeid van de computerlessen, maar ook voor de andere projecten van de
stichting.
Caren, de sociaal werkster, heeft door de hulp van vrijwilliger Dorien veel nieuwe kennis
opgedaan over het geven van sociale bijeenkomsten en om die zo goed mogelijk te laten
aansluiten op de doelgroep. Jammer genoeg stopte Caren halverwege het jaar met werken
voor de stichting. Caren kreeg een nieuwe baan met meer uren en een hogere vergoeding.
Vrijwilliger Dorien, werkte tot augustus 2013 voor de stichting. In 2012 werkte ze vooral voor
ons, maar in 2013 is ze haar werkzaamheden gaan combineren met een andere stichting,
genaamd Chavaladas. Dorien was minder aanwezig, maar ondanks dat heeft ze veel
bijgedragen. Ze werkte mee aan:
 Tientjes campagne
 Archivering
 Voorbereiding en uitwerking van de sociale bijeenkomsten
 Kennisoverdracht over manieren van leren
 Lesverbetering (vooral bij Engelse les)
 Voorbereiding en uitwerking van de fotografiebijeenkomsten
 Begeleiding bij de fotografiecursus
 Verbeteringen op gebied van beleid

Buurthuis

Het contact met het bestuur van het buurthuis verliep goed. Petra bleef investeren om het
contact zo optimaal mogelijk te houden. Met regelmaat was ze bij bestuursvergaderingen
aanwezig. Bij urgente zaken nam ze meteen contact op met de voorzitter of de bewaker.
Andersom wist het bestuur Petra ook wel te vinden.

Stichting

In 2013 heeft Petra drie nieuwsbrieven verzorgd. Deze heeft het bestuur onder de donateurs
en geïnteresseerden verspreid. Naast het aanleveren van de nieuwsbrieven, heeft ze
informatie gedeeld omtrent nieuwe plannen en reacties op notulen van
bestuursvergaderingen. Tijdens haar verblijf in Nederland heeft ze verschillende
bestuursvergaderingen bijgewoond.
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Financieel verslag

(Emiel Rouw)

Met dit financieel verslag wordt er door het bestuur van Jongeren Centrum Leon Nicaragua
een uiteenzetting gegeven over het jaar 2013.

Inkomsten

De stichting heeft in 2013 € 15.577 aan inkomsten ontvangen. Hierbij kan een onderscheid
worden gemaakt in:

 periodieke giften van particuliere donateurs

 incidentele giften van particulieren en inzamelingen of donaties van instellingen, kerken
en verenigingen, speciale acties

 collectes, giften en inzamelingen van de Chr. Ger. Kerk Eindhoven

Ten opzichte van 2012 zijn de inkomsten gedaald met € 1449,39 (8,5%), vooral omdat de
incidentele giften zijn gedaald. Periodieke giften zijn toegenomen en de bijdrage van de CGK
Eindhoven is licht toegenomen.

Eind 2013 is er een PR-groep gestart en een nieuw bestuurslid benoemd voor de PR, in de
hoop dat er ook andere bronnen dan de kerk, haar leden, vrienden en familie van Petra
kunnen worden gevonden. Een goede aanzet is de actie op het Christiaan Huygens, waarbij €
6500 is opgehaald (is in 2014 binnengekomen).

Uitgaven

De stichting heeft in 2013 € 19177,67 uitgegeven. Hierbij kan een onderscheid worden
gemaakt in:

 uitgaven voor het project (huur buurthuis, vergoeding Nicaraguaanse medewerkers,
cursusmaterialen, internet en overige uitgaven)

 uitgaven voor het verblijf van Petra (levensonderhoud, oudedagsvoorziening,
verzekeringen, vliegticket)

Ten opzichte van 2012 zijn de uitgaven gestegen met € 156,96 (0,8%).
De uitgaven voor het project zijn fors gestegen met € 1850 (26%). Dit is logisch, omdat er
meer cursussen zijn gegeven (meer uren voor de medewerkers), maar ook omdat er nu
kosten zijn voor internet.
De uitgaven van Petra zijn gedaald met 1687,59 (14%). Er is besloten de
oudedagsvoorziening stop te zetten, aangezien de cijfers oplopende tekorten lieten zien.
Ook zijn de declaratiemomenten voor de verzekeringskosten niet altijd goed verdeeld over
de jaren, waardoor deze uitgaven schommelen per jaar. De werkelijke kosten zijn ca. € 2400
per jaar.



11

Saldo

In 2012 was het verschil tussen inkomsten en uitgaven al negatief (€ 1994,32). Maar in 2013
is het negatief saldo opgelopen tot € 3600,67.

Kascontrole

Op 16 januari 2015 heeft er een kascontrole plaatsgevonden door Harry van Leeuwen en
Johan van der Stoel. Zij hebben de boeken en het financieel jaarverslag in orde bevonden.

Bezittingen

De stichting heeft geen bezittingen anders dan de aanwezige liquiditeiten welke op een
rekening bij de ABN AMRO zijn gestald. Per ultimo 2013 bedroeg dit saldo € 5141,04. Verder
is er naar Petra als buffer voor te maken kosten een bedrag ad € 2.000 overgemaakt.
Hierdoor bezit de stichting een totaal bedrag aan liquiditeiten ad € 7141,04.

Onderstaand vindt u een cijfermatige uitwerking.
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Financieel Verslag 2012 2013

Totaal

Saldo bank 1-1-2013 € 10.736,01 € 8.741,71 € 10.741,71

Saldo buffer 1-1-2013 € 2.000,00 € 2.000,00

Inkomsten
Periodieke giften
particulieren € 9.048,00 € 9.864,72 63,33%
Collectes en inzamelingen
CGK Ehv € 2.138,83 € 2.467,82 15,84%
Incidentele giften en
inzamelingen € 5.839,56 € 3.244,46 20,83%

Do you care € 728,89

Totaal inkomsten € 17.026,39 100,00% € 15.577,00

Uitgaven

Huur buurhuis € 546,44 € 694,32 3,62%

Onkosten NC medewerkers € 4.171,83 € 5.246,18 27,36%

Cursusmaterialen € 594,69 € 762,38 3,98%

Overige materialen € 261,26 € 123,11 0,64%

Internet € 986,15 5,14%

Overige kosten project € 1.588,51 € 1.195,14 6,23%
Totaal directen uitgaven
project € 7.162,73 46,97% € 9.007,28

Kosten voor verblijf Petra
Kosten levensonderhoud
Petra € 5.528,52 € 5.528,52 28,83%

Oudedagsvoorziening Petra € 1.800,00 € 1.200,00 6,26%

Verzekeringen Petra € 3.093,61 € 1.754,55 9,15%

Vliegticket Petra € 1.061,52 € 1.099,26 5,73%

Overige kosten verblijf Petra € 374,33 € 588,06 3,07%

Totaal kosten verblijf Petra € 11.857,98 53,03% € 10.170,39

Totaal uitgaven € 19.020,71 € 19.177,67

Saldo inkomsten en
uitgaven € -1.994,32 € -3.600,67

Saldo bank 31-12-2013 € 5.141,04

Saldo buffer 31-12-2013 € 2.000,00

Totaal saldo 31-12-2013 € 7.141,04


