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Van de initiatiefnemer

Bedankt donateurs, sponsoren en vrijwilligers! 
Bedankt voor jullie geweldige inzet en de enorme 
steun die we het afgelopen jaar hebben mogen 
ontvangen!

Wat was 2013 een prachtig jaar! Stichting El Fuego 
won de fel begeerde Transparant Prijs van Price 
WaterhouseCoopers. Elke keer weer ben ik onder 
de indruk van het professionele jaarverslag van El 
Fuego. Het enorme doorzettingsvermogen van Milly, 
Henk, Stefan en Geert mag hier niet onbetuigd 
gelaten worden.

Het afgelopen jaar stond in het teken van 
vernieuwing en verandering. Mede door de geboorte 
van mijn zoon Rivas Ernst heb ik gekozen voor een 
bescheidener rol binnen El Fuego. Mijn taak als 
projectcoördinator is overgenomen door Annelies 
Koop en Maartje de Boer. Zij hebben veel nieuwe en 
creatieve ideeën. Hun aanpak en eigen stijl openen 
weer andere deuren, niet alleen in Peru maar ook in 
Nederland!

Ook bij het Project Comedor El Fuego is de koers 
iets gewijzigd. Het bestuur heeft het besluit moeten 
nemen de Comedor op een ander verdienmodel over 
te laten gaan. Ik ben ongelooflijk blij dat de 
kokkinnen tijdens de invoering van de nodige 
wijzigingen persoonlijke begeleiding hebben gehad 
van zowel onze penningmeester, als Annelies en 
Maartje die daar verspreid over het jaar gedurende 
enkele maanden aanwezig zijn geweest. Dat maakte 
het proces aanzienlijk eenvoudiger. Gelukkig hebben 
de kokkinnen te kennen gegeven dat zij zich zodanig 
met de comedor en de stichting verbonden voelen, 
dat ze unaniem besloten hebben het project voort te 
zetten en de Comedor uiteindelijk zelfstandig te gaan 
draaien. De eerste resultaten uit het laatste kwartaal 
van 2013 laten al een bemoedigend resultaat zien.

   www.facebook.com/stichtingelfuego

   www.twitter.com/st_el_fuego

Dankzij internet, Skype en Social Media lijkt Peru 
binnen handbereik. Het is steeds beter mogelijk om 
de impact van wat wij als kleine organisatie realise-
ren, zichtbaar te maken. Donateurs, sponsoren en 
vrijwilligers kunnen zien hoe El Fuego het verschil 
kan maken: kansarme kinderen kansrijker maken!

Judith Wiegant
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Samenvattingtting

Stichting El Fuego investeert in primaire levensbehoeften en het toekomstperspectief van 
kansarme straat- en weeskinderen in Peru door het aanbieden van lokale professionele 
zorg op maat. 

2013 2012 2011
Totale baten
Totale lasten

 € 51.300
€ 40.300

 € 54.300
€ 47.100

 € 33.900
€ 44.800

Besteed aan (% van de lasten)
doelstelling 
fondsenwerving, beheer, verantwoording

87,7% 
10,3% 

89,2% 
10,8% 

91% 
9% 

Reserve en bestemmingsfondsen €  22.600 €   11.600 € 4.400

Missie

De stichting is in 2005 opgericht door Judith Wiegant en bestaat uit 25 vrijwilligers 
waaronder vijf bestuursleden en vier projectcoördinatoren. Zij ontvangen geen salaris, 
wel onkostenvergoeding.

Organisatie

Project Cusco 2006 Reorganisatie kindertehuis – bijlessen – voedsel-
tot heden  suppletie en geneesmiddelen voor 60 kinderen.Projecten

Project Comedor  Inrichten Comedor (eetkamerrestaurant) opleiding
El Fuego 2008 -  zes werkloze vrouwen tot kokkinnen / managers. 
tot heden   Dagelijkse maaltijd voor 100 kinderen.

Afgesloten   Project San Ignacio 2009      
   (inrichting Comedor voor projecten 120 kinderen).
   Project Circa 2007 – 2009 
   (Renovatie acht kinder-tehuizen - 350 kinderen). 

Stichting Circa – bij Project Circa en Project Comedor San Ignacio
Stichting Mama Alice – bij Project Comedor El Fuego
ONG (Organización No Gubernamental) – bij Comedor El Fuego
World Vision - bij Project Comedor El Fuego
Restaurant Via Via - in Ayacucho
Agripina Quispemaylla Caviedes – Lerares Project Cusco
Stichting INTI---Tandartsenproject

Partners

Facebook           www.facebook.com/stichtingelfuego
Twitter            www.twitter.com/st_el_fuego
Digitale nieuwsbrieven twee maal per jaar       www.el-fuego.nl  
Donateursbrieven twee maal per jaar       info@el-fuego.nl 
Jaarverslag

Communicatie

Donaties en fondsenwervende acties  totaal 2013 €  51.300Fondsenwerving

CBF  – Certificaat voor Kleine Goede Doelen
ANBI – RISN nummer 8149.76.542Registratie

Financiën
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Summary

El Fuego invests in the primary needs and perspective of underprivileged street children 
and orphans by offering local, professional care in Peru.

2013 2012 2011
Assets total 
Liabilities total 

 € 51,300
€ 40,300

 € 54,300
€ 47,100

 € 33,900
€ 44,800

Spend on (in % of liabilities):
objective
stock recruitment, management account

87.7% 
10.3% 

89.2% 
10.8% 

91% 
9% 

Reserve and allocated stocks     €  22,600 €   11,600 € 4,400

Mission

The foundation is founded in 2005 by Judith Wiegant. The foundation is run by 25 
volunteers among which five board members and four project coordinators. 
They receive no salary, but an expense allowance. 

Organisation

Project Cusco 2006  Reorganisation children’s home – tuition - food
ongoing   supplements and medicine for 60 children. Projects

Project Comedor  Furnish Comedor (canteen), training six 
El Fuego 2008 -   unemployed women to become cooks / managers.
ongoing   Daily meal for 100 children.

Foundation Circa - Project Circa and Project Comedor San Ignacio
Foundation Mama Alice – Project Comedor El Fuego
ONG (Organización No Gubernamental) - Comedor El Fuego
World Vision - Project Comedor El Fuego
Restaurant Via Via - Ayacucho
Agripina Quispemaylla Caviedes – Teacher Project Cusco
Foundation INTI – Project Dental Care

Partners

Facebook     www.facebook.com/stichtingelfuego
Twitter      www.twitter.com/st_el_fuego
Digital newsletters twice a year  www.el-fuego.nl 
Contributors letter twice a year  info@el-fuego.nl 
Annual report

Communication

Donations and fundraising actions               total 2013           €  51,300Fundraising

CBF   – Dutch Quality mark for Charities
ANBI – Qualification from (Dutch) Tax AuthorityRegistration

Finance

Realised   Project San Ignacio 2009 
   (Furnish Comedor for120 children).
   Project Circa 2007-2009 
   (Renovation 8 children’s homes – 350 children
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1.  Stichting El Fuego

’Kansarme kinderen kansrijker maken’…

…is de filosofie waarmee Stichting El Fuego zich 
inzet voor straat- en weeskinderen in Peru. Ze reikt 
deze kinderen de helpende hand en geeft hun de 
kans een beter bestaan op te bouwen. 

Om dat te bereiken biedt El Fuego gezonde maaltij-
den aan in een comedor (eethuis), geeft aanvullend 
onderwijs en zorgt voor een leefbare omgeving 
door het opknappen van scholen en tehuizen. El 
Fuego geeft de kinderen aandacht en warmte, zodat 
ze meer vertrouwen in de medemens én in de toe-
komst krijgen.

Bovendien leidt El Fuego werkloze vrouwen op 
tot kokkin/manager. Deze vrouwen werken in de 
comedor en zijn daardoor in staat hun gezin te on-
derhouden. Zij zijn een voorbeeld en rolmodel voor 
de kinderen door te laten zien dat goed onderwijs 
en hard werken waardevol is teneinde een betere 
toekomst te bereiken.

1.1 Het ontstaan van Stichting El Fuego

El Fuego bestaat acht jaar. In 2005 besloot initiatief-
neemster Judith Wiegant haar droom ’het helpen 
van straat- en weeskinderen’ tot werkelijkheid te 
maken. De naam ’El Fuego’, dat ‘het vuur’ betekent, 
verwijst dan ook naar de passie die zij en de vrij-
willigers hebben voor het werken aan een betere 
toekomst voor kinderen die weinig kansen hebben.

Het ideaal van El Fuego is kleinschalige lokale initia-
tieven te ondersteunen, die voorzien in de primaire 
levensbehoeften van straat- en weeskinderen. Het is 
de bedoeling om de zelfredzaamheid van de lokale 
organisaties te stimuleren. 

Deze focus op ‘het vuur overdragen’ én de persoon-
lijke benadering zijn tot op heden de leidraad voor 
El Fuego.

1.2 De problematiek in Peru

Peru is een van de armste landen van Zuid-Amerika. 
Er is altijd een grote kloof geweest tussen de vele ar-
men en de weinige rijken. Volgens de meest recente 
cijfers van Unicef (2012) leeft 26% van de 30 miljoen 
inwoners onder de armoedegrens en moet van 
minder dan € 0,90 ($1,25) per dag rondkomen. In 
de omgeving van Cusco en Ayacucho leefde in 2010 
liefst 38% van de bevolking in extreme armoede. Dit 
heeft grote gevolgen voor de kinderen.
Volgens het verslag van INEI (National Institute of 
Information and Statistics) verbeterden de levens-
omstandigheden van bijna 509.000 Peruanen tussen 
2011 en 2012. Zij leven sindsdien boven de armoe-
degrens. Het aantal Peruanen dat landelijk onder 
de armoedegrens leeft nam met 2 procentpunt af in 
2012 in vergelijking met 2011 (respectievelijk 27.8% 
en 25.8%).
Volgens Alejandro Vilchez (hoofd van INEI) is de ar-
moedegrens in Peru gesteld op 284 soles (ongeveer 
$109) per maand. Extreem arme gezinnen hadden 
een inkomen van minder dan 151 soles per maand.
De armoede in rurale gebieden nam af van 56.1% in 
2011 naar 53% in 2012. Ook is er een afname waar-
genomen in de stedelijke gebieden. Hier nam de ar-
moede met 1.4 procentpunt af: van 18% naar 16.6%.
Deze verbetering is het resultaat van sociale pro-
jecten en stabiele economische groei in de armste 
gebieden. 

Ongeveer twee miljoen kinderen tussen de 6 en 
17 jaar worden iedere dag door hun ouders de 
straat opgestuurd om geld te verdienen en kunnen 
daardoor niet naar school. De kinderen die wel naar 
school gaan, krijgen onderwijs van een zeer laag 
niveau. De leraren zijn slecht opgeleid en worden 
onderbetaald. De overheid investeert weinig in 
onderwijs. Wel is er in 2011 in samenwerking met 
de Inter-American Development Bank een over-
heidsproject gestart dat zich richt op kinderen tussen 
de drie en vijf jaar in de gebieden rond Cusco en 
Ayacucho.

Hard aan het werk4



Er is vooruitgang geboekt, waardoor de levensver-
wachting fors is verhoogd en de kindersterfte aan-
zienlijk gedaald. In de periode van 1970 tot 2012 
is de levensverwachting toegenomen van 53.5 naar 
74.5 jaar.
Maar de gezondheidszorg is nog steeds 
onvoldoende. Bij kinderen in de sloppenwijken 
is ondervoeding nog steeds een groot probleem. 
Schoolgaande kinderen kunnen zich door honger 
moeilijk concentreren en lopen daardoor 
achterstanden op.

Ook de sociale problematiek is fors. Er is er veel 
werkloosheid, huiselijk geweld, slechte behuizing, 
gebrek aan basisvoorzieningen en gebrek aan 
sociale controle. Zonder ingrijpen is kans op een 
nieuwe generatie criminelen en straatkinderen 
groot.

Ayacucho 

In de sloppenwijk Keiko Sofia in Ayacucho voert El 
Fuego één van haar projecten uit: 
Comedor El Fuego. 
In deze stad van 150.000 inwoners is 36% van de 
kinderen jonger dan vijf jaar ernstig ondervoed, is 
28% van de bevolking analfabeet, en leeft 34% van 
de bevolking zonder medische zorg. En beschikt 
slechts 59% over sanitaire voorzieningen. Dit zijn 
gemiddelden voor de gehele stad. De cijfers voor de 
sloppenwijk vallen dus nog slechter uit.

De mensen hebben vaak geen vaste baan en dus 
geen vast inkomen, er heerst veel werkloosheid. In 
tegenstelling tot Nederland gaan de kinderen maar 
één dagdeel per dag naar school. Het niveau van het 
basisonderwijs laat vaak te wensen over: 47% van 
de leerkrachten in het basisonderwijs konden niet 
goed rekenen en 33% was niet goed in begrijpend 
lezen. Daarnaast hebben ze regelmatig vakanties of 
is er geen school als de docenten staken. 
Analfabetisme komt veelvuldig voor.

In de wijk Keiko Sofia leven de gezinnen meestal in 
lemen huisjes. Zo’n huisje heeft een golfplaten dak 
en bestaat uit één of twee kamers met een aarden 
vloer. Sanitair is er vaak niet. 
Veelal leven samengevoegde gezinnen in één huis. 
Zoals Paulina en Magali, twee van onze medewerk-
sters. Paulina woont met haar vier kinderen en een 
kleinkind in één huisje. Magali leeft met haar man 
en drie kinderen en de twee kinderen van haar zus 
ook in één huis. Haar zus werkt in een ver afgelegen 
gebied en is eens per maand één weekend thuis.
Momenteel wil de gemeente de levensomstandig-
heden verbeteren en de extreme armoedegezinnen 
ondersteunen bij het bouwen van een stenen huis 
met sanitair.
Pelaya, ook een medewerkster van ons, kwam voor 
deze regeling in aanmerking en woont tegenwoor-
dig in een stenen woning.

Reden genoeg voor El Fuego om de handen uit de 
mouwen te steken. We zijn ervan overtuigd dat wij 
met onze ervaring en toewijding een verschil kun-
nen maken. Met de steun van donateurs en sponsors 
doen wij waar we goed in zijn: met beheersbare 
projecten het leven van de kinderen en hun naasten 
verbeteren.

Wij weten ons daarbij gesteund door Susan Gold-
mark, regio directeur Unicef voor Bolivia, Chili, 
Ecuador en Peru, die verklaarde:
“All Peruvian children, regardless of where they 
were born, the educational level of their parents, 
the color of their skin or the language their family 
speaks, should have the same opportunities of ac-
cess to basic healthcare, safe water, sanitation, nutri-
tion and a quality basic education.”(Unicef, 2012,p.1)

Ayacucho 5



1.3. Missie

Onze missie vloeit voort uit de droom en passie van 
Judith Wiegant en sluit naadloos aan bij de proble-
matiek die El Fuego te lijf wil gaan.
Deze missie luidt:
Het investeren in primaire levensbehoeften en het 
toekomstperspectief van kansarme straat- en 
weeskinderen in ontwikkelingslanden door het 
aanbieden van lokale professionele zorg op maat.

De missie stoelt op twee pijlers:
•	 De realisatie van een gezonde en veilige leef-

omgeving voor straat- en weeskinderen door 
hen een zo stabiel mogelijke situatie op school 
en/of in het kindertehuis te bieden. Daarbij 
staan niet alleen structuur, regelmaat, hygiëne 
en gezonde voeding centraal, maar nemen ook 
sport en spel een belangrijke plaats in.

•	 Het bieden van goed onderwijs door het 
stimuleren tot het succesvol kunnen volgen of 
afronden van een opleiding. De instrumenten 
daarvoor zijn: financiering van (aanvullend) 
lesmateriaal en het geven van (bij)lessen waar 
dat passend en mogelijk is door vakbekwame 
docenten.

1.4 Doelstellingen

Voor het verwezenlijken van onze missie hebben wij 
vijf doelstellingen geformuleerd:

1. Het bieden van financiële ondersteuning aan 
lokale projecten om te voorzien in de primaire 
levensbehoeften en educatie van kansarme 
kinderen.

2. Het geven van praktische begeleiding aan de 
Peruaanse werknemers van de geselecteerde 
projecten door het uitzenden van 

         projectcoördinatoren en/of vrijwilligers.
3. Het realiseren van educatie in de breedste zin 

van het woord om het toekomstperspectief te 
verbeteren voor de bij de projecten betrokken 
lokale bevolking.

4. Het verwerven van financiële steun voor 
         lopende en nieuwe projecten.
5. Het bevorderen van alles wat bijdraagt aan de 

hiervoor genoemde doelstellingen.

Enkele kernpunten van de Millenniumdoelstel-
lingen (United Nations Millenium Declaration, 
2000) sluiten aan bij de eigen doelstellingen van El 
Fuego. De stichting streeft er dan ook naar bij (de 
uitvoering van) haar beleid zoveel mogelijk van de 
volgende kernpunten mee te nemen:

•	 Bestrijding van armoede en ondervoeding -
         zoals opleiding van vrouwen en het aanbieden      
         van gezonde maaltijden aan kinderen.
•	 Bereiken van een goede basiseducatie - door 

aanbod van aanvullend onderwijs.
•	 Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen 

- door opleiding van vrouwen (tot kokkinnen 
/ managers), waardoor hun positie als vrouw 
versterkt wordt.

•	 Duurzame omgeving – zoals (verzelfstandigde) 
projecten zoveel mogelijk laten runnen door 

         lokale bevolking, lokale partnerschappen,   
         gebruik van duurzame materialen en  
         voorzieningen voor schoon drinkwater.

Kinderen maken een straattekening6



1.5 SWOT Analyse

In nauw overleg met diverse vrijwilligers wordt de 
SWOT-analyse ieder jaar geactualiseerd.

SWOT Analyse

Sterktes
•	 Kleine, authentieke, transparante organisatie
•	 Succesvolle projecten 
•	 Gemotiveerde, betrouwbare medewerkers en              

vrijwilligers
•	 Goede samenwerking met lokale bevolking en               

organisaties in Peru 
•	 Veel belangstelling en waardering in Nederland voor El 

Fuego projecten 
•	 Minimale overheadkosten
•	 CBF - Certificaat Kleine Goede Doelen
•	 ANBI erkend
•	 Transparantie

Zwaktes
•	 Afhankelijk van beschikbare tijd vrijwilligers
•	 Afhankelijk van donaties
•	 Geen permanente aanwezigheid van onze project-      

coördinatoren in Peru
•	 Begeleiding projecten op afstand
•	 Culturele verschillen communicatie op afstand
•	 Continuïteit in vrijwilligers

Kansen
•	 Samenwerking lokale organisaties in Peru 
•	 Betrokkenheid gemeentebestuur in Ayacucho
•	 Aantrekkelijk voor vrijwilligers 
•	 Actieve fondsenwerving
•	 Verbetering gebruik sociale media
•	 Interactief jaarverslag op de website
•	 Naamsbekendheid en media aandacht

Bedreigingen
•	 Lange termijn financieringen van meerjarenprojecten
•	 Beperkt netwerk in Nederland
•	 Stijging voedselprijzen en kosten levensonderhoud in 

Peru
•	 Valutakoers en inflatierisico
•	 Smet op goede doelen

1.6 Evaluatie speerpunten 2013

In het jaarverslag 2012 noemden wij een 16-tal speerpunten voor 2013. Deze speerpunten zijn:

•Project	Comedor	El	Fuego	(H2)
	 •	Financiële	zelfstandigheid	naar	50%	
	 •	Evaluatie	van	het	project	in	relatie	tot	projectplan,	de	economische	ontwikkeling	en	het	in	2013	te		 	
     verrichten haalbaarheidsonderzoek.
	 •	Rijlessen	Richard	en	indien	mogelijk	kokkinnen
	 •	Aanschaf	tweedehands	auto
	 •	Miniproject	extreme	armoede	gezinnen
	 •	Bezoek	tandartsen
•Bezoek	Tandartsen	Project	Cusco	(H2)
•Fondsenwerving	(H3)
	 •	Aantrekken	extra	fondsenwerver
	 •	Productie	nieuw	promotiemateriaal
•Communicatie	(H4)
	 •	Interactief	jaarverslag	op	website
	 •	Social	media	beter	benutten
	 •	Vervaardiging	korte	promotiefilm	voor	presentaties
•Organisatie	(H6)
	 •	Aantrekken	nieuwe	projectcoördinator
	 •	Aantrekken	nieuwe	beheerder	relatiebestand
	 •	Versterking	redactie
	 •	Actualisering	statuten

In welke mate deze speerpunten zijn gerealiseerd, is beschreven in de hoofdstukken 2 t/m 6.
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El Fuego heeft zich de afgelopen acht jaar voor een 
aantal projecten ingezet, waarvan de meeste 
inmiddels op eigen kracht doorgaan. Twee 
projecten hebben onze steun nog nodig: Project 
Comedor El Fuego en het onderwijsproject Cusco.
Het jaar 2013 was een bewogen jaar vol 
activiteiten. Zowel bij de comedor als in het 
kindertehuis in Cusco zijn veel ontwikkelingen 
geweest. Er is in 2013 veel bereikt en na evaluatie 
is er voor de comedor een nieuwe koers uitgezet. 

2.1 Beleid projecten

Het beleid ten aanzien van projecten bevat de 
volgende uitgangspunten:
•Er	moet	vraag	naar	een	project	zijn.
•Het	project	moet	voldoen	aan	gestelde		 	 	
   selectiecriteria.
•De	projectcoördinator	schrijft	een	
   projectplan inclusief begroting.
•Het	bestuur	keurt	het	plan	goed.
•Bij	de	start	moet	de	financiering	voor	60%		 	
   rond zijn.

De selectiecriteria zijn: 
•Het	project	is	gericht	op	het	verbeteren	van		 	
   de leefomstandigheden en het toekomst   
   perspectief van kansarme kinderen.
•Het	project	biedt	gelegenheid	tot	samenwerking										
   met bestaande (lokale) instanties of initiatieven.
•Het	project	is	na	verloop	van	tijd	op	succesvolle	en		
   zelfstandige wijze te leiden door lokale 
   medewerkers en/of lokale bevolking.
•De	effecten	van	het	project	moeten	concreet	en							
   meetbaar zijn.
•Het	project	moet	passen	binnen	de	millennium				 	
   doelstellingen.

De projecten worden geleid en uitgevoerd door 
projectcoördinatoren, die daarover regelmatig 
verslag uitbrengen aan het bestuur. De aansturing 
van de projecten vanuit Nederland is mogelijk 
dankzij betrouwbare en loyale Peruaanse 
medewerkers.

2.2 Project Comedor EL Fuego in Ayacucho

In een sloppenwijk in Ayacucho richtte El Fuego in 
2008 een comedor (huiskamerrestaurant) op, waar 
schoolkinderen iedere dag een gezonde warme 
maaltijd krijgen. De kinderen betalen een kleine 
bijdrage. Voor het bereiden van de maaltijden heeft 
El Fuego werkloze vrouwen opgeleid tot volleerde 
kokkinnen. Naast het bereiden van de maaltijden 
zorgen de vrouwen voor de inkoop, voorraadbeheer 
en kas-/voorraadadministratie.

De vrouwen voelen zich verantwoordelijk voor de 
comedor en lokaal hebben zij meer aanzien 
verworven omdat zij een bedrijf runnen en de 
kinderen uit de wijk een gezonde maaltijd geven. 
Dat geeft de vrouwen het nodige zelfvertrouwen.
Met dit project bereikt El Fuego twee doelen: 
- De verbetering van de leefomstandigheden van de        
   kinderen.
- Werkgelegenheid en opleiding voor de 
   vrouwelijke werknemers. 

Het is de bedoeling dat deze vrouwen in de 
toekomst de comedor zelfstandig runnen. Daardoor 
zijn zij in staat hun eigen gezin te onderhouden. 
Eind 2013 is de comedor in transitie naar een nieuw 
verdienmodel. In 2013 staan er ongeveer 70 
kinderen ingeschreven bij de comedor. 
De kokkinnen krijgen dagelijks een maaltijd. 
Het vormt een onderdeel van hun beloning. 

Voor het geheel zelfstandig draaien van de comedor 
zijn inkomsten nodig. Daarom is er een mogelijk-
heid voor volwassenen en/of studenten om te 
komen eten voor een marktconforme prijs en 
kunnen maaltijden worden afgehaald. Verder 
bereiden de kokkinnen cateringopdrachten 
voor bedrijven.

2. Projecten

Kokkin doet verslaglegging8



Bezoek aan het project
In 2013 brachten Maartje de Boer 
(januari en februari), Annelies Koop (april t/m juli) 
en Henk van Heuveln (augustus) een bezoek aan de 
comedor (zie foto). In het laatste kwartaal van 2012 
was door Judith Wiegant en Anja Vogelzang een 
aantal problemen gesignaleerd, waaruit bleek dat 
het goed is met enige regelmaat vanuit Nederland 
fysiek aanwezig te zijn in Peru. Zo kan de comedor 
goed begeleid en gecoacht worden naar verdere 
zelfstandigheid. Met maatregelen en sturing vanuit 
Nederland proberen we het proces van 
verzelfstandiging te versnellen. 

Tijdens het verblijf van Annelies in Ayacucho werd 
duidelijk dat het aardappelproject, dat zou moeten 
leiden tot de verzelfstandiging van de comedor, 
uiteindelijk geen haalbaar project bleek. Daarom is 
besloten dit project te beëindigen. 
Om de kokkinnen te helpen na de invoer van het 
nieuwe beleid/verdienmodel zal in 2014 meer 
begeleiding vanuit Nederland aanwezig zijn.

Eerste indruk
Alle drie vrijwilligers constateerden dat het prima 
gaat met de kinderen. Ze zien er goed uit. Ze wor-
den door de kokkinnen met liefde opgevangen, 
spelen met elkaar en kunnen zo de eventuele 
narigheid van thuis vergeten. De sfeer tussen de 
kokkinnen onderling is uitstekend. Ze werken hard 
en hebben het naar hun zin. 

‘Ik ben onder de indruk hoe goed de mama’s 
samenwerken, op elkaar ingespeeld zijn en een 
gezellige werksfeer hebben.

‘Ook zaken als boodschappen, schoonmaken en 
administratie doen ze zelf en alles in overleg.’

Annelies Koop

Aanpassing organisatie

Bedrijfsleiding
De rol van bedrijfsleider werd vervuld door Hugo. 
Na evaluatie is besloten de samenwerking met Hugo 
te beëindigen. Zijn rol wordt nu door de kokkinnen 
en boekhoudster Margot ingevuld. 

Richard was in de eerste helft van 2013 voor 
minimaal acht uur per week aangesteld als hoofd 
van het aardappelproject. Hij was verantwoordelijk 
voor de contracten met de restaurants en polleria’s 
voor de levering van geschilde aardappelen. Richard 
zet zich na het beëindigen van het aardappelschil-
project voornamelijk in als maatschappelijk werker. 
Hij bezoekt en ondersteunt onder andere gezinnen 
waarin extreme armoede heerst en helpt hen met 
sociale problemen. Vanuit Nederland is er 
regelmatig contact en waar nodig ondersteuning. 

Margot is nu het eerste aanspreekpunt voor de 
kokkinnen en vaste voorzitter van het periodieke 
overleg van de kokkinnen. Zij bespreekt met hen de 
financiële zaken en begeleidt de overige 
vergaderingen. 

Boekhouding
Margot is verantwoordelijk voor alle financiën en 
verzorgt de administratie van de ONG (zie hoofd-
stuk 6). Zij controleert de door de kokkinnen 
aangeleverde kas-/voorraadadministratie en stuurt 
iedere maand het gehele boekhoudbestand naar 
Nederland ter beoordeling door Henk van Heuveln 
en Thomas Kooistra (controller ONG).

Maartje, Annelies & Henk op bezoek bij het project 9



Beëindigen aardappelproject
Eind 2011 is een start gemaakt met het project om 
geschilde aardappels te verkopen aan restaurants. 
Dit project leek een goede manier om inkomsten te 
genereren en zo de verzelfstandiging van onze co-
medor te voltooien. Vanaf het begin van het aardap-
pelproject deden zich echter al problemen voor.
Na enkele proefdraaiingen bleek dat de aardappels 
na het schillen verkleurden. In oktober 2012 werd 
voor dit probleem een oplossing gevonden. Maar 
nog steeds waren de medewerkers te veel 
afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde 
aardappels. Te matige kwaliteit betekende alsnog 
verkleuring. Verder bleek na verloop van tijd dat 
Richard te weinig nieuwe klanten binnenhaalde. 
Zodoende bleven de inkomsten achter en 
overstegen de kosten de baten. 

Daarnaast deden zich helaas steeds nieuwe 
problemen voor:
•	 De aardappelschilmachine ging stuk en bleek 

niet geschikt om alle soorten aardappelen te 
schillen. Het falen van de machine en het wel 
moeten leveren van de geschilde aardappelen 
zorgde voor een enorme werkdruk voor de 

         kokkinnen.
•	 Stijging van inkoopprijzen die niet volledig 
         doorberekend konden worden aan de 
         afnemers.
•	 Onbetrouwbare afnemers.
•	 Het niet kunnen vinden van voldoende              

afnemers van het product.

Annelies wist medio 2013 de inkomsten uit het 
aardappelproject aanmerkelijk te verhogen, maar 
nog steeds werd er onderaan de streep geen winst 
gemaakt. Mede op basis van uitgebreide rapporten 
van Annelies en  de daaruit volgende kosten/baten 
analyse is uiteindelijk besloten te stoppen met het 
aardappelproject.

Met het beëindigen van het project is het 
aanschaffen van een tweedehands auto en het 
behalen van de rijbewijzen niet meer nodig. 
Deze doelstellingen voor 2013 zijn niet langer 
relevant en daardoor niet gerealiseerd.
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Verzelfstandiging en begeleiding
In augustus heeft onze penningmeester Henk van 
Heuveln de comedor bezocht. Hij heeft zich met 
name beziggehouden met de verzelfstandiging. 
Speerpunt van het voorgaande jaar was de eigen 
inkomsten op te schroeven tot 50%. Over geheel 
2013 lagen die op 43% van de totale inkomsten. 
Eind 2013 lag dit percentage al hoger, waarmee 
deze doelstelling bijna gehaald is. 

Naar aanleiding van dit bezoek zijn de volgende 
maatregelen genomen:
-       Een verandering in het verdienmodel: 
         overgang van ’open eind financiering’ naar 
         ’afnemer kindmaaltijden’. El Fuego staat niet            
          langer garant voor de totale exploitatie van 
         de comedor, maar zal een bedrag sponsoren 
         per maaltijd per kind. 
-       Start verkoop toetjes, fruit en drankjes.
-       Verhogen van de verkoopprijzen van de 
         maaltijden.
         Vanaf het najaar van 2013 is de nieuwe koers 
         uitgezet voor de comedor.

Nieuw beleid  
El Fuego heeft het volgende meegenomen in haar 
nieuwe beleid:
•	 Na evaluatie is gebleken dat alle medewerkers 

van de comedor voor de volle honderd procent 
door wilden gaan.

•	 We hebben ervoor gekozen om al het personeel 
in de comedor te behouden en de verzelfstandi-
ging versneld door te laten gaan.

•	 Om de kokkinnen de mogelijkheid te geven 
om te wennen aan de eigen zelfstandigheid 
zijn we overgegaan op een tijdelijke hybride 
vorm van financieren. Zo dekken we de ko-
mende tijd nog de noodzakelijke kosten voor 
het voortbestaan van de comedor. We zorgen 
voor goede begeleiding om de kokkinnen zo 
efficiënt mogelijk met geld en middelen om te 
leren gaan. Daarnaast garanderen we een deel 
van het salaris van de kokkinnen en vergoeden 
we de huur. Het loon van de boekhoudster en 
de maatschappelijk werker wordt volledig door 
El Fuego vergoed, zodat onafhankelijkheid           
(en functiescheiding) naar het stichtingsbestuur 
is geborgd. 

•	 Wij maken de kokkinnen steeds duidelijk dat we 
eigen initiatieven verwachten en zullen daarbij 
als klankbord en sparringpartner fungeren.

•	 Alleen nog inkoop van kindmaaltijden door 
El Fuego tegen een verantwoorde prijs is het 
uiteindelijke doel. 
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Toekomst
Volgens het projectplan uit 2008 zou de comedor 
eind 2012 in staat moeten zijn 90% van de kosten 
zelf terug te verdienen. Dit is helaas niet 
gerealiseerd vanwege de volgende redenen:
•	 Sterke kostenstijgingen van voedsel, loon, 
         huisvesting en transport.
•	 Inkomsten uit de catering zijn instabiel.
•	 De winstmarge van de opdrachten is gering.
•	 Stagnering productie geschilde aardappels.
•	 Afblazen aardappelproject.

Wij blijven echter streven naar zo groot mogelijke 
zelfstandigheid. Tot die tijd blijft El Fuego dit project 
financieel ondersteunen.

Wij verwachten dat dit nieuwe beleid effect zal 
sorteren, temeer omdat aan de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid nog meer inhoud wordt 
gegeven en de eerste resultaten bemoedigend zijn. 

Maartje de Boer vertrekt half januari 2014 naar de 
comedor voor een periode van ruim twee maanden. 
Een goed moment voor El Fuego om zo de 
begeleiding en coaching naar zelfstandigheid te 
monitoren en te coachen.

Voorbereiding tweedaags bezoek tandartsen
In 2012 is er een tweedaags bezoek geweest van de 
tandartsen van de stichting INTI. Dit was een groot 
succes. In 2013 is het ons gelukt om voor begin 2014 
wederom een tweedaags bezoek te plannen.  
Maartje de Boer, die in 2012 zorgde voor een 
vlekkeloos verloop van het bezoek, zal ook in 2014 
de tandartsen opvangen en begeleiden. El Fuego 
betaalt ook komend jaar de verblijfskosten van de 
tandartsen in Ayacucho.

Extreem arme gezinnen
Een van de speerpunten voor 2013 was om te 
beoordelen of we een nieuw project konden starten 
om extreem arme gezinnen te helpen.
Doordat het tempo van de verzelfstandiging van de 
comedor tegenviel en doordat diverse 
vrijwilligersvacatures opgevuld moesten worden is 
de start van dit project uitgesteld.

Op bezoek bij de tandarts12



Aantallen bezoekers Comedor El Fuego

Jaarbasis Gemiddeld per dag
2013 2012 2011 2013 2012 2011

Inschrijving
Kinderen 7.815 10.333 10.588        68          81      82

Sociale indicatie   3.875   5.717   5.214        18          24        22

Studenten      764   175      1.161          3            2          5

Totaal inschrijving 12.454 16.225 16.963      90        107      109

Vrije inloop
Kinderen    1.071    1.248    2.606          5           5 11

Studenten 1.492 1.565 2.484 7 7 10

Totaal vrije inloop 2.563 2.813 5.090 12 12 21

Totaal kinderen 15.017 19.038 22.053 102 119 130
Volwassenen 4.362 2.154 1.908 28 22 21

Totaal bezoekers 19.379 21.192 23.961 130 141 170
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Impact van nieuw verdienmodel
Door toename van zelfstandigheid gaan de 
kokkinnen commerciëler denken: zij zijn meer 
baten- en kostenbewust. De dames onderhandelen 
met El Fuego over een hogere vergoeding voor de 
kindmaaltijden en zij onderzoeken of verlaging van 
de huur voor de comedor mogelijk is. 
Het is noodzakelijk om commerciëler te gaan 
denken om zo nieuwe cliënten en opdrachten te 
werven. Zo behoudt de comedor haar bestaans-
recht. In 2014 evalueert El Fuego of het nodig is een 
nieuwe medewerker aan te trekken met specifieke 
commerciële vaardigheden. 

Maar het nieuwe verdienmodel bergt ook een 
dilemma.De volwassenen betalen een commerciële 
prijs. De kinderen betalen een lagere prijs, waarop 
El Fuego overigens een redelijke suppletie voldoet. 
Desondanks kunnen de volwassenen voor de 
kokkinnen commercieel interessanter zijn. Dat zou 
tot ’verdringing’ van de kinderen kunnen leiden.
Het is zowel voor de kokkinnen als voor El Fuego 
een opdracht hiervoor een goede en verantwoorde 
balans te vinden.

Voor El Fuego laat het nieuwe verdienmodel onver-
let dat de nadruk blijft liggen op de kinderen. Door 
hen een gezonde maaltijd, aandacht en warmte te 
geven zijn ze in staat betere schoolprestaties neer te 
zetten en te ervaren dat ze iemand zijn die meetelt in 
de maatschappij. Ze krijgen het zelfvertrouwen dat 
nodig is om een betere toekomst op te bouwen en 
makkelijker aansluiting te vinden met de groeiende 
economie in hun wijk.

Datzelfde geldt voor de kokkinnen. Door deze 
vrouwen binnen onze stichting op te leiden en veel 
verantwoordelijkheid te geven, krijgen ze meer 
zelfvertrouwen en zijn ze gemotiveerd. Door het 
nieuwe verdienmodel zien ze de comedor als ’hun’ 
eigen bedrijf. De ontwikkeling die zij doormaken 
zorgt ervoor dat ze ook op een andere plek een 
goede baan kunnen vinden en hun gezin daarmee 
kunnen onderhouden. Het project Comedor heeft 
een grote aantrekkingskracht op werkloze vrouwen. 
Bij elke vacature zijn er veel sollicitanten.

Evaluatie Project Comedor El Fuego
In de evaluatie over 2012 constateerden wij dat de 
samenwerking tussen Nederland en Peru verbeterd 
moest worden. Daarom hebben de vrijwilligers 
van El Fuego in 2013 meer tijd doorgebracht bij de 
projecten in Peru. Hierdoor is de betrokkenheid van 
de vrijwilligers bij de projecten vergroot. 
De communicatie tussen Nederland en Peru is 
geïntensiveerd en problemen zijn hierdoor sneller 
zichtbaar. Dankzij social media is Peru dichterbij 
gekomen, zowel voor vrijwilligers, bestuur als dona-
teurs. De noodzakelijke intensieve begeleiding van 

de comedor zorgde ervoor dat er geen tijd en middelen 
beschikbaar waren om nieuwe projecten te starten.
De richting die het bestuur heeft gekozen en die in het 
laatste half jaar van 2013 geleidelijk is ingezet lijkt nu haar 
vruchten al af te gaan werpen.

2.3 Onderwijsproject Cusco

In de stad Cusco staat een kindertehuis dat is opgericht 
door de organisatie Remar. In het tehuis wonen onge-
veer 60 kinderen in de leeftijd van 1 tot 18 jaar. Veel van 
de kinderen zijn door hun ouder(s) bij het tehuis afgele-
verd omdat ze financieel gezien niet in staat zijn voor hun 
kinderen te zorgen. Vaak zijn dat jonge tienermoeders. 
Sommige kinderen zijn door verwaarlozing, mishande-
ling en/of misbruik op straat beland en uiteindelijk hier 
terecht gekomen.

In 2006 nam El Fuego dit kindertehuis mede onder haar 
hoede. De projectcoördinatoren renoveerden het huis, 
lieten voor de kinderen nieuwe bedden en matrassen 
maken en kochten kleding en speelgoed. Ook regelden 
zij voor hen een extra leerkracht en extra voedseltoe-
voer.

Omdat de meeste kinderen een leerachterstand hebben, 
zorgt El Fuego ervoor dat de kinderen bijles krijgen. 
Tijdens de bijlessen besteden we ook aandacht aan de 
lichamelijke verzorging van de kinderen in geval van 
hoofdluis, wormen en andere ziektes. Indien nodig 
schaft El Fuego daarvoor medicamenten aan. Ook krij-
gen de kinderen gedurende de lessen fruit. In 2013 is bij 
het bezoek van onze projectcoördinator gebleken dat de 
nadruk meer moet liggen op de persoonlijke begeleiding 
van de kinderen. Sommigen vinden het lastig het groeps-
niveau bij te benen. Daarnaast is El Fuego in september 
2013 begonnen met het aanbieden van Engelse les. 

Een meisje met hoofdluis word verzorgd14



Nieuwe ideeën, matrassen en kasten
Naast medicamenten en begeleiding is er in 2013 
een tweetal kleine projecten in Cusco gerealiseerd.
Hier is de hulp van El Fuego hard nodig en zijn er 
ideeën voor nog meer persoonlijke begeleiding 
voor de kinderen.

•	 El Fuego is een samenwerking aangegaan met 
Proyecto Peru om de kinderen te helpen met 
het onderwijs in het Engels. Dit is van grote 
toegevoegde waarde omdat er steeds meer 
werk is in de toeristenindustrie en de kinderen 
hiermee meer kans krijgen een goede toekomst 
op te bouwen.

•	 Daarnaast zou het goed zijn ruimte te creëren 
voor professionele therapie voor kinderen 
die met zeer grote ontwikkelingsproblemen 
kampen.

Tijdens zijn relatief korte verblijf in Cusco heeft 
onze penningmeester Henk door middel van 
kleinschalige projecten op Facebook succesvol 
donaties geworven. Hiervan zijn kasten en 
matrassen gekocht.

Huidige stand van zaken
De kinderen zijn momenteel verdeeld over drie 
gebouwen: een jongenstehuis, een meisjestehuis 
en een tehuis voor tienermeisjes. Deze verdeling 
vermindert de kans op ongewenste intimiteit. 

El Fuego heeft drie leraressen in dienst. Agripina 
staat aan het hoofd en heeft assistentie van Katia en 
Mercedes. In 2013 is Katia afgestudeerd en stagiaire 
af. Zij heeft sinds september 2013 haar diploma en 
wordt nu ook als volwaardig docente betaald en 
ingezet bij ons onderwijsproject in Cusco.

De docenten beschikken over een aparte ruimte, 
waar de bijlessen gegeven worden. Agripina gaat 
regelmatig naar de scholen van de kinderen om 
de voortgang of problemen van ’haar’ kinderen te 
bespreken. Tijdens de vakanties verzorgt zij met 
haar team activiteiten en creatieve bijlessen voor een 
groot deel van de kinderen.
Door de inzet van El Fuego zijn de schoolprestaties 
van de kinderen aanzienlijk verbeterd. 
Het team in Nederland ontvangt van Agripina rap-
portages over de studievorderingen van de kinderen 
en accurate overzichten van alle gemaakte kosten.

Er is nog steeds veel verloop bij de kinderen. Dit 
betekent extra werkdruk voor de leerkrachten, die 
bij elk nieuw kind de leerachterstand moeten weg-
werken. Het verloop ontstaat doordat de organisatie 
Remar van mening is dat ieder kind dat in nood zit 
opgenomen moet worden. Aan de andere kant 
verlaten kinderen het tehuis door verhuizing, of 
doordat de eigen ouders weer in staat zijn voor hun 
kinderen te zorgen. Helaas komt het soms ook voor 
dat kinderen gewoon weglopen bij Remar. 

“Op Facebook heb ik een oproep voor 
een donatie gedaan, omdat onze 
docentes meer kastruimte nodig 
hadden. Het is gelukt het benodigde 
bedrag bij elkaar te krijgen en de kast is 
gekocht en geplaatst! Hij werd 
gelijk volop in gebruik genomen. 

Ook kon het weeshuis van de meiden 
wel wat nieuwe matrassen gebruiken. 
Wat waren de oude matrassen oud, 
smerig en dun! Ook hiervoor heb ik een 
oproep op Facebook geplaatst. Mede 
door sponsoring van kinderopvang 
‘Op Stoom ‘ kon ik hier 9 nieuwe 
matrassen + kussens kopen! 
De meiden waren er erg blij mee!”

Henk van Heuveln
Penningmeester
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Evaluatie Project Cusco
In 2013 is penningmeester Henk van Heuveln op be-
zoek geweest. Hij heeft daar met eigen ogen gezien 
hoe hard de hulp daar nodig is.
In overleg met onze docentes is duidelijk geworden 
dat er een grote vraag bestaat naar een uitbreiding 
van het onderwijspakket. Zo ondersteunen we de 
kinderen bij het leren van de Engelse taal. 
Ook gaan we proberen professionele therapie te re-
aliseren voor kinderen die extra aandacht behoeven.

De schoolprestaties van de kinderen laten een 
stijgende lijn zien. Dankzij de inzet van de docenten 
worden ook lichamelijke klachten van de kinderen 
tijdig gesignaleerd en aangepakt.

El Fuego gaat door met het ondersteunen van dit 
onderwijsproject en de steun uitbreiden daar waar 
nodig is.

2.4 Speerpunten 2014

Project Comedor El Fuego
•	 Comedor ombouwen naar commerciëler 
         restaurant.
•	 Consequent doorvoeren nieuw verdienmodel.
•	 Inkoop kindmaaltijden.
•	 Onderzoek aantrekken commerciële 
         medewerker.
•	 Bezoek tandartsen 2014.
•	 Miniproject extreme armoedegezinnen.

Project Cusco
•	 Evaluatie Engelse les.
•	 Onderzoek naar het kunnen bieden van 
         professionele therapie.

Wat is er nodig voor het project Cusco?
De kosten voor dit project bedragen ongeveer
 € 8.000 per jaar. Dit geld wordt besteed aan 
salarissen voor de leerkrachten, reiskosten, fruit 
en drinken tijdens de lessen, schoolmaterialen en 
medicijnen.Op alle scholen zijn uniformen verplicht. 
Het kindertehuis kan deze dure uniformen niet 
betalen. En kinderen zonder uniform worden op 
school als ’outcast’ beschouwd. Bovendien moeten 
de kinderen, zoals overal in Peru, in het begin van 
het schooljaar zelf alle schoolmaterialen kopen. Ook 
hiervoor heeft het tehuis geen geld. El Fuego steunt 
hen hierbij. 

Impact
Door het bieden van goede secundaire voorwaar-
den, zoals een studiekostenvergoeding, kunnen de 
docenten zich beter ontplooien. Zo heeft Katia, die 
eerst stagiaire was, haar opleiding af kunnen ron-
den. Zij blijft nu tegen een volwaardige vergoeding 
als docente aan El Fuego verbonden. 

De goede secundaire voorwaarden hebben als 
voordeel dat de docenten langer aan het onder-
wijsproject verbonden blijven, waardoor tussen de 
kinderen en docenten een sterkere band ontstaat.

Door de bijlessen en persoonlijke aandacht kun-
nen de kinderen zich beter ontwikkelen. Dit geeft 
een goede kans op een betere toekomst. Doordat 
de kinderen steeds dezelfde leerkrachten hebben 
ontstaat er bij hen ook een gevoel van veiligheid en 
stabiliteit. Wij geloven dat dit zeker helpt bij hun 
gedrag en ontwikkeling. 

Waarom zou u Stichting El Fuego ondersteunen?

Waarom zou u Stichting El Fuego ondersteunen?

El Fuego kenmerkt zich door:

•Kleinschalige,	duurzame	projecten.
•Rechtstreekse	controle	op	projecten.
•Donateur	kan	bepalen	waaraan	donatie	besteed	wordt.
•Het	geld	wordt	effectief	besteed.
•Lage	overheadkosten.
•Transparante	verslaglegging.
•Volledige	accountantscontrole.
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3.  Fondsenwerving

3.1 Beleid fondsenwerving

El Fuego ontvangt met name giften, donaties en 
sponsorbijdragen. Zij besteedt haar ontvangen 
gelden maximaal aan haar projecten en doelen en 
probeert haar overhead kosten zo laag mogelijk 
te houden. Wij besteden zo weinig mogelijk aan 
reclame, brochures en campagnes. 

Met dit uitgangspunt én om de fondsenwerving 
meer structuur te geven schreef onze fondsenwer-
ver Arjan van der Poel in 2012 het ’Fondsenwer-
vingsplan’. Dit fondsenwervingsplan is voor 2013 
met hier en daar een kleine aanpassing ook nog 
actueel.

De hoofdlijnen van dit plan zijn:
•	Financiële	ambitie:	€	50.000	donaties	en	baten.
•	Uitwerking	en	bepaling	bestedingsdoelen.
•	Inzet	en/of	gebruik	van	social	media/	
crowdfunding.
•Wijze	van	uitvoering.

3.2 Fondsenwervende acties 

Evenals in voorgaande jaren zijn ook in 2013 
fondsenwervende acties gehouden om onze 
activiteiten in Peru te ondersteunen. 
Deze acties ontstonden veelal spontaan.

In oktober behaalde 
onze stichting de 
Transparant Prijs voor 
kleine goede doelen. 
De hieraan verbonden 
geldprijs ad € 25.000, 
ter beschikking gesteld 
door de Nationale 
Postcode Loterij, is 
geheel bestemd voor 
onze projecten in Peru.
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Acties van onze vrijwilligers
Tijdens zijn bezoek aan Cusco organiseerde een 
van onze vrijwilligers een crowdfunding actie voor 
matrassen en kasten; met een oproep op Facebook 
werd € 245 opgehaald.

Giften en acties van donateurs

In januari stortte een bedrijf € 140, zijnde de fee van 
een trainer-donateur. 

Een hoogbejaarde dame uit Creil doneerde ons in 
januari € 1.000 voor de comedor, waar haar 
kleindochter als vrijwilliger heeft gewerkt.

De fee’s van gastcolleges van een in Hollandsche 
Rading woonachtig medisch specialist werden in 
februari aan El Fuego geschonken. Wij ontvingen 
€ 1.069 voor de comedor in Ayacucho.

Via een bekende doneerde een bedrijf uit De Meern 
in maart € 1.000 voor het project Comedor.

In april ontvingen wij van een uitgever voor het 
onderwijsprogramma Cusco de fee van 
€ 150, namens een onbekende betrokken donateur.

In juni werd in Creil een feest georganiseerd waar 
de feestgangers € 485 bijeenbrachten voor de 
kansarme kinderen van ons Cusco-programma.

Een mevrouw uit Zeist doneerde in juli € 250 van 
haar vakantiegeld voor het project Comedor.

Een heer uit Den Haag vierde zijn 65e verjaardag. 
Als verjaardagscadeau doneerden zijn vrienden 
in augustus/september € 675 aan de comedor in 
Ayacucho.

Van Kinderopvang Op Stoom ontvingen wij in 
september € 1.000 voor het onderwijs-programma 
Cusco. Van dit bedrag is bijna € 400 besteed aan de 
actie van matrassen en kasten van het project Cusco. 
Daarnaast konden wij nieuwe leermiddelen, 
medicijnen en de kosten van docenten bekostigen.

Een diaconie uit Woerden verraste ons in oktober 
met een donatie van € 500, bestemd voor kinderen 
uit extreme armoede gezinnen die onze comedor in 
Ayacucho bezoeken.

Een bureau Bouwmanagement uit Bilthoven 
sponsorde in november de comedor met € 250.

Wij werden in november verrast met een gift van 
€ 700 door een BV uit Alkmaar. De directie was 
geïnspireerd door het boek Clamor de las Altas 
Tierras van Jose Fuentes Manfredi. De donatie werd 
bestemd voor het Cusco-programma.

Een echtpaar uit Broek op Langedijk doneerde 
in december spontaan € 750. Deze gelden 
waren 
bestemd voor de comedor.

Voor het onderwijsprogramma Cusco ontvin-
gen wij in december € 540 van de Stichting 
BOS uit Malden.

Naar aanleiding van de Transparant Prijs 
schonk een echtpaar uit Groningen ons als 
kerstgift € 100 voor het onderwijsprogramma 
Cusco.
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Kengetallen fond
Resultaten fondsenwerving         2013 2012 2011
- waarvan particulieren  €     18.300    €   30.200    €   17.300

- waarvan bedrijven €        2.900 €      9.900 €      7.700

- waarvan organisatie en fondsen    €        5.000    €      6.200    €      5.800

- waarvan acties derden          €     25.000    €      7.900    €      2.700

Totaal baten fondswerving €     51.200 €   54.200 €   33.500

Kosten fondsenwerving:
•	in	bedragen
•	in	%	baten	uit	eigen	fondswerving

€        2.400
9,3%

€      2.600
5,6%

€      1.600
5,3%

Netto resultaat fondsenwerving €     48.000 €   51.600 €   31.900

  
Geoormerkte giften €     41.800 €   43.100 €   27.000

Notariële schenkingen (lijfrente) - cumulatief
Grootste bedrag

          9
€         2.000

          9
€          2.000

          8
€          1.200

Kleinste donatie €                10 €                 10 €                 20

Grootste donatie:
•	van	particulier
•	van	bedrijf
•	van	organisatie	en	fondsen

         
    €         2.000
    €         1.000
    €         3.900

         
   €          2.000

       €          3.000
    €          5.000

         
    €          1.447
    €              250
    €         7.000

Nieuwe donateurs          3 12 12

Schriftelijke opzeggingen 13 - 3

Gebruik iDEAL:
•	aantal	transacties
•	omzet
•	laagste	bedrag
•	hoogste	bedrag

5
€             190
€                10
€                80

12
€          1.333
€                 10
€              500

3
€                79
€                15
€                25

Gebruik Just Giving:
•	aantal	transacties
•	omzet
•	laagste	bedrag
•	hoogste	bedrag

1
€             100
€             100
€             100

--,--

        

--,--

3.3 Impact

De kleinschaligheid van onze organisatie, ons 
beeldmateriaal op de website en onze manier van 
werken en verantwoording, roepen positieve 
reacties op bij personen en/of bedrijven. 
Ook nu zijn weer diverse adviezen uit het 
Fondsenwervingsplan opgevolgd, waardoor onze 
Stichting bekender is geworden. Zo wordt El Fuego 
door steeds meer mensen gevolgd op Facebook.

Uit diverse reacties blijkt dat bovenstaande 
effecten personen en/of bedrijven uitnodigen 
tot spontane geldacties of vrijwilligerswerk.
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3.4 Evaluatie 2013

Ook bij onze stichting heeft de algemeen maat-
schappelijke daling in giften en donaties aan goede 
doelen zich in volle omvang gemanifesteerd. In de 
loop van het jaar tekende zich die dalende tendens 
al af en werd waar mogelijk de tering naar de nering 
gezet. 
We hadden niet verwacht dat de baten uit eigen 
fondswerving in 2013 zo ver achter zouden blijven 
bij de begroting (€ 18.300 minder) en het jaar 2012 
(€ 20.000 minder). 
Maar dankzij het behalen van de Transparant Prijs 
kon de ambitie uit het Fondsen-wervingsplan 2013 
(€ 50.000) met € 1.200 worden overtroffen! Naar 
aanleiding van die  prijs meldden zich spontaan 3 
nieuwe structurele donateurs aan.

De totale baten uit fondswerving zijn ten opzichte 
van 2012 gedaald met € 3.000, wat als volgt is te 
verklaren:
•Minder	notariële	/	periodieke	schenkingen	per		 	
   saldo (*) € 800.
•Afname	aantal	sponsors	(8)	en	bijdragen		 	
   € 16.100.
•Aanzienlijk	minder	speciale	acties	(13)	door	
   vrijwilligers, donateurs, En overige betrokkenen  
   € 11.100.
•Plus:	het	behalen	van	de	Transparant	Prijs	 	
   € 25.000.

(*) de overeengekomen periodieke schenkingen 
zijn (nagenoeg) structureel, terwijl de overige giften 
en bijdragen een incidenteel karakter hebben.

Voor structurele financiering is het belang van de 
periodieke schenkingen duidelijk. Het aantal is 
gelijk gebleven. Van een akte was de termijn 
verstreken, maar gelukkig kon  een nieuwe akte 
worden gepasseerd. Er waren er drie begroot.

Mailing naar onze vaste contacten en crowdfunding 
via Facebook, waarin wij om een doelgerichte 
bijdrage vragen, heeft effect. Echter zowel 
frequentie als de hoogte van de individuele donaties 
zijn sterk afgenomen. 

Ook het aantal transacties via iDeal en de 
gerealiseerde netto-omzet zijn sterk gedaald. Om 
digitale donaties te bevorderen zijn in november 
enkele actiepagina’s gelanceerd via het platform 
Just Giving.

Voor de ontwikkeling van promotiemateriaal zijn 
opnieuw ideeën ingebracht. Daarbij wordt geba-
lanceerd tussen het verwacht nut en de kosten. 
Mede daarom is het uitgeven van nieuwe folders en 
actiekaarten voorlopig opgeschort. Het maken van 
een nieuwe presentatie CD/DVD wordt binnenkort 
in gang gezet.
Daarnaast werden voor vrijwilligers nieuwe visi-
tekaartjes gemaakt, waarvan de kosten volledig 
werden gesponsord. In verband met de overgang 
naar IBAN werden nieuwe acceptgiro’ s en envelop-
pen gedrukt. 

Het werven van nieuwe fondsen en donateurs 
blijft voortdurend de aandacht eisen. Het is ons 
niet gelukt het team te kunnen versterken met een 
fondsenwerver. Ook dit blijft een speerpunt voor 
het komende jaar.

3.5. Ontwikkelingen na balansdatum 

•Er	is	één	nieuwe	periodieke	schenkingsovereen-	 	
   komst toegezegd.

3.6 Speerpunten 2014

•	Aantrekken	extra	fondsenwerver.
•	Productie	nieuw	promotiemateriaal	
    (zoals Presentatie CD/Dvd).
•	Verder	exploreren	mogelijkheden	social	media	&		
    crowdfunding.

?

Exploreren van mogelijkheden
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4. Communicatie

Stichting El Fuego wil een transparante organisatie 
zijn. Wij besteden veel aandacht aan het informeren 
van onze belanghebbenden over onze activiteiten. 
Communicatie speelt een essentiële rol bij het 
ondersteunen van de vrijwilligers in Nederland en 
in Peru.
Door de kleinschaligheid van onze stichting hebben 
wij korte lijnen en goed contact met onze belang-
hebbenden. Het persoonlijke contact en de indivi-
duele aandacht is een van de kernpunten van onze 
organisatie. Hierdoor ontstaat een goed inzicht in 
de tevredenheid van belanghebbenden, waardoor 
geen gestandaardiseerde tevredenheidsonderzoe-
ken nodig zijn.

4.1 Communicatiebeleid 

Sinds de start met social media (medio 2012) leren 
we steeds beter de mogelijkheden kennen en 
benutten. Door social media breidt het bereik van 
onze organisatie steeds meer uit. In 2013 is het 
aantal posts en volgers duidelijk toegenomen. Ook 
op dit gebied zijn wij een lerende organisatie. 

Voor 2013 hanteerden we de volgende 
kernpunten:
•	Algemene	informatievoorziening	naar	ons	team		 	
    en alle geïnteresseerden door middel van social   
    media, website, digitale nieuwsbrief en    
    jaarverslag.
•	Specifieke	informatievoorziening	naar	potentiële		
    sponsors, donateurs en team door persoonlijke   
    brief of e-mail, presentaties, donateursbrief, en   
    (interne) nieuwsbrief.
•	Actueel	houden	en	verbeteren	van	social	media	en	
    website.
•	Afhandelen	van	ontvangen	e-mailberichten	
    binnen één week.
•	Uitvoeren	van	’bedankbeleid’	(bijvoorbeeld	bij		 					
    bijzondere acties/donaties persoonlijke bestuurs  
    brief binnen vijf weken).
•	Verzenden	van	een	’kerstbedankkaart’	(tevens		 	
    nieuwjaarswens) naar alle relaties.
•	Pers-	en	mediacontacten	worden	onderhouden		 	
    door één bestuurslid.

4. Communicatie

4.2 Belanghebbenden

Donateurs en sponsors
De meeste donateurs en sponsors komen uit de familie/
vriendenkring en de zakelijke relatiesfeer van de vrijwil-
ligers. De kleinschaligheid en het inzicht over de beste-
ding van hun giften spreekt hen aan. Maar zij zijn vooral 
geraakt door de inzet en passie van het team El Fuego. 
Het winnen van de Transparant Prijs heeft er voor 
gezorgd dat er ook van buiten het eigen netwerk zich 
nieuwe donateurs aanmelden. Een prachtige 
ontwikkeling.
Ieder die een bijdrage levert, behoort tot de doelgroep. 
El Fuego informeert door social media, website en infor-
matieve brieven en/of e-mail. Zo zijn de ins en outs voor 
alle geïnteresseerden makkelijk toegankelijk.

De (potentiële) sponsors en donateurs kregen het jaar-
verslag toegezonden. Voor 2014 zal ook hier een slag 
naar de digitalisering worden gemaakt. 

Vrijwilligers
De vrijwilligers communiceren onderling vooral per e-
mail, social media, telefoon en Skype. Vaak overleggen 
ze in klein comité over de aan te pakken werkzaamhe-
den. Daarnaast ontvangen zij de (interne) nieuwsbrieven 
en uiteraard het jaarverslag.

Het bestuur en de vrijwilligers betrekken elkaar ook 
persoonlijk bij het werk van de stichting. Zo worden 
ieder jaar een teammeeting en informele bijeenkomsten 
georganiseerd. De informele bijeenkomsten zijn vooral 
bedoeld voor het onderlinge contact, het bespreken van 
de activiteiten en de presentatie van het jaarverslag.

De jaarlijkse teammeeting werd gehouden op 7 april 
2013 in Amsterdam. Onderwerpen in deze meeting 
waren het bezoek van Anja, Maartje en Judith eind 2012 
aan Peru. Het aardappelschilproject, het tandartsenpro-
ject, het onderwijsproject Cusco en het project Comedor 
El Fuego zijn toen uitvoerig besproken en geëvalueerd. 
Tevens werd het jaarverslag 2012 gepresenteerd en 
spraken we over de veranderende rol van Judith Wie-
gant. Voor de comedor werd een nieuwe beleidslijn 
bediscussieerd.

Daarnaast werd op 10 november 2013 een tweede 
teammeeting georganiseerd in het kader van het winnen 
van de Transparant Prijs. Hier spraken we onder andere 
over de gevolgen van de wijziging in de rol van Judith 
Wiegant en de invulling tot nu toe. Ook het uitzetten 
van een nieuwe koers voor het project Comedor was 
onderwerp van gesprek. Nieuwe vrijwilligers stelden 
zich voor. Henk van Heuveln gaf een presentatie over de 
projecten die hij in augustus 2013 had bezocht. 
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Om kosten te besparen werd deze meeting bij onze 
voorzitter thuis gehouden. Ter versterking van de 
onderlinge band werd de meeting, zoals gebruikelijk, 
afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Medewerkers in Peru
De stichting houdt wekelijks per Skype of e-mail contact 
met de medewerkers in Peru. Tijdens de bezoeken aan 
Peru voeren de projectcoördinatoren 
functioneringsgesprekken met de medewerkers.

Overige belanghebbenden
Het jaarverslag van El Fuego wordt gecontroleerd door 
PricewaterhouseCoopers Accountants. In 2013 heeft 
PwC een controleverklaring afgegeven over boekjaar 
2012.

De Belastingdienst controleert periodiek of El Fuego de 
ANBI-status mag behouden. Deze controle heeft voor 
het laatst plaatsgevonden in 2011. De belastingdienst 
concludeerde toen dat El Fuego aan de voorwaarden 
voldeed. Meer informatie over de ANBI status is te 
vinden op www.el-fuego.nl/doneren.

El Fuego wordt beoordeeld door het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF). Het CBF-Certificaat voor kleine 
goede doelen werd in 2012 opnieuw toegekend voor 
een periode van drie jaar. In 2013 vond de jaarlijkse 
hertoetsing plaats met een positief resultaat.

In 2013 zijn wij de trotse winnaar van de Transparant 
Prijs! 
De organisatie van de Transparant Prijs reikt ieder jaar 
een prijs uit voor het beste charitatieve jaarverslag. De 
Nationale Postcode Loterij stelt jaarlijks € 100.000 
prijzengeld ter beschikking: € 25.000 voor de winnaar 
in de categorie kleine fondsenwervende instellingen en 
€ 75.000 voor de winnaar in de categorie grote 
fondsenwervende instellingen. 
El Fuego deed voor de zesde keer mee, werd 
genomineerd en won in de categorie ’Kleine fondsen-
wervende instellingen’. Die categorie bestond dit jaar uit 
32 deelnemers.
We zijn bijzonder trots op dat behaalde resultaat. 
We hebben veel reacties en publiciteit mogen ervaren 
naar aanleiding van het winnen van deze prijs.
De Transparant Prijs organiseert ieder jaar een seminar 
met diverse workshops. Ook in 2013 hebben 
bestuurs- en redactieleden die gevolgd om ervaringen 
uit te wisselen en kennis te nemen van de nieuwste 
trends. Daarnaast maakt El Fuego dankbaar gebruik van 
de in het juryrapport opgenomen adviezen over 
verslaglegging en communicatie.

El Fuego is lid van het Instituut Fondsenwerving. 
In november 2013 heeft onze fondsenwerver Arjan van 
der Poel daar een workshop gevolgd. 

De Kennisbank Filantropie beheert kosteloos een 
centrale openbare database waar goede doelen hun 
gegevens kunnen invoeren. Het doel is een zo breed 
mogelijk publiek te informeren en de transparantie 
binnen de sector te bevorderen. In mei 2013 heeft 
El Fuego haar gegevens in de database 
geactualiseerd.

4.3 Communicatievormen

Social Media
Vanaf juli 2012 heeft onze stichting eigen accounts 
op Facebook (www.facebook.com/stichtingelfu-
ego) en Twitter (www.twitter.com/st_el_fuego). 
Met deze media vergroten we ons bereik. In 2013 
hebben bijna 170 personen onze Facebook-pagina 
’geliked’. Het bereik van de berichten is echter nog 
groter. Regelmatig halen berichten een bereik van 
200 à 300 mensen. Het bericht dat we de Transpa-
rant Prijs gewonnen hebben leverde zelfs een bereik 
op van 586 personen. 
Anja Vogelzang beheert deze accounts. 

Websites
Op www.el-fuego.nl kan men algemene en actuele 
informatie over onze stichting vinden. Net als de 
social media is de website voor El Fuego een zeer 
belangrijke communicatievorm met de 
buitenwereld. De in juli 2011 totaal vernieuwde 
website voldoet in grote mate, getuige de vele 
positieve reacties. Toch blijven we werken aan 
upgrading van de site.
In 2013 bezochten 3.300 bezoekers onze website. 
Dit betekent een stijging van 32% ten opzichte van 
vorig jaar. De bezoekerspieken lagen in april/mei 
(bezoek Peru) en in oktober (behalen Transparant 
Prijs). 

Op de website www.verrijkendperu.nl is zowel 
een prachtige film als een uitgebreid fotoboek te 
bekijken. Beide zijn gemaakt door onze fotograaf en 
vormgever Stefan Vogelzang tijdens zijn bezoek aan 
onze projecten in Peru. 
Het foto- en videomateriaal wordt gebruikt voor de 
website, het jaarverslag en andere communicatie-
uitingen van de stichting. Maar ook als 
promotiemateriaal bij presentaties en 
fondsenwerving.

Donateurs- en nieuwsbrieven
De redactie verstuurde in 2013 driemaal een 
digitale nieuwsbrief aan 640 adressen. Daarnaast 
zijn twee donateursbrieven uitgegaan. El Fuego 
verzond ook een kerstkaart aan alle relaties, waarin 
zij bedankt worden voor hun steun. Het doel van 
deze externe communicatie is de buitenwereld te 
informeren over de activiteiten van de stichting en 
daarmee gelden te genereren voor de projecten.
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Jaarverslag
Een belangrijk middel om de buitenwereld te laten 
zien wat de stichting doet en wat zij beoogt, is het 
jaarverslag. In 2013 schreef El Fuego haar zevende 
verslag. Hiervan zijn er 150 gedrukt en 130 ver-
stuurd naar de belangrijkste relaties. De overige 
exemplaren zijn gebruikt als promotiemateriaal.
Het volledige jaarverslag en een verkorte versie 
staan op de website van de stichting en zijn te 
downloaden via www.el-fuego.nl. In 2013 is het 
jaarverslag interactief op de website gepresenteerd. 

Presentaties
Van tijd tot tijd geven de projectcoördinatoren en/of 
andere vrijwilligers presentaties bij bedrijven, instel-
lingen, serviceclubs of particulieren om bekendheid 
te geven aan de projecten van El Fuego. Die pre-
sentaties zijn vaak gekoppeld aan een sponsorwer-
vende actie, georganiseerd op basis van persoonlijke 
initiatieven.
Wij verwachten dat in 2014 het aantal presentaties 
zal toenemen. Daarom wordt extra aandacht gege-
ven aan nog meer beeldend promotiemateriaal dat 
in eigen beheer wordt gemaakt. Momenteel ont-
wikkelt een vrijwilliger nieuw promotiemateriaal. 

Mediacontacten
El Fuego heeft niet voldoende capaciteit om een 
actief mediabeleid te voeren. Alleen bij belangrijke 
gebeurtenissen schakelen wij de media in. 
Zo waren de nominatie en de uitslag van de 
Transparant Prijs aanleiding voor het uitbrengen van 
twee persberichten. 
Dit leidde tot de volgende mediacontacten:
1. Perspublicaties
Groot Groningen – 8 oktober: Prestigieuze prijs 
voor Stichting El Fuego
Dagblad van het Noorden:   

- 4 oktober: Stad Kort: El Fuego wint prijs van 
   € 25.000.
- 8 oktober: Vraag en Antwoord: Prijs van € 25.000     
   naar Straatkinderen in Peru.
- 17 oktober: Reportage: In de bres voor straatjeugd  
   in Peru.

2. Radio/TV
RTV Noord – 4 oktober: Teletekst: El Fuego wint 
Transparant Prijs.

Contacten met bedrijfsleven
De contacten met het bedrijfsleven komen hoofd-
zakelijk voort uit de zakelijke relatiesfeer van de 
vrijwilligers van El Fuego. De sponsoring bestaat 
uit het doneren van geld en/of het leveren van een 
prestatie in natura. Deze sponsors hebben geen 
invloed op de doelstellingen en het te voeren beleid 
van de stichting.

Relatiebestand, donateuradministratie
In het relatiebestand/donateuradministratie worden alleen 
de voor onze organisatie van belang zijnde gegevens van alle 
belanghebbenden geregistreerd. Monika Kuiper is daarvan 
de beheerder. In 2014 neemt Claudia Visbal deze taak van 
Monika over, die in eerste instantie nog als back-up zal fun-
geren. 

Het betreffende bestand voldoet aan de bepalingen van de 
wet Bescherming Persoonsgegevens en is vrijgesteld van 
wettelijke aanmelding bij de toezichthouder van die wet. 
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Kengetallen communicatie

Communicatiemiddel Doelgroep 2013 2012 2011
Nieuwsbrieven Belangstellenden, sponsoren, 

donateurs en vrijwilligers
   3x 640    2x 630    3x 620

Donateursbrieven Donateurs, vrijwilligers 2x 162 1x 152 1x 125

Interne nieuwsbrief Vrijwilligers 3x 22 7x 22 6x 22

Kerstkaarten Alle doelgroepen 610 630 650

Jaarverslagen Sponsoren, grote 
donateurs, vrijwilligers

130 125 210

Bezoek film ‘Verrijkend Peru’ Belangstellenden 192 316 --

Bezoek website totaal Alle doelgroepen 3.300 2.500 2.150

Bezoek website nieuw Alle doelgroepen 2.350 1.700 1.500

iDEAL transacties Belangstellenden, donateurs 5 12 3

JustGiving Transactie Belangstellenden, donateurs 1 --,-- --,--

Berichten via de website Belangstellenden 9 6 4

Facebook (likes) Belangstellenden 168 48 --

Twitter (volgers) Belangstellenden 47 16 --

4.4 Advies  en klachten

El Fuego vindt interactie met sponsoren en 
donateurs belangrijk. Door hen de mogelijkheid te 
bieden ideeën, complimenten en klachten kenbaar te 
maken, kan de stichting zichzelf verbeteren en nieuwe 
ideeën opdoen. E-mail, website en social media zijn 
goede hulpmiddelen om deze interactie te ondersteu-
nen. Ook in 2013 zijn er geen klachten binnengekomen. 
Wel mochten wij vele complimenten ontvangen die ons 
persoonlijk, per e-mail of als noot bij een geldstorting 
bereikten. 

4.5 Impact

In 2013 hebben we opnieuw geconstateerd dat onze 
manier van communiceren succesvol is geweest.
Regelmatig worden wij benaderd door mensen die als 
vrijwilliger willen werken bij onze projecten. Ze zijn 
geraakt door de film ’Verrijkend Peru’, het jaarverslag of 
verhalen van derden en willen ter plekke hulp geven aan 
de kinderen. 
In 2013 zijn drie van onze vrijwilligers gedurende een 
korte of langere periode in Peru werkzaam geweest. 
Tijdens deze bezoeken zijn er verscheidene Facebook-
acties geweest die gericht waren op kleinschalige ver-
beteringen, waarvoor gelden werden ingezameld. Deze 
acties waren zeer geslaagd. Hierdoor konden we extra 
aandacht geven aan de projecten en extra aankopen 
doen zodat de kwaliteit van leven van de kinderen nog 
meer verbetert.

4.6 Evaluatie 2013

Wij hebben dit jaar veel positieve reacties ontvan-
gen op ons winnende jaarverslag, de nieuwsbrie-
ven, de promotiefilm ’Verrijkend Peru’ en onze 
presentaties. Het winnen van de Transparant Prijs 
heeft ons meer bekendheid gegeven en enkele 
nieuwe donateurs opgeleverd.

De invoering van het beheersplan relatiebestand en 
het maken van een promotiefilm voor presentaties 
konden door de tijdsdruk bij vrijwilligers helaas nog 
niet worden gerealiseerd. Ook het aantal verzon-
den interne nieuwsbrieven is bij de planning achter 
gebleven. 
Daartegenover kon aan de intern gestelde normen 
van beantwoording van brieven en actualisering 
website steeds beter worden voldaan. Donateurs 
en sponsors kunnen zich te allen tijde op de hoogte 
stellen van de nieuwste ontwikkelingen binnen El 
Fuego. Vooral de actuele en spontane verhalen van 
de projectcoördinatoren geven een zeer goed beeld 
over wat zich afspeelt bij de projecten. 

Vooral met social media hebben we een slag ge-
maakt. We bereiken een breed publiek en krijgen 
positieve reacties. De beheerder van de sociale 
media krijgt tijdig relevante informatie.

De website biedt bezoekers de mogelijkheid om via 
de iDeal functie te doneren. We zijn nog niet tevre-
den over het aantal transacties; hoe we dit kunnen 
opschroeven wordt onderzocht. 
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4.7 Speerpunten 2014

•Vergroten	bereik	op	Facebook	naar	250	likes.
•Verbeteren	interactief	jaarverslag	op	website.
•Social	media	nog	beter	benutten	
•Vervaardiging	korte	promotiefilm	voor	
   presentaties. 
•Verbeteren	interne	communicatie.
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5. Strategie, beleid en aanpak     

Onze missie en doelstelling (zoals beschreven in 
hoofdstuk 1) vormen de basis voor de strategie en 
het beleid van onze organisatie.
Periodiek stelt het bestuur de te volgen strategie en 
het te voeren beleid vast. Dit doet zij na overleg met 
diverse vrijwilligers.

5.1 Strategie

Gezien de organisatieomvang, beschikbare mid-
delen en beschikbaarheid van de vrijwilligers heeft 
El Fuego bewust de volgende strategische keuzes 
gemaakt:
•			Kleine	overzienbare	projecten.
•			Bevordering	zelfstandig	runnen	van	projecten		 	
      door lokale bevolking.
•			Kleinschaligheid	-	beoogde	bovengrens	jaarlijkse		
      donaties vooralsnog € 60.000.
•			Vrijwilligers	met	passie.
•			Lerende	organisatie.
•			Verantwoordelijkheid	tot	laag	in	de	organisatie.

5.2 Beleid

Wij onderscheiden: algemeen beleid en specifiek 
beleid.

Algemeen beleid
Dit beleid formuleert de algemene uitgangspunten 
en betreft de volgende onderwerpen:

•			Investeringen	–	in	voorzieningen	en	de	mens	zelf.
•			Doelmatigheid	–	zo	efficiënt	en	effectief	mogelijk		
      handelen, streven naar optimale bestedingen aan  
      doelstellingen.
•			Geen	winstoogmerk	–	streven	naar	financieel		 	
      neutraal resultaat en minimale overheadkosten.
•			Duurzaam	handelen.
•			Transparantie.
•			Samenwerking	-	alleen	met	betrouwbare	
      partners.
•			Risicomanagement.
•			Voldoen	aan	ethische	normen	en	gedragscodes			
     (zoals voorkomen belangenverstrengeling).
•			Impact-	of	effectmetingen	–	analyseren	van		 	
      behaalde resultaten en outcome ten opzichte van    
						de	verwachtingen.	Uitkomsten	van	analyse	
     gebruiken voor bijstelling beleid en strategie.
•		(Interne)	Beheersing	–	gebruik	van	formats,		 	
     eenduidige besluitvorming, voortgangscontrole,  
     (zo mogelijk) toepassing vier-ogenprincipe en   
     functiescheiding, evaluatie, bijstelling beleid.

Specifiek beleid
Het specifiek beleid voldoet aan het algemene beleid. 
Het focust op een specifiek werkgebied binnen de 
organisatie, zoals communicatie, en is beschreven in de 
betreffende hoofdstukken.

5.3 Aanpak

In deze paragraaf lichten wij enkele belangrijke 
aandachtspunten uit het algemeen beleid toe en geven 
wij in het kort de aanpak weer.

Projecten investeringen 
Bij de uitvoering van de projecten onderscheiden wij 
twee categorieën investeringen:

1. Investeringen voor het treffen van materiële 
voorzieningen, zoals opknappen van scholen en 
inrichten van keukens en/of kindertehuizen.
2. Investeringen in de mens zelf, zoals verbetering van 
sociale omstandigheden door bijvoorbeeld opleidingen 
voor kokkinnen te organiseren, bijlessen aan kinderen te 
geven en goede maaltijden te verzorgen voor kinderen.

Project Comedor El Fuego valt in beide categorieën 
investeringen.
Dankzij de financiële bijdragen van donateurs en 
sponsors en de inzet van onze projectcoördinatoren staat 
er nu een aantrekkelijke en goed geoutilleerde comedor, 
waar de kinderen en voorheen 6 werkloze vrouwen 
profijt van hebben. 
Door de gedegen opleiding en de baan die de vrouwen 
nu hebben, hebben zij zich ontplooid tot zelfverzekerde 
vrouwen, die met veel plezier én verantwoordelijkheids-
gevoel hun taken verrichten. Zij kunnen daardoor hun 
gezin (mede) onderhouden.
Het effect daarvan is dat hun levenssituatie verbetert, 
zowel op sociaal als op financieel gebied. Door het 
nieuw ingevoerde beleid eind 2013 moeten de 
kokkinnen (weliswaar nu nog met steun uit Nederland) 
de laatste stap naar zelfstandigheid maken. 
In de wijk in Ayacucho waar onze comedor is 
gevestigd, ontwikkelt de economie zich positief: 
de armoede neemt langzaam af. Het is de bedoeling dat 
de comedor uitgroeit tot een commercieel bedrijf waar 
El Fuego ’kindmaaltijden’ inkoopt, zo lang dat nodig is. 

Project Cusco valt onder de tweede categorie 
investeringen. Door de aangeboden bijlessen zorgen wij 
ervoor dat de kinderen beter worden opgeleid. 
De voedingssuppletie die El Fuego ook verstrekt, 
verbetert niet alleen hun fysieke ontwikkeling, maar ook 
hun leerprestaties.
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Impactmeting
De geringe omvang van onze stichting heeft als 
voordeel dat wij een direct en persoonlijk contact 
met onze projecten, sponsors en donateurs kunnen 
realiseren. Daarnaast genereren wij informatie uit 
periodieke bezoeken aan de projecten, uit Skype en 
wekelijks e-mailcontact. Bovendien ontvangen wij 
maandelijks financiële en/of inhoudelijke rapporta-
ges over de voortgang van de projecten. Door social 
media komen de projecten in Peru dichterbij. Dit 
maakt het ervaren van de impact van wat we doen 
als organisatie voor velen tastbaar. 
Bovenstaande zorgt voor een algemene goede 
beeldvorming over de maatschappelijke gevolgen 
van onze activiteiten.

Duurzaamheid
Uiteraard willen wij dat de projecten blijvende 
verbeteringen tot gevolg hebben. Op die manier 
kunnen ze voor de kinderen daadwerkelijk leiden 
tot een beter toekomstperspectief op de lange 
termijn. Het nastreven van duurzaamheid heeft 
daarom een hoge prioriteit.

De duurzaamheid meten we af aan:
1. De zelfstandigheid en continuïteit van de 
    projecten.
2. De kwaliteit en kracht van lokale partnerschappen      
     en netwerken.
3. De gedegenheid van materialen en bouwkundige    
     keuzes.

1. Wij streven ernaar de projecten zo snel mogelijk 
zelfstandig te laten draaien. Dat betekent dat bij de 
uitvoering van de activiteiten verschillende partijen 
betrokken zijn, zoals lokale ondernemers en scho-
len. Zodoende kunnen wij investeren in de lokale 
economie en zorgen voor een optimale overdracht 
van kennis en verantwoordelijkheid. Daarmee 
trachten wij enkele randvoorwaarden voor continu-
iteit te creëren.

2. Tijdens de projectuitvoering ontstaan lokale 
partnerschappen en netwerken. De kwaliteit en 
kracht daarvan zijn eveneens van belang voor het 
voortbestaan van een project. Zo heeft de samen-
werking van El Fuego met de Nederlandse Stichting 
Mama Alice, de Peruaanse organisatie Circa en het 
restaurant Via Via, een goed contact met lokale 
organisaties en ondernemers mogelijk gemaakt. Uit 
deze contacten zijn vaste werkrelaties ontstaan. Ook 
de oprichting van de Peruaanse stichting ONG El 
Fuego (Organización No Gubernamental) in 2008 
heeft meer mogelijkheden gegeven.

3. Een laatste, belangrijk aspect van duurzaamheid 
betreft de materialen en bouwkundige voorzie-
ningen. Indien mogelijk kiezen wij bewust voor de 
duurzame optie. In het verleden heeft dit bijvoor-
beeld geleid tot de installatie van zonnepanelen, het 
gebruik van duurzaam staal voor de fabricage van 
bedden, demontabele interieurs voor hergebruik, 
de aanschaf van roestvrij stalen keukengerei in de 
comedor en de aanschaf van waterzuiveringsinstal-
laties. Dit laatste bespaart energie dat voorheen 
gebruikt werd voor het koken van drinkwater.

boven   Agripina aan het lesgeven
midden  Agripina met haar dochter
onder  Dochter Agripina op latere leeftijd

29



Minimale overheadkosten
Het concept “non-profitorganisatie” nemen wij 
serieus: wij willen dat het geld van donateurs bij 
diegenen terecht komt voor wie het bestemd is: de 
kinderen.
Daarom houdt El Fuego de overheadkosten zo laag 
mogelijk met als streefnorm 15%. De bestuur-
ders ontvangen geen salarissen; door vrijwilligers 
gemaakte kosten worden naar redelijkheid vergoed. 
Uitgaven	voor	promotiemateriaal	en	PR	activitei-
ten blijven tot een minimum beperkt door vooral 
gebruik te maken van internet, social media, gratis 
publiciteit en actieve fondsenwerving door enthou-
siaste vrijwilligers.

Risicomanagement
Er bestaan verschillende soorten risico’s, voor zowel 
de stichting als de vrijwilligers. Het bestuur zet zich 
ervoor in deze risico’s zo laag mogelijk te houden.

Het veiligheidsrisico van de vrijwilligers in Peru is 
het voornaamste risico. Er is een financiële voorzie-
ning getroffen om de in Peru aanwezige vrijwilligers 
ingeval van nood direct te kunnen evacueren. Deze 
voorziening stoelt op artikel 5 van de statuten.

Daarnaast geldt voor alle vrijwilligers van El Fuego 
dat de financiële consequenties van de risico’s die 
zij lopen bij het uitoefenen van hun taken, zo goed 
mogelijk zijn afgedekt door de gratis vrijwilligers-
verzekering van de Gemeente Groningen.

De risico’s die de stichting loopt bij de projecten in 
Peru worden bij het opstellen van een projectplan 
zo goed mogelijk ingeschat en gekwantificeerd in 
de projectbegroting. De financiële en -koers risico’s 
worden daarbij zoveel mogelijk beperkt door de 
verwachte inkomsten en uitgaven conservatief te 
ramen. 
Zo mogelijk worden voorafgaand aan een project 
zekerheden gevraagd van/bij de ‘projectontvanger’.

De financiële en operationele risico’s voor de stich-
ting zelf worden zoveel mogelijk ingeperkt door 
functiescheiding en interne controle toe te passen.
In het bijzonder geldt dit voor de betalingsbevoegd-
heid (alleen bestuursleden), de boekhouding 
(administrateur) en de afgesplitste registratie van 
ontvangen donaties/giften (relatiebeheerder). 
Daarnaast is er een controller die, onafhankelijk 
van bestuur, de financiële ontwikkelingen van de 
projecten bewaakt. Bovendien wordt een volledige 
externe accountantscontrole uitgevoerd.
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6. Organisatie

Stichting El Fuego is een Nederlandse stichting die 
haar werkterrein in Peru heeft. Wij werken vanuit 
Nederland met een team enthousiaste vrijwilligers. 
De stichting heeft zowel in Nederland als in Peru 
geen vaste locatie. De projectcoördinatoren reizen 
tussen Peru en Nederland en houden per Skype en 
mail regelmatig contact met elkaar. De vergaderin-
gen en werkoverleggen van de vrijwilligers worden 
bij elkaar thuis georganiseerd.

6.1 Inrichting organisatie

De stichting heeft in Nederland geen betaalde 
krachten, zij werkt uitsluitend met vrijwilligers. In 
2013 telde El Fuego 25 vrijwilligers in Nederland en 
13 medewerkers in Peru.
In 2008 heeft El Fuego een Peruaanse stichting 
(ONG) opgericht om haar missie beter te kunnen 
realiseren. Deze stichting fungeert onafhankelijk 
van de projecten in Peru. In Peru bestaat ONG El 
Fuego uit een bestuur en lokale werknemers. Daar-
naast krijgt El Fuego in Peru steun van een aantal 
organisaties en werkt ze hier mee samen.

De organisatiestructuur is geen klassieke hiërarchische 
structuur. Er is gekozen voor een clustermodel, een 
platte organisatie, en wel om de volgende redenen:

•Een	platte	structuur	bevordert	de	eigen	verantwoorde-	
   lijkheid en werkzaamheid van de individuele vrijwilli    
   gers binnen de clusters. Hiermee creëren we ruimte  
   voor het aangaan van werkzaamheden en voor 
   werkcoalities binnen de daartoe vastgestelde kaders.  
•De	clusters	hebben	een	ondersteunende	functie	voor		
   de projectcoördinatoren. Zij zorgen uiteindelijk voor  
   het realiseren van de doelstellingen en het gedachte   
   goed van de stichting.

Onderstaand schema presenteert de clusters, die in paragraaf 6.3. nader worden toegelicht.
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6.2 Beleid

Algemeen
De uitgangspunten van het beleid staan beschreven 
in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag. De diverse be-
leidsuitgangspunten zijn geformuleerd in paragraaf 
5.2 (Algemeen beleid) en in de betreffende hoofd-
stukken (Specifiek beleid).
Aanpassingen in het beleid of de uitvoering van het 
beleid ontstaan na evaluatie van de bestaande pro-
cessen en met input van de vrijwilligers. Door goed 
te luisteren naar de vrijwilligers met specialistische 
ervaring kan de stichting de juiste keuzes maken. 
Daarbij wegen we de aspecten kosten, effectiviteit 
en efficiency nadrukkelijk mee, zodat kosten en 
baten in balans zijn.

Salaris en vergoedingen
Statutair is vastgelegd dat bestuursleden op vrijwil-
lige basis werken en geen salaris mogen ontvangen. 
Gemaakte kosten worden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid vergoed.
De vrijwilligers worden gestimuleerd om gemaakte 
kosten te declareren. Het aspect onkosten mag 
geen financiële belemmering zijn om zich vrijwillig 
in te zetten. Bovendien is het uit het oogpunt van 
kosteninzicht en -beheersing van belang verborgen 
kosten in beeld te krijgen.
De projectcoördinatoren mogen hun reiskosten 
declareren en ontvangen tijdens hun werkzaamhe-
den in Peru een basisvergoeding voor het levenson-
derhoud afgestemd op de lokale omstandigheden. 
Beide kostenposten werden in 2013 opnieuw voor 
100% vergoed door een particuliere instelling.

Vrijwilligersbeleid
El Fuego bestaat dankzij de hulp en inzet van vrijwil-
ligers. Bij de werving van vrijwilligers hanteren 
we een uitgebreide sollicitatieprocedure. Daarin 
bekijken we zorgvuldig of betrokkene passie heeft 
voor het doel van de stichting en in het team past. 
Bij de werving voor een functie kijken we ook of de 
kandidaat eventueel een andere functie binnen het 
taakgebied (tijdelijk) kan waarnemen. Het principe 
van ’multi-inzetbaarheid’ (uitwisselbaarheid) en 
’werken in tijdelijke coalities’ is gezien de omvang 
van de stichting van belang om de continuïteit te 
waarborgen.
Om het verwachtingspatroon voor beide partijen 
helder te krijgen zijn voor de meeste functies duide-
lijke richtlijnen. Hierbinnen is er echter wel ruimte 
om zelf invulling te geven aan de werkzaamheden.

Ervaring is niet noodzakelijk. El Fuego is een lerende 
organisatie en bereid vrijwilligers op te leiden of 
te begeleiden. Leuk werk, beperkt tijdsbeslag en 
maatschappelijke betrokkenheid staan voorop.
De beschikbare tijd van vrijwilligers blijft zoals 
binnen veel charitatieve instellingen een punt van 
voortdurende zorg. Beroepsmatig wordt steeds 
meer van mensen geëist. Ook vergen onvoorziene 
gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer soms 
extra tijd en aandacht.

De stichting heeft een gratis vrijwilligersverzekering 
bij de Gemeente Groningen om eventuele risico’s af 
te dekken.

El Fuego wil goed voor haar vrijwilligers zorgen. 
Ten minste eenmaal per jaar organiseert ze daarom 
een vrijwilligersbijeenkomst. Daarnaast worden de 
vrijwilligers op de hoogte gehouden door nieuws-
brieven vanuit het bestuur en onderling contact. Wij 
vinden dit  een prettige manier van communiceren 
en geven de vrijwilligers hiermee de meest actuele 
informatie.

6.3 Uitvoering en toezicht

Algemeen
Om efficiency en effectiviteit te bevorderen en om 
uniformiteit in het beleid te houden wordt zoveel 
mogelijk gewerkt met vaste formats (projectplan, 
kostendeclaratie, agendering, e.d.).
Bovendien wordt functiescheiding en het zoge-
naamde vier-ogenprincipe waar mogelijk toegepast. 

Cluster bestuur

Samenstelling
Omdat El Fuego een kleine organisatie is, kent de 
stichting geen directie, Raad van Toezicht en geen 
adviescommissies.
Het aantal in functie zijnde bestuursleden per 31 
december 2013 is overeenkomstig de statuten. Per 1 
september 2013 is de vacature van algemeen be-
stuurslid ingevuld door Britte van Klinken-Smit. Zij 
volgt Heleen Krabbe-Schram op. Heleen blijft wel 
als vrijwilliger bij El Fuego betrokken.
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Bestuursleden

Naam, bestuursfunctie Sinds/
herbenoemd1

Aftredend Herbenoem-
baar

Functie dagelijks leven

G.J.A. Wiegant (Geert, 1946) 
Voorzitter

26-09-2005
06-07-20101 30-06-2015

Nee Gepensioneerd, 
diverse bestuurs- en advies-

functies

H.W. Hoorn (Henriëtte, 1984) 
Secretaris

07-07-2010  30-06-2015 Ja Directiesecretaresse

drs. H.M.A. van Heuveln (Henk, 1969) 
Penningmeester

10-12-2010 30-11-2015 Ja Actuarieel medewerker

mr. M.F.C.M. Benus (Melanie, 1976)
Algemeen lid

20-11-2009 31-10-2014 Ja Kanditdaat-notaris en Estate 
Planner

drs. B.K. van Klinken - Smit (Britte, 1975)
Algemeen lid

12-09-2013 30-08-2018 Ja Kwaliteitsmanager,
Anglist

Taken
Het statutair bestuur functioneert in de praktijk als 
werkbestuur, waardoor drie taken ontstaan:
•	 Algemeen bestuurlijke taak: het besturen van 

de stichting, besluitvorming, vaststellen pro-
jectplannen en financiële documenten, externe 
vertegenwoordiging, aansturing en overleg 
vrijwilligers.

•	 Toezichthoudende taken: zoals analyse / 
         beoordeling van de voortgang van projecten, 
         de controle op de taakuitoefening van 
         vrijwilligers, organisatieontwikkeling, het be-  
         waken van integriteit, periodieke toetsing of aan  
         de vigerende regelgeving wordt voldaan, e.d.
•	 Uitvoerende taken: redactie- en secretariaats-

werk, werving van vrijwilligers, contactonder-
houd met donateurs en vrijwilligers, actualise-
ren databases, et cetera.

In de functiebeschrijvingen van de bestuursleden 
zijn bevoegdheden en beperkingen opgenomen.

Het bestuur vergadert in principe elke maand aan de 
hand van een standaardagenda.
In 2013 heeft het bestuur 11 keer vergaderd. Naast de 
normale bestuurlijke taken waren de meest belang-
rijke punten: personele bezetting, werving en solli-
citatiegesprekken met nieuwe projectcoördinatoren 
en vrijwilligers, begeleiding/coaching van vrijwil-
ligers, voortgang en ontwikkeling van de lopende 
projecten, invoering social media, verbetering van 
de communicatie (intern/extern), alsmede fonds-
werving en ontwikkeling promotiemateriaal.

Statuten
Najaar 2012 zijn de statuten intern getoetst aan de stich-
tingsactiviteiten en aan relevante wet- en regelgeving, 
zoals ANBI regeling (dit zijn door de Belastingdienst 
opgestelde regels), CBF-voorwaarden en rekening 
voorschriften. 

Als resultaat van deze interne toetsing is een statutenwij-
ziging geïnitieerd. De door ons gevraagde input van de 
Belastingdienst en van het CBF hebben we meegeno-
men bij de wijziging van onze statuten.
Op 19 november 2013 zijn deze officieel vastgesteld en 
geformaliseerd. 

In de herziene statuten hebben wij onder meer de strin-
gente bepalingen t.a.v. voorkomen belangenverstrenge-
ling, bevordering integriteit en transparantie, et cetera 
verder aangescherpt. 
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Cluster projectcoördinatoren

Samenstelling
Per 31 december zijn er vier projectcoördinatoren: 
Annelies Koop, Maartje de Boer, Judith Wiegant 
(adviserend) en Anja Vogelzang.

Judith heeft begin 2013 aangegeven dat zij in 
haar werkzaamheden als projectcoördinator een 
stap terug wilde doen. Het werd voor haar steeds 
moeilijker haar werkzaamheden voor El Fuego 
te combineren met haar privéleven en haar eigen 
bedrijf. Daarom heeft zij haar functie als uitvoerend 
projectcoördinator neergelegd. Wel blijft zij nadruk-
kelijk aan El Fuego verbonden. De schat aan kennis 
en ervaring die zij heeft opgedaan deelt zij graag 
met de nieuwe projectcoördinatoren en vrijwilli-
gers. Deze betrokkenheid van Judith bij El Fuego is 
voor ons zeer waardevol en wij zullen haar initiatief 
voortzetten. 

Voor de hierdoor ontstane ’vacature projectco-
ordinator’ is een uitgebreide wervingscampagne 
opgezet via digitale nieuwsbrief, social media en de 
Vrijwilligers Vacaturebank Groningen. Daarop zijn 
acht reacties ontvangen. 
Om de vacature vervuld te krijgen zijn met verschei-
dene kandidaten vele gesprekken gevoerd, maar 
helaas is er tot op heden nog geen langdurige oplos-
sing ontstaan. Wel waren we in een ver gevorderd 
stadium in gesprek met een serieuze kandidaat. 
Deze heeft zich uiteindelijk teruggetrokken. 

Voor nu hebben we de taken als volgt verdeeld:
Als Maartje de Boer in Peru zit, coördineert zij de 
projecten. Annelies Koop doet dit vanuit Nederland. 
Judith Wiegant en Henk van Heuveln ondersteunen 
hen daarin.
Door een verbeterslag in de communicatie met het 
gehele bestuur ontstond een overleg- en adviesteam 
voor de dagelijkse voortgang van de projecten. 

Maartje, Annelies en Henk bezochten de comedor 
en het onderwijsproject in Cusco.
Maartje de Boer is er van januari tot maart 2013 
geweest en Annelies Koop voor de periode van april 
2013 tot medio juni 2013. Henk van Heuveln heeft 
in augustus beide projecten in Peru bezocht.
In de periode januari-maart 2014 verblijft Maartje 
in Peru om de comedor in Ayacucho aan te sturen en 
het onderwijsproject Cusco te monitoren. 

Taken
De projectcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor 
het bedenken, plannen en uitvoeren van projecten 
in Peru. Samen met het lokale team dat ze samen-
stellen en met ondersteuning van Nederlandse vrij-
willigers, is het hun taak de projecten tot een succes 
te maken. Tot hun werkzaamheden behoort ook 

het schrijven van een projectplan met begroting. Na 
goedkeuring door het bestuur voeren de projectco-
ordinatoren het plan uit.
Zodra een project goed loopt, keren de coördina-
toren terug naar Nederland. Van hieruit houden ze 
toezicht op wat er in Peru gebeurt. Op vaste tijden 
maken de verantwoordelijken in Peru verslagen en 
rapporten. De coördinatoren beoordelen die vervol-
gens. Er is wekelijks contact per telefoon, Skype en 
e-mail.

Cluster overige vrijwilligers

Samenstelling
Om de organisatie verder te runnen beschikken wij 
per 31 december 2013 over negen actieve vrijwilli-
gers met specifieke taken.
Daarnaast leveren zes personen incidentele bijdra-
gen aan het werk van de stichting. Dit varieert van 
vertaalwerk tot het op creatieve wijze vergroten van 
de naamsbekendheid van de stichting.
In de groep is een enkele mutatie geweest: Beheer-
der relatiebestand Monika Kuiper heeft te kennen 
gegeven te willen stoppen en draagt haar taken over 
aan Claudia Visbal. 

Taken
De verschillende taken worden individueel uitge-
voerd. Soms worden werkzaamheden projectmatig 
aangepakt door tijdelijke werkcoalities te vormen. 
Meestal is daarbij een bestuurslid aanwezig. Deze 
laatste toetst en volgt de uitvoering. Verder vindt 
in klein comité regelmatig overleg plaats over de 
diverse werkzaamheden.
Het principe van ’multi-inzetbaarheid’ (interne 
vervanging) en ’werken in tijdelijke coalities’ werkt 
tot volle tevredenheid.

De specifieke taken bestaan uit:

Redactiewerk
De redacteuren Milly Poort, Erwin van Klinken, 
Henriëtte Hoorn, en Britte van Klinken, schrijven de 
donateurs- en nieuwsbrieven en het jaarverslag. Zij 
zijn ook verantwoordelijk voor de algemene interne 
en externe communicatie. Het redactieteam functio-
neert als een zelfstandig onderdeel van de stichting 
en overlegt indien nodig met bestuur, projectcoördi-
natoren en team Website en Vormgeving.
Eind 2013 besloot Milly Poort tot een time-out. 
Mede door haar grote inzet bij het opstellen van 
het jaarverslag vanaf de start van El Fuego werd 
de Transparant Prijs behaald. El Fuego is Milly dan 
ook zeer dankbaar voor haar inzet van de afgelopen 
jaren.
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Beheer Website en Vormgeving
De taak van deze vrijwilligers, Stefan Vogelzang, 
Erwin van Klinken en Job Wiegant, omvat het web-
beheer en de vormgeving van de communicatie, 
waaronder de website www.el-fuego.nl. 
De ideeën en ontwerpen voor al het gedrukte en 
online communicatiemateriaal zijn afkomstig van 
Stefan. Hij is betrokken bij het gehele grafische 
proces van concept tot feitelijk drukwerk. Eckhart 
Post verzorgt de vormgeving en de logistieke kant 
van de elektronische nieuwsbrief die tweemaal per 
jaar verschijnt en 610 abonnees bereikt.

Beheer Social Media
Sinds 1 juli 2012 heeft El Fuego eigen accounts voor 
Twitter en Facebook. Voor het beheer hiervan heeft 
El Fuego een enthousiaste vrijwilliger: Anja Vogel-
zang.

Fondsenwerving
Deze functie is sinds oktober 2011 vervuld door 
Arjan van der Poel, doch dient nog verder te worden 
versterkt. Arjan heeft het fondsenwervingsplan 
geschreven dat door de vrijwilligers in april 2012 
enthousiast werd ontvangen en ook voor de jaren 
2013 en 2014 uitgangspunt is.

Financiële administratie
De financieel administrateur, Jurjen Jellema, is ver-
antwoordelijk voor de financiële hoofdadministratie 
en rapporteert daarover periodiek aan de penning-
meester. De financieel administrateur heeft geen 
beschikkingsbevoegdheid over de tegoeden bij de 
bank.

Beheer relatiebestand, donateuradministratie
De ontvangen donaties en giften en de mutaties en 
adreswijzigingen van onze relaties worden in een 
apart bestand verwerkt. De beheerder, Monika 
Kuiper, verricht voorbereidende werkzaamheden 
voor de externe mailing en levert periodiek input 
aan voor de financiële administratie. Zij wordt in 
2014 opgevolgd door Claudia Visbal. Deze (sub) 
administratie is onder andere op grond van functie-
scheiding bewust niet geïntegreerd met de financi-
ele hoofdadministratie.

Controller ONG
Om de objectiviteit en het managen van de geldstro-
men tussen stichting El Fuego enerzijds en de ONG 
en het project Cusco anderzijds te waarborgen, 
heeft El Fuego een functionaris, Thomas Kooistra, 
aangesteld die onafhankelijk van bestuur en pen-
ningmeester opereert. De boekhouder uit Peru 
stuurt maandelijks het boekhoudbestand van de 
comedor naar de controller. 

Thomas toetst en bewerkt die informatie en rapporteert 
vervolgens aan het bestuur van El Fuego, de financieel 
administrateur, de projectcoördinator en de bedrijfslei-
ding van de comedor.

Cluster partners in Peru
El Fuego heeft een samenwerkingsverband met ver-
scheidene partners. Deze partners zijn onontbeerlijk om 
de werkzaamheden in Peru goed te kunnen uitvoeren. El 
Fuego vindt het belangrijk dat partners betrouwbaar en 
capabel zijn.
In 2013 werkten wij samen met:

De ONG El Fuego die in Ayacucho op 5 september 2008 
is opgericht.Dankzij deze lokale ONG (Organización No 
Gubernamental) heeft Stichting El Fuego in Peru meer 
bewegingsvrijheid. De belangrijkste voordelen zijn de 
rechtspersoonlijkheid die wij nu in Peru hebben en de 
daaraan verbonden aanspraak die we kunnen maken op 
ondersteuning door de Peruaanse overheid.

De ONG heeft een eigen bestuur, is eigenaar van de 
comedor en heeft lokale werknemers in dienst. Het 
bestuur van de ONG bestaat uit: Teofila Carrera Miguel 
(voorzitter), Magali Rojas Palomino (penningmeester) 
en Pedro Panuera Valdivia (secretaris).
Vanuit Nederland is er regelmatig contact met de be-
stuursleden. Daarnaast ontvangt het Nederlandse team 
maandelijks verslag over de gang van zaken, zowel per 
e-mail als door te skypen.

Margot Quispe runt een eigen administratiekantoor en 
verzorgt de financiële administratie van de ONG.

World Vision is een wereldwijde organisatie die onder 
meer ondervoeding van kinderen wil aanpakken. Voor 
een aantal kinderen uit extreem arme gezinnen sponsort 
World Vision hun maaltijden in onze comedor.

Stichting Mama Alice is een Nederlandse organisatie 
die huiswerkbegeleiding en onderwijs geeft aan ruim 
700 kinderen. Ze organiseert ook naschoolse activitei-
ten. Sinds 2008 werkt Mama Alice samen met El Fuego 
bij het project Comedor El Fuego in Ayacucho.

Restaurant Via Via ligt in het centrum van Ayacucho. 
De directie geeft advies aan het personeel van de come-
dor en biedt stageplaatsen aan zodat de kokkinnen van 
het project Comedor El Fuego kunnen worden opgeleid 
c.q. bijgeschoold. Periodiek is er overleg.

Stichting Circa is een particuliere organisatie die 350 
wees- en straatkinderen onderdak geeft in acht kinder-
tehuizen in Arequipa. Daarnaast bestuurt zij meer dan 30 
colegios (kleuter- tot middelbare scholen). In de periode 
2007 - 2010 zijn door El Fuego twee projecten succesvol 
uitgevoerd en overgedragen. 
Alhoewel Circa El Fuego nog altijd een warm hart toe-
draagt, is het contact met hen sinds 2012 meer inciden-
teel. Toch willen wij het blijven onderhouden gegeven 
mogelijke toekomstige projectontwikkelingen.36
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Agripina Quispemaylla Caviedes is lerares bij de 
school van het onderwijsproject Cusco, waar zij samen 
met een stagiaire bijlessen geeft aan 55 kinderen. 
Katia is een tweede lerares die in 2013 haar diploma heeft 
behaald en met ingang van september stagiaire af is.

Stichting Inti is een kleine Nederlandse organisatie die 
tandheelkundige hulp en voorlichting aanbiedt in de 
rurale en armste gebieden van Peru, zoals hooggelegen 
Andesgemeenschappen en sloppenwijken in enkele 
grote steden (Lima, Ayacucho).

6.4 Evaluatie 2013

De druk op beschikbare tijd voor vrijwilligerswerk was 
ook in 2013 onverminderd groot. Dat blijft een punt van 
aanhoudende zorg. De vrijwilligers hebben in de geringe 
tijd die beschikbaar was desalniettemin enorm veel werk 
verzet.

De werving voor de vacature projectcoördinator had en 
heeft een grote prioriteit. Dit vergt veel tijd. Daardoor 
moesten andere werkzaamheden opnieuw worden 
geprioriteerd (maken nieuw promotiemateriaal, verster-
king fondsenwerving e.d.).

De rol van Judith Wiegant is medio 2013 veranderd van 
’uitvoerend’ naar adviserend / coachend. Haar functie 
als projectcoördinator is tot op heden nog niet definitief 
vervuld. Voor nu hebben Maartje de Boer en Annelies 
Koop de projectcoördinator rol (voorlopig) ingevuld. 
Daar zijn we blij mee. 
De werving voor een extra projectcoördinator blijft een 
punt van aandacht.

De vacature die op 1 januari 2013 binnen het bestuur 
is ontstaan is per 12-09-2013 opgevuld door Britte van 
Klinken-Smit. Daarmee is het bestuur weer conform de 
statuten volledig.
Monika (beheerder relatiebestand) heeft te kennen ge-
geven haar werkzaamheden voor El Fuego te willen be-
eindigen. Zij zal haar opvolger, Claudia Visbal, inwerken.

In 2014 gaan we onverminderd door met het zoeken naar 
nieuwe vrijwilligers die El Fuego willen ondersteunen 
op het gebied van fondsenwerving.

De statuten zijn geactualiseerd en voldoen aan de ANBI- 
en CBF-eisen.
De in 2012 doorgevoerde interne verbeteringen (o.a. 
kostendeclaratie) zijn effectief gebleken.

6.5 Ontwikkelingen na balansdatum 

•			Onze	vormgever	Stefan	Vogelzang	zal	zijn	werk		
      zaamheden voor El Fuego eind 2014 beëindigen.
•			Een	nieuwe	vrijwilliger	heeft	zich	aangemeld						 	
      voor het maken van presentatiemateriaal. 

6.6 Speerpunten 2014

•			Aantrekken	extra	projectcoördinator.
•			Aantrekken	nieuwe	vormgever.
•			Versterking	redactie.
•			Versterking	fondsenwerving.

Vormgever Stefan Vogelzang in Peru  
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7. Financiën

De jaarrekening is opgesteld volgens de ‘Richtlijn 
650 Fondsenwervende instellingen (aangepast 
2013)’. Bij het samenstellen van de jaarrekening 
zijn ook de aanbevelingen van VFI branche-
organisatie van goede doelen gevolgd.

7.1 Financieel beleid

El Fuego wil een volkomen doorzichtig financieel 
beleid	voeren.	Uitgangspunten	zijn:	verantwoor-
delijkheid en zorg voor continuïteit, integriteit, 
verantwoording en transparantie. Randvoorwaar-
den hiervoor zijn een adequaat financieel beheer 
en goede afstemming met de andere uitvoerende 
vrijwilligers.

Het financieel beleid van El Fuego bestaat uit de 
volgende punten:

Besteding doelstellingen
•  Streven is om tenminste 85% van de ontvangen 
     middelen te bestemmen voor de doelstellingen 
     (bestedingsratio) en de gelden zoveel mogelijk in 
     Peru te besteden.
•  Geoormerkte giften en donaties blijven 
     geoormerkt. Een financieel overschot bij 
     oplevering project wordt besteed aan een min of 
     meer vergelijkbaar project.

Begroting
•  Bij het opstellen van de begroting van de stichting   
     en/of het project wordt het voorzichtigheids-
     principe gehanteerd bij de verwachte uitgaven én 
     de verwachte inkomsten (conservatief 
     begrotingsbeleid).
•  Bij projecten met een grote financiële impact en/
     of een lange doorlooptijd worden extra 
     inspanningen verricht om bij fondsen financiële 
     garantstellingen te krijgen gedurende de looptijd  
     van het project.
•  De uitvoering van een project kan pas starten als 
     ten minste 60% van de benodigde middelen 
     ontvangen is.

Vermogen/Belegging
•  Het is bestuursleden c.q. het bestuur niet toe-
     gestaan overtollige kasgelden te beleggen in 
     rentedragende leningen, effecten of overige 
     waardepapieren.
•  Overtollige kasgelden moeten worden onder-
     gebracht als spaartegoed en/of kort deposito bij  
     een ideële bank, die de gelden inzet voor onder- 
     steuning en financiering van ontwikkelingshulp.
•  Tot aan het bedrag van de depositogarantiesom 
     wordt gespaard bij één bank.

Overheadkosten
Goed beheer en verantwoording brengen (relatief 
hoge) kosten met zich mee. Dit geeft een zekere 
spanning omdat El Fuego de overheadkosten zo laag 
mogelijk wil houden. Immers, het geld van dona-
teurs moet zoveel mogelijk bestemd worden voor 
de kinderen.

Hiervoor passen wij de volgende maatregelen toe:
•  Het kostenniveau wordt regelmatig kritisch 
     bekeken.
•  De interne streefnorm is gesteld op 15% van 
     de lasten.
•  De overheadkosten worden zoveel mogelijk 
     afgedekt door geoormerkte donaties van 
     sponsoren.
•  Dienstverleners verrichten diensten voor El Fuego 
     tegen gereduceerd tarief, zodat onafhankelijkheid 
     en objectiviteit gewaarborgd blijft.
•  Het jaarverslag wordt ook als promo-
     tiemateriaal gebruikt in plaats van brochures en 
     dure campagnes. Daarom wordt 50% van de 
     kosten van het jaarverslag aan promotie 
     toegerekend.
•  Internet en e-mail worden zoveel mogelijk 
     gebruikt voor communicatie.
•  Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen 
     salaris, wel een minimale onkostenvergoeding.

7.2 Financieel verslag

Resultaat 2013

Het resultaat in 2013 is positief. De hoger dan 
verwachte baten zijn veroorzaakt door het winnen 
van de Transparant Prijs. Aan projecten is minder 
besteed dan begroot.
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Analyse resultaat
Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012

€ € €

Som der baten 51.285 44.500 54.318

Besteed aan doelstelling -35.356 -39.750 -41.992

15.929 4.750 12.326

Kosten werving baten -2.440 -2.500 -2.611

Kosten beheer en administratie -2.522 -2.250 -2.483

Resultaat voor resultaatbestemming 10.967 0 7.232

Resultaatbestemming:

Per saldo toegevoegd aan bestemmings-
fondsen 

7.097 0 1.422

Operationeel resultaat 3.870 0 5.810

Baten uit eigen fondsenwerving €

. Minder geoormerkte donaties lopende projecten -17.733

. Meer donaties voor nieuw project 637

. Minder algemene donaties -1.155

. Minder bijdrage particuliere instellingen -59

Per saldo minder dan begroot -18.310

Baten uit acties van derden
Prijzengeld De Transparant Prijs, ter beschikking gesteld door de Nationale 
Postcode Loterij (acties van derden worden niet begroot)

25.000

Overige inkomsten
Meer ontvangen dan begroot: rentebaten 95

Per saldo meer baten dan begroot 6.785

Besteed aan doelstelling
Minder besteed aan lopende projecten (Cusco en Comedor El Fuego) -5.330

Meer besteed aan nieuw project (Matrassen en kast Cusco) 637

Meer besteed aan kosten uitzending 470

Per saldo minder kosten vrijwilligersondersteuning dan begroot -529

Per saldo minder dan begroot -4.752

Kosten werving baten / beheer en administratie
De overheadkosten van El Fuego zijn ruim € 200 hoger dan begroot. Dit is 
veroorzaakt door de aanschaf van nieuwe enveloppen en nieuwe IBAN ac-
ceptgiro's.

Het operationeel resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. De totale 
baten, beschikbaar voor doelstelling, zijn € 6.800 hoger dan begroot.  Dit wordt veroor-
zaakt door opbrengsten uit acties van derden. Aan de projecten is minder geld uitgege-
ven. 

Hieronder volgt een gedetailleerdere vergelijking van de baten en bestedingen met de 
begroting:
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7.3 Vermogensopstelling per 31 december 2013 (na voorgestelde resultaatbestemming)

31-12-2013 31-12-2012
Activa € €

Vorderingen 1) 5.612 3.653

Liquide middelen 2) 24.735 16.080

Totaal 30.347 19.733

Passiva
Reserves en fondsen
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsfondsen

3)
4)

12.621
9.986

8.751
2.889

Totaal reserves en fondsen 22.607 11.640

Voorzieningen 5) 5.000 5.000

Kortlopende schulden 6) 2.740 3.093

Totaal 30.347 19.733

Kokkinen hard aan het werk in de keuken40



7.4 Staat van baten en lasten

Begroot 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012

Baten € € € €

Uit	eigen	fondsenwerving A 23.000 26.190 44.500 46.224

Uit	acties	van	derden B 0 25.000 0 7.950

Overige baten C 0 95 0 144

Bijzondere baten D 0 0 0 0

Som der baten 23.000 51.285 44.500 54.318

Lasten
Besteed aan doelstelling:
Kosten projecten
Kosten uitzending
Vrijwilligersondersteuning

E
F
G

23.250
3.000
1.500

30.807
3.578

971

35.750
2.500
1.500

35.934
4.413
1.645

Totaal besteed aan doelstelling 27.750 35.356 39.750 41.992
Kosten werving baten H 2.000 2.440 2.500 2.611

Kosten beheer en administratie I 2.500 2.522 2.250 2.483

Som der lasten 32.250 40.318 44.500 47.086

Resultaat voor resultaatsbest. -9.250 10.967 0 7.232

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsfondsen -7.250 7.097 0 1.422

Continuïteitsreserve -2.000 3.870 0 5.810

Bestemd resultaat -9.250 10.967 0 7.232

Annelies Koop op wandeling met Margot en haar familie
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7.5 Kengetallen oftewel ratio’s

In deze paragraaf tonen wij de verplichte ratio’s. 
El Fuego heeft naast de verplichte ratio’s (*) ook 
eigen ratio’s berekend om inzichtelijk te maken hoe 
iedere ontvangen euro is/wordt besteed. 

Begroot 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012

Besteed in % van de totale lasten aan % % % %

(*) Doelstelling (bestedingsratio) **) 86,05 87,69 89,32 89,18

(*) Kosten werving baten 6,20 6,05 5,62 5,55

(*) Kosten beheer en administratie 7,75 6,26 5,06 5,27

Totale lasten 100,00 100,00 100,00 100,00

Besteed in % van de totale baten aan % % % %

 (*) Doelstelling (bestedingsratio) **) 120,65 68,93 89,32 77,30

Toevoeging/onttrekking aan bestemmings-
fondsen (na resultaatbestemming)

-31,52 13,84 0,00 8,42

Totaal voor doelstelling 89,13 82,77 89,32 85,72
Kosten werving baten 8,70 4,76 5,62 4,81

Kosten beheer en administratie 10,87 4,92 5,06 4,57

Continuïteitsreserve (na resultaatbestemming) -8,70 7,55 0,00 4,90

Totale baten 100,00 100,00 100,00 100,00

Overige ratio’s
(*) Kosten eigen fondsenwerving in % van baten 
eigen fondsenwerving

8,70 9,32 5,62 5,65

Solvabiliteit 74,50 58,99

Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen 
reserves/fondsen en het balanstotaal.

Vermogensratio 44,08 21,43

Deze ratio wordt berekend door het totaal aan re-
serves en fondsen te relateren aan de totale baten. 
Het geeft inzicht in het weerstandsvermogen (hoe 
lang kan El Fuego zonder inkomsten voortbe-
staan).

Kosten eigen fondsenwerving 
Dit percentage ontstaat door de kosten eigen fond-
senwerving te delen door de baten uit eigen fond-
senwerving. Het Centraal Bureau Fondsenwerving 
(CBF) hanteert hiervoor een norm van maximaal 
25% gemiddeld over drie jaar. El Fuego hanteert 
hiervoor een interne streefnorm van 7,5%, geba-
seerd op ervaringen vanuit het verleden. In 2013 
bedraagt dit percentage 9,32%. Dit ratio ligt boven 
de streefnorm. Dit is ontstaan doordat de baten uit 
eigen fondswerving behoorlijk zijn achtergebleven 
bij de verwachting. Daarnaast zijn nieuwe IBAN-
acceptgiro’s en nieuwe enveloppen aangeschaft 
waarvan de kosten volledig aan 2013 zijn toegere-
kend.

Kosten beheer en administratie 
Dit betreffen kosten die de organisatie moet maken 
in het kader van de beheersing, administratievoe-
ring,  externe controle en verantwoording aan 
derden. Toerekening aan de doelstelling of fondsen-
werving is niet toegestaan. El Fuego hanteert hier-
voor een interne streefnorm van 7,5% van de lasten. 
Bij het bepalen van de norm is gekeken naar het 
verleden en de omvang van de organisatie. In 2013 
is het percentage beheer en administratie 6,26% 
van de lasten. De kosten van beheer en administratie 
waren hoger dan begroot door onder andere nota-
riskosten vanwege de statutenwijziging.

**) De bestedingsratio geeft aan welk percentage van de ontvangen lasten respectievelijk baten direct wordt besteed aan de doelstelling. Bij El Fuego betekent dat:
 
. een laag percentage erop duidt dat ontvangen donaties worden gereserveerd voor het doel door toevoeging aan een bestemmingsfonds.
. een hoog percentage erop duidt dat gereserveerde gelden aan het bestemmingsfonds worden onttrokken, zodat deze gelden direct aan de doelstelling kunnen worden besteed.
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7.6 Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor 
de resultaatbepaling en de kostentoerekening

Richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de 
Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen, zoals 
gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslag-
geving. Het hanteren van de Richtlijn 650 is een 
belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen en 
behouden van het CBF-Certificaat voor kleine 
goede doelen. In 2013 heeft het CBF aan El Fuego 
opnieuw het certificaat toegekend. 

In de jaarrekening is ook de richtlijn ‘Financieel be-
heer goede doelen’ gevolgd, van VFI brancheorga-
nisatie van goede doelen. Deze aanvullende richtlijn 
op het CBF-Certificaat geeft onder andere aan hoe 
goede doelen om moeten gaan met reserves en 
fondsen, en het verantwoord beheer daarvan.

De richtlijnen en deze jaarrekening hebben tot doel 
belanghebbenden een meer transparant inzicht te 
geven in:
- de besteding van de middelen.
- de fondsenwerving en de daarmee 
    samenhangende kosten.
- de kosten van beheer en administratie.
- de financiële positie van El Fuego.

Stelselwijzigingen
Gedurende het verslagjaar hebben zich geen stelsel-
wijzigingen voorgedaan.

Toelichting grondslagen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs. Indien geen specifieke waarderings-
grondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen 
de verkrijgingsprijs. In de vermogensopstelling en 
de staat van baten en lasten zijn verwijzingen op-
genomen die naar de respectievelijke toelichtingen 
verwijzen.

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de ver-
slagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen 
gemiddelde	jaarkoersen.	Dit	betekent	voor	de	US	
Dollar een koers van € 0,7514 en voor de Peruaan-
se Sol een koers van € 0,2802. De activa in vreemde 
valuta zijn omgerekend tegen de officiële koers van 
31 december 2013. De uit de afwikkeling en omre-
kening voortvloeiende koersverschillen komen ten 
gunste of ten laste van de projecten.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen geamor-
tiseerde kostprijs (nominale waarde), onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor 
het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoorde-
ling van de vorderingen. Het totaal van de vorderin-
gen en de overlopende activa heeft een resterende 
looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en 
zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan 
ter vrije beschikking van de stichting.

Continuïteitsreserve
Deze reserve staat ter vrije beschikking van de 
stichting en dient ter dekking van risico’s op korte 
termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in 
de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
De toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de 
reserve dienen te geschieden vanuit de resultaat-
bestemming. 

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen ontstaan door middelen 
waaraan derden een specifieke doel/bestemming 
hebben gegeven (geoormerkte gelden). 
De toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de 
bestemmingsfondsen dienen te geschieden vanuit 
de resultaatbestemming. 

Voorzieningen
De voorzieningen zijn op individuele basis en (voor 
zover van toepassing) in overeenstemming met de 
statuten van de stichting bepaald.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs (nominale waarde) en 
hebben een looptijd korter dan één jaar.
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Resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balans-
datum zijn gerealiseerd. Donaties en giften worden 
verantwoord op het moment dat deze ontvangen 
zijn. Mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden 
vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij vóór het opmaken van de jaar-
rekening bekend zijn geworden.

Salaris en vergoedingen
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen sa-
laris. El Fuego vergoedt gemaakte onkosten, tegen 
maximaal de fiscaal toegestane norm.

Toelichting kostentoerekening
Bij de toerekening van kosten wordt een consistente 
methodiek gehanteerd. Daarbij wordt aangesloten 
bij de richtlijn ‘Financieel beheer goede doelen’, van 
VFI brancheorganisatie van goede doelen.

De overige uitvoeringskosten worden direct toege-
rekend aan de doelstelling. 

De overige kosten worden toegerekend aan de hand 
van de volgende maatstaven:
a)  directe toerekening aan doelstelling, jaarverslag, 
      fondsenwerving, beheer en administratie, mits er 
      een direct oorzakelijk verband aanwezig is.
b) de kosten van het jaarverslag worden voor 50% 
      ten laste gebracht van fondsenwerving, omdat 
      het jaarverslag ook als promotiemiddel wordt 
      ingezet.
c) de kosten van bestuur, toezicht, certificering en 
      externe controle vallen volledig onder de kosten 
      van beheer en administratie.
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7.7 Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2013

1) Vorderingen € € € €

Te ontvangen rente ASN Bank
Te ontvangen toezegging particuliere instellingen
Te ontvangen notariële schenkingen

95
3.941
1.576

Totaal 5.612

2) Liquide middelen
Volgens dagafschrift:  
Saldo rekeningcourant ABN AMRO Bank
Saldo spaarrekening ASN Bank 
Verstrekt voorschot aan projectcoördinator op BCP-
rekening, Peru (Soles 2.472), saldo 31-12-2013
Verstrekt voorschot aan projectcoördinator op BCP-
rekening,	Peru	(US	dollar	1.749),	saldo	31-12-2013	

728
22.100

639

1.268

Totaal 24.735
De middelen op de spaarrekening zijn op korte termijn opvraagbaar.

3) Continuïteitsreserve 01-01-13 onttrek-
king

toevoeging 31-12-13

Het operationeel resultaat (exclusief het resultaat op de 
projecten) in 2013 is € 3.870. Dit resultaat is toege-
voegd aan de continuïteitsreserve. 

8.751 0 3.870 12.621

Conform de Richtlijn Financieel Beheer van VFI brancheorganisatie van goede doelen, bedraagt de continuïteitsre-
serve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Voor 2013 zou dit mogen uitkomen op ca. € 
13.300. Onder kosten werkorganisatie vallen: kosten fondsenwerving, kosten administratie en beheer en de vergoe-
ding voor de docenten van Project Cusco. 
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01-01-13 onttrekking toevoeging 31-12-13

4) Bestemmingsfondsen € € € €

Project Comedor El Fuego
Project Cusco 
Project tandartsen

2.365
0

524

0
0
0

988
6.109

0

3.353
6.109

524

Totaal 2.889 0 7.097 9.986

5) Voorzieningen

Evacuatievoorzieningen 5.000 0 0 5.000
In artikel 5 van de statuten is vastgelegd dat het bestuur 
verplicht is zodanige maatregelen te treffen dat personen, 
uitgezonden door de stichting, onverwijld geëvacueerd 
moeten kunnen worden als de veiligheidssituatie in het 
geding is. 

6) Kortlopende schulden

Reservering accountantskosten
Reservering kosten jaarverslag
Diverse crediteuren   

500
1.500

740

Totaal 2.740

Teofila

Pelaya met moeder

Magali Sabina

Paulina met kids
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7.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

Begroot 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012

A) Baten uit eigen fondswerving   € € € €

Aan de baten uit eigen fondsenwerving zijn de volgende, 
al dan niet geoormerkte, inkomsten toegerekend: 
Giften, donaties, eenmalige en periodieke schenkingen 
van particulieren, serviceclubs, verenigingen, maatschap-
pen en bedrijven. 

Geoormerkte donaties   
Project Comedor El Fuego
Project Cusco
Project Matrassen en kast Cusco
Project Tandartsen 

9.000
7.000

0
0

8.025
4.242

637
0

23.000
7.000

0
0

23.671
4.985

0
750

Subtotaal 16.000 12.904 30.000 29.406

Algemene donaties en giften
Deze zijn ter algemene besteding voor projecten en/of 
de organisatie van de stichting 7.000 9.345 10.500 10.760

Totaal donaties 23.000 22.249 40.500 40.166
Bijdragen van particuliere instellingen 
Geoormerkte bijdragen ten behoeve van:  
Kosten uitzending   
Vrijwilligersondersteuning

0
0

2.970
971

2.500
1.500

4.413
1.645

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 23.000 26.190 44.500 46.224
Voor de toelichting wordt verwezen naar paragraaf 7.2

B) Baten uit acties van derden   
Hieronder vallen geoormerkte inkomsten van door 
derden georganiseerde acties. In 2013 betreft dit 
€ 25.000, dit is het prijzengeld verbonden aan de 
Transparant Prijs. 0 25.000 0 7.950

Totaal 0 25.000 0 7.950
Hiervan is bestemd voor project Comedor El Fuego
Hiervan is bestemd aan project Cusco

0
0

15.000
10.000

0
0

7.950
0

Totaal 0 25.000 0 7.950
De acties van derden hebben voor El Fuego geen 
wervingskosten met zich meegebracht.

C) Overige baten   
Saldo rentebaten Nederlandse bankrekeningen 0 95 0 144

Totaal 0 95 0 144

D) Bijzondere baten 
Geen bijzondere baten ontvangen 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0
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Begroot 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012

E) Kosten projecten € € € €

In paragraaf 7.11 worden per project de kosten 
gespecificeerd.

Project Comedor El Fuego
Project Cusco
Project Matrassen en kast Cusco
Project Tandartsen

15.000
8.000

0
250

22.037
8.133

637
0

27.500
8.000

0
250

25.479
10.229

0
226

Totaal 23.250 30.807 35.750 35.934

Directe uitvoeringskosten ter plaatse
Doorbelaste overige kosten 

23.250
0

30.757
50

35.750
0

35.884
50

Totaal 23.250 30.807 35.750 35.934

F) Kosten uitzending
Betreft de voor/door projectcoördinatoren gemaakte 
kosten.
Bijdragen huisvesting- en verblijfkosten, reiskosten 
Europa/Peru v.v. 3.000 3.578 2.500 4.413

De kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft 
geen effect op het resultaat, omdat deze kosten op basis 
van de werkelijke uitgaven grotendeels door een particu-
liere instelling worden vergoed. 

G) Kosten vrijwilligersondersteuning  
Betreft kosten van vrijwilligersbijeenkomsten en werving 
van nieuwe vrijwilligers.Alle gemaakte kosten werden 
gesponsord. 
Directe kosten 
Doorbelaste overige kosten

1.000
500

339
632

1.000
500

969
676

Totaal 1.500 971 1.500 1.645

De hierna onder H en I genoemde kosten zijn de toege-
rekende overige kosten na verdeling volgens paragraaf 
7.9. Voor een goed inzicht wordt na punt I een overzicht 
gepresenteerd van de diverse budgetten van de overige 
kosten.

H) Kosten werving baten 
Na toerekening van de overige kosten
(zie paragraaf 7.9):
Kosten fondsenwerver t.b.v. presentaties, reiskosten e.d.
Kerst- en overige mailings
Contributie belangenbehart. fondsenw.(Partin / IF)
Kosten akten lijfrenteschenkingen
Doorberekende kosten jaarverslag
Kosten webhosting en bankkosten I-deal en Justgiving

300
700

60
0

750
190

99
1.109

175
115
795
147

400
700
175
300
725
200

327
708
175
269
966
166

Totaal 2.000 2.440 2.500 2.611
De kosten werving baten liggen in lijn met de begroting. 
Er zijn meer kosten gemaakt aan mailingen en minder 
aan presentaties door de fondsenwerver.
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Begroot 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012

I) Kosten beheer en administratie € € € €

Na toerekening van de overige kosten (zie paragraaf 
7.9):
Vergoedingen voor door vrijwilligers reëel gemaakte 
kosten
Reiskosten bestuur en vrijwilligers
Representatie
Bankkosten
Accountant, CBF, Kamer van Koophandel, Notaris
Kantoor-, porti-, drukwerkkosten
Doorberekende kosten jaarverslag

50
100
100
200
950
350
750

15
86

111
185

1.087
243
795

75
25
75

100
950
300
725

73
13
74
86

1.039
233
965

Totaal 2.500 2.522 2.250 2.483
De kosten beheer en administratie zijn in 2013 hoger 
dan begroot, met name veroorzaakt door de kosten van 
de notaris vanwege het wijzigen van de statuten. De 
bankkosten namen toe.

J) Budgetten overige kosten vóór toerekening
Deze kosten worden verdeeld over doelstelling, werving 
baten en, beheer en administratie. Voor de wijze van 
toerekening wordt verwezen naar paragraaf 7.9.
Publiciteit en communicatie
- Kosten webhosting en website
- Drukwerkkosten (waaronder jaarverslag en kerstkaart)
- Werkbudget fondsenwerving

Personeelskosten
- Vrijwilligersvergoeding

Kantoor- en algemene kosten
- Reis- en verblijfkosten
- Representatiekosten
- Bankkosten ABN AMRO
- Accountant, CBF, KvK, contributie IF
- Kantoorkosten
- Porti-, verzendkosten
- Notariskosten

190
1.200

200

50

1.200
100
200

1.010
150
700

0

138
1.682

0

88

862
166
244

1.062
155
932
315

200
1.150

250

75

1.200
75

100
1.125

150
625
300

666
1.166

238

174

1.169
131
136

1.214
42

615
269

Totaal 5.000 5.644 5.250 5.820
Waarvan toegerekend aan:
Doelstelling
Werving baten
Beheer en administratie

500
2.000
2.500

682
2.440
2.522

500
2.500
2.250

726
2.611
2.483

Totaal 5.000 5.644 5.250 5.820
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                                 In 2013 besteed aan                                                                                                      In 2013 besteed aan
                                        Doelstellingen                                                                                Doelstellingen Overhead

Kosten vóór toerekening                                                Projecten                                                                                            Overig Werving Baten
Beheer en 

Administratie
Cusco Comedor

El Fuego
Matrassen	&

Kast
Uitzending Vrijwilligers

onderst.
Jaarverslag Eigen

fondswerving

Verwijzing Totaal E E E F G H I

Overdrachten

Directe projectkosten in Peru E 30.757 8.111 22.009 637

Publiciteit en communicatie

- Kosten webhosting en website J 138 0 138

- Drukwerkkosten J 1.682 1.131 551

- Werkbudget fondsenwerving J 0 0

1.820

Personeelskosten

- Vrijwilligersondersteuning G 339 339

- Vrijwilligersvergoeding J 88 73 15

427

Kantoor- en algemene kosten

- Kosten uitzending F 3.578 3.578

- Reis- en verblijfkosten J 862 0 0 622 55 99 86

- Representatiekosten J 166 10 45 111

- Bankkosten ABN AMRO J 244 22 28 9 185

- Accountant, CBF, KvK, Contributie IF J 1.062 175 887

- Kantoorkosten J 155 0 107 28 20

- Porti-, verzendkosten J 932 179 530 223

- Notariskosten J 315 115 200

7.314

Subtotaal kolom ‘Jaarverslag’ 1.590

Waarvan 50% ten laste van fondswerving 0 -1.590 795 795

Totale kosten vóór toerekening 40.318

Totale kosten ná toerekening 40.318 8.133 22.037 637 3.578 971 0 2.440 2.522

Waarvan aan:

Doelstellingen totaal 35.356

Werving baten totaal 2.440

Beheer en Administratie totaal 2.522

Totaal 40.318

Het overzicht Kostentoerekening wijkt iets af van 
het voorgeschreven model uit Richtlijn 650: In de 
kostentoerekening is geen toetsing aan de begroting 
opgenomen. Ook zijn geen vergelijkende cijfers 
van voorgaand boekjaar vermeld. Deze onderdelen 
staan al vermeld in paragraaf 7.8 onder Budgetten 
overige kosten. Ook staan daar de begrote kosten 
voor het volgende verslagjaar. 
Het overzicht Kostentoerekening toont hoe de kos-
ten zijn verdeeld over doelstelling, werving baten en 
beheer en administratie. 

De kosten worden onderverdeeld in directe en overige 
kosten. De directe kosten bestaan uit de uitvoerings-
kosten ter plaatse die gemaakt zijn om de doelstelling in 
Peru te realiseren. 
De overige kosten bestaan uit de uitvoeringskosten in 
Nederland. Deze kosten worden volgens verdeelsleu-
tels toegerekend aan de doelstelling, werving baten en 
beheer en administratie. Bij werving baten worden eerst 
nog de kosten van het jaarverslag afzonderlijk gespe-
cificeerd, omdat het totaal van de kosten jaarverslag in 
gelijke delen wordt toegerekend aan werving baten en 
beheer en administratie. El Fuego heeft geen kosten 
gemaakt voor acties van derden.

7.9 Kostentoerekening
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                                 In 2013 besteed aan                                                                                                      In 2013 besteed aan
                                        Doelstellingen                                                                                Doelstellingen Overhead

Kosten vóór toerekening                                                Projecten                                                                                            Overig Werving Baten
Beheer en 

Administratie
Cusco Comedor

El Fuego
Matrassen	&

Kast
Uitzending Vrijwilligers

onderst.
Jaarverslag Eigen

fondswerving

Verwijzing Totaal E E E F G H I

Overdrachten

Directe projectkosten in Peru E 30.757 8.111 22.009 637

Publiciteit en communicatie

- Kosten webhosting en website J 138 0 138

- Drukwerkkosten J 1.682 1.131 551

- Werkbudget fondsenwerving J 0 0

1.820

Personeelskosten

- Vrijwilligersondersteuning G 339 339

- Vrijwilligersvergoeding J 88 73 15

427

Kantoor- en algemene kosten

- Kosten uitzending F 3.578 3.578

- Reis- en verblijfkosten J 862 0 0 622 55 99 86

- Representatiekosten J 166 10 45 111

- Bankkosten ABN AMRO J 244 22 28 9 185

- Accountant, CBF, KvK, Contributie IF J 1.062 175 887

- Kantoorkosten J 155 0 107 28 20

- Porti-, verzendkosten J 932 179 530 223

- Notariskosten J 315 115 200

7.314

Subtotaal kolom ‘Jaarverslag’ 1.590

Waarvan 50% ten laste van fondswerving 0 -1.590 795 795

Totale kosten vóór toerekening 40.318

Totale kosten ná toerekening 40.318 8.133 22.037 637 3.578 971 0 2.440 2.522

Waarvan aan:

Doelstellingen totaal 35.356

Werving baten totaal 2.440

Beheer en Administratie totaal 2.522

Totaal 40.318

Toelichting verdeelsleutels
Voor de toerekening gelden de volgende maatstaven:

•Directe toerekening aan doelstelling, jaarverslag, 
   fondsenwerving, beheer en administratie, mits er een 
   direct oorzakelijk verband aanwezig is (op kosten-
   declaraties behoort vermeld te worden waarvoor de 
   betreffende uitgaven zijn gedaan).

• De kosten van het jaarverslag worden voor 50% 
    doorbelast aan eigen fondsenwerving en voor   
     50% aan beheer en administratie.

•	De (algemene) kosten verbonden aan bestuur, 
    in stand houden organisatie, certificering en 
    externe controle worden voor 100% toegerekend 
    aan beheer en administratie.
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7.10 Meerjarenbegroting 2014-2016

Voor de meerjarenbegroting is uitgegaan van de 
volgende uitgangspunten:

a)  De algemene El Fuego voorwaarden voor het  
      opstellen van een begroting:
•   Het realistisch begroten van de donaties en 
      kosten.
•			Het pro forma begroten van nieuwe projecten 
      op netto-basis: de bestedingen zijn gelijk begroot 
      aan de daarvoor te ontvangen donaties.
•   Het zoveel mogelijk voldoen aan de intern 
      gestelde normen ten aanzien van de ratio’s.

b) Bestedingen:
•	 Voor Project Cusco is uitgegaan van blijvende 

ondersteuning, voor 2014 wordt gerekend op 
een ondersteuning van circa € 8.000. 

•	 In 2014 stelt Stichting El Fuego zich niet meer 
garant voor het exploitatietekort van de come-
dor. In plaats daarvan worden kindmaaltijden 
ingekocht. Wel staat de stichting nog garant 
voor het loon en de huur. In totaal wordt de bij-
drage aan de comedor ingeschat op € 15.000. 
Voor een uitgebreide toelichting op de ontwik-
kelingen bij de comedor wordt verwezen naar 
hoofdstuk 2.

c)  Financiering bestedingen:
•   De bestedingen worden direct gefinancierd uit 
      de begrote donaties.

Risico’s, kansen en bedreigingen  in de 
meerjarenbegroting.
Het belangrijkste risico in de meerjarenbegroting 
was altijd het financiele resultaat van de comedor. 
Eind 2013 is besloten om de financieringswijze 
te veranderen. In 2014 worden kindmaaltijden 
ingekocht bij de comedor. Daarnaast staat El Fuego 
garant voor het salaris en de huur. Deze kosten zijn 
goed in te schatten. Het inkopen van kindmaaltij-
den geeft nieuwe kansen voor de fondsenwerving. 
Belangrijkste risico’s zijn koersrisico van de euro ten 
opzichte van de Peruaanse Sol en inflatie in Peru.

Tot en met 2013 werden de kosten van uitzending 
en vrijwilligersondersteuning gesponsord door 
een particuliere instelling. Het is onzeker of deze 
financiële steun de komende jaren blijft bestaan. 
Voorzichtigheidshalve is er van uitgegaan dat er 
geen ondersteuning meer plaatsvindt.

Staat van baten en lasten

Werkelijk 2013 Begroot 2014 Begroot 2015 Begroot 2016

Baten € € € €

Uit eigen fondsenwerving
Geoormerkte donaties
Project Comedor El Fuego
Project Cusco
Nieuwe projecten 
(in 2013: Matrassen en kast Cusco)

8.025
4.242

637

9.000
7.000

0

12.500
8.500

0

10.000
9.000

0

Subtotaal 12.904 16.000 21.000 19.000

Algemene donaties en giften 9.345 7.000 7.000 7.000

Totaal donaties 22.249 23.000 28.000 26.000

Fondsen: bijdragen van part. instellingen
Geoormerkte bijdragen ten behoeve van: 
Kosten uitzending
Vrijwilligersondersteuning

2.970
971

0
0

0
0

0
0

 

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 26.190 23.000 28.000 26.000

Uit	acties	van	derden 25.000 0 0 0

Overige baten 95 0 0 0

Som der baten 51.285 23.000 28.000 26.000
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Werkelijk 2013 Begroot 2014 Begroot 2015 Begroot 2016

Lasten € € € €

Besteed aan doelstelling
Projecten
Project Comedor El Fuego
Project Cusco
Nieuwe projecten 
(in 2013 Matrassen en kast Cusco)

22.037
8.133

637

15.000
8.000

250

12.500
8.500

0

10.000
9.000

0

Totaal projecten 30.807 23.250 21.000 19.000

Kosten uitzending 3.578 3.000 3.000 3.000

Kosten vrijwilligersondersteuning 971 1.500 1.500 1.500

Totaal besteed aan doelstelling 35.356 27.750 25.500 23.500

Kosten werving baten 2.440 2.000 2.000 2.000

Kosten beheer en administratie 2.522 2.500 2.500 2.500

Som der lasten 40.318 32.250 30.000 28.000

Resultaat 10.967 -9.250 -2.000 -2.000

Toevoegingen/onttrekkingen aan:
Bestemmingsfondsen 7.097 -7.250 0 0

Continuïteitsreserve 
(na resultaatbestemming)

3.870 -2.000 -2.000 -2.000

Bestemd resultaat 10.967 -9.250 -2.000 -2.000

Kengetallen oftewel ratio’s

Werkelijk 2013 Begroot 2014 Begroot 2015 Begroot 2016

Besteed in % van de totale baten aan: % % % %

 (*) Doelstelling / bestedingsratio 68,93 120,65 91,07 90,38

Toevoeging/onttrekking aan bestemmings-
fondsen (na resultaatbestemming)

13,84 -31,52 0,00 0,00

Totaal voor doelstelling 82,77 89,13 91,07 90,38

Kosten werving baten 4,76 8,70 7,14 7,69

Kosten beheer en administratie 4,92 10,87 8,93 9,62

Continuïteitsreserve 
(na resultaatbestemming)

7,55 -8,70 -7,14 -7,69

Totale baten 100,00 100,00 100,00 100,00

Overige verplichte ratio's

(*) Besteed aan doelstelling in % van de 
totale lasten

87,69 86,05 85,00 83,93

(*) Kosten eigen fondswerving in % van de 
totale lasten

6,05 6,20 6,67 7,14

(*) Kosten beheer en administratie in % van 
de totale lasten

6,26 7,75 8,33 8,93
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7.11 Overige gegevens

In deze paragraaf zijn de kostenspecificaties opgenomen van:
. Project Cusco
. Project matrassen en kast Cusco
. Project tandartsen
. Project Comedor El Fuego
. ONG Comedor El Fuego

Begroot 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012

Project Cusco (2006-heden) € € € €

Voeding
Geneeskundige zorg
Docentkosten huiswerkbegeleiding
Lesmateriaal, aanvulling bibliotheek, naslagwerken
Vergoeding studiekosten docent
Stapelbedden, matrassen, lakens
Investering (in 2012 waterzuivering)
Doorbelaste overige kosten/kosten projectcoördinator
Bankkosten en koersverschillen
Overige kosten

1.610
188

3.900
409

1.128
0
0

22
568
308

1.936
172

4.580
812
978

1.088
463

22
136

42

Totaal 8.000 8.133 8.000 10.229

Project matrassen en kast Cusco (2013)
Kosten matrassen en beddengoed 0 637 0 0

Project tandartsen (2012-heden)
Verblijfkosten tandartsen 250 0 250 226

Project Comedor El Fuego (2008 - heden)
St. El Fuego - bijdragen aan ONG: in 2014 inkoop 
kindmaaltijden, huur en loon

15.000 22.009 27.500 25.451

Projectuitgaven in Peru door projectcoördinator 0 0

Doorbelaste kosten 28 28

Totaal 15.000 22.037 27.500 25.479
De bijdrage van Stichting El Fuego aan Comedor El Fu-
ego is voor 2014 ingeschat op € 15.000,-. Dit bestaat uit 
loon € 5.000; huur € 1.000, investering € 1.000, inkoop 
kindmaaltijden € 7.000 en onvoorzien € 1.000. 

Kinderen krijgen onderwijs in lezen, schrijven en rekenen o.a.54



Exploitatie ONG - Comedor El Fuego

De exploitatie van Comedor El Fuego is in Peru ondergebracht in een ONG. Naast de donatie van Stichting El Fuego 
heeft de comedor ook eigen inkomsten. De uitgaven en inkomsten van de ONG bedragen (omgerekend naar euro):

Uitgaven Begroot 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012

Vaste lasten € € € €

Lonen inclusief ziektekosten
Huur locatie
Gas, water, elektra
Schoonmaak
Vervoer
Bank-, telefoonkosten
Grondstoffen en produktiekosten geschilde aardappelen
Koersverschil

9.993
756

1.549
185
603
245

4.194
1.873

0
0
0
0
0
0
0
0

14.796
657

1.415
0

937
27

1.945
1.325

Totaal  vaste lasten 19.398 23.000 21.102

Inkoop voeding 16.985 16.000 16.289

Overige kosten
Vervanging inventaris
Investering 
(in 2013 sapmachine en vitrine, in 2012 watertank)
Diversen
Vooruitbetaalde kosten

256
92

1.552
619

137
307

1.870
-2.916

Totaal overige kosten 2.519 7.500 -602

Totaal uitgaven ONG 38.902 46.500 36.789

Inkomsten ONG
Opbrengst verkoop maaltijden
Opbrengst catering
Opbrengst geschilde aardappelen
Opbrengst overig
Bijdragen Stichting El Fuego

10.138
3.311
3.126

318
22.009

8.000
6.000
5.000

0
27.500

7.656
2.849

509
324

25.451

Totaal inkomsten ONG 38.902 46.500 36.789

Omdat Stichting El Fuego in 2014 niet meer garant staat 
voor de exploitatie van de comedor, is geen begroting 
van de ONG voor 2014 opgesteld.

Ondertekening van de jaarrekening 
   
Groningen, 31 maart 2014
 

G.J.A. Wiegant  |  Voorzitter                 drs. H.M.A. van Heuveln  |  Penningmeester
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Bijlage 1

Zakelijke gegevens Stichting El Fuego en overzicht vrijwilligers in Nederland

Oprichtingsdatum: 26 september 2005, gevestigd te Groningen
Dossiernummer handelsregister Kamer van Koophandel te Groningen: 02090245
Adres: Antwoordnummer 2922, 9700 WR Groningen
E-mail - info@el-fuego.nl 
Internet - www.el-fuego.nl 
Facebook - www.facebook.com/stichtingelfuego 
Twitter - www.twitter.com/st_el_fuego

Bankrelatie: ABN AMRO Groningen: IBAN: NL11 ABNA 0497 5980 43; BIC: ABNA NL2A

CBF – Centraal Bureau Fondsenwerving - Certificaat voor kleine goede doelen
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling – RISN nummer 8149.76.542

Notariskantoor:
KuipersBazuin notariaat
Adres: Postbus 1213, 9701 BE Groningen
Tel: 050-312 26 42 
E-mail - info@kuipersbazuin.nl

Situatie per 31 december 2013

Bestuur
G.J.A. Wiegant (Geert), voorzitter [voorzitter@el-fuego.nl]
H.W. Hoorn (Henriëtte), secretaris [secretaris@el-fuego.nl] 
drs. H.M.A. van Heuveln (Henk), penningmeester [penningmeester@el-fuego.nl]
mr. M.F.C.M. Benus (Melanie), algemeen lid
drs. B.K. van Klinken-Smit (Britte), algemeen lid

Projectcoördinatoren   Redactie
E.J. Koop MA BSc, (Annelies)   drs. W. van Klinken (Erwin)
M. de Boer BA, (Maartje)  M.A.M. Poort (Milly)
J.E. Wiegant, (Judith)
A. Vogelzang - de Jong (Anja)

Website en Vormgeving   Fondsenwerver  
drs. J.I. Wiegant (Job)   ing. A.J.M. van der Poel MBA (Arjan) 
S. Vogelzang (Stefan)   arjan.van.der.poel@el-fuego.nl

Financiële adminstratie   Beheerder Relatiebestand
J. Jellema (Jurjen)   M. Kuiper (Monika)
     C. Visbal (Claudia)

Controller ONG    Beheer Social Media
T.R. Kooistra (Thomas)   A. Vogelzang - de Jong (Anja)
 
Overige vrijwilligers
S.M. Scheeren (Sabien) 
K.W. Verhoeven - Adema PhD (Karen)
R. Verhoeven (Rudi)
drs. M. Verheul (Maud)
H.C. Silvius (Eva)
E.A. Post (Eckhart)
H.C. Silvius (Eva)
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Bijlage 2

Zakelijke gegevens ONG El Fuego en overzicht medewerkers in Peru
ONG (Organización No Gubernamental) El Fuego is op 5 september 2008 opgericht in Ayacucho.
ONG El Fuego staat officieel geregistreerd als zelfstandige niet winstgevende ONG onder nummer 5123-2008.
Bij	de	Belastingen	(SUNAT)	is	ONG	El	Fuego	geregistreerd	onder	RUC	nummer	20494581699.

Situatie per 31 december 2013

Bestuur ONG El Fuego 
Teofila Carrera Miguel – voorzitter
Magali Rojas Palomino – penningmeester
Pedro Panuera Valdivia - secretaris

Medewerkers comedor
Pelaya Yanasupo Atao
Paulina Llactahuaman Quispe
Teofila Carrera Miguel
Sabina Noa Baldeon
Magali Rojas Palomino

Maatschappelijk werk
Richard Mendoza Llallahui

Boekhouder
Joni Margot Cisneros Quispe

Onderwijsproject Cusco

Leraressen
Ayde Agripina Quispemaylla Caviedes
Katia Quispemaylla Caviedes
Mercedes Alvarez Saenz
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Bijlage 3

Hoe wordt u donateur en hoe kunt u doneren?
Stichting El Fuego heeft de steun van haar donateurs 
hard nodig om haar doelstellingen te realiseren. 
Donaties aan El Fuego zijn fiscaal aftrekbaar binnen 
de daarvoor geldende regels. De Belastingdienst 
heeft Stichting El Fuego namelijk aangemerkt als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, 
RSIN nummer 8149.76.542).

U	kunt	Stichting	El	Fuego	op	de	volgende	manieren	
financieel ondersteunen:

Aanmelding als donateur
U	meldt	zich	als	donateur	aan	door	een	e-mail	te	
sturen naar info@el-fuego.nl of een brief of kaartje 
te zenden aan: Stichting El Fuego, 
Antwoordnummer 2922, 9700 WR Groningen.
Als donateur ontvangt u twee tot drie keer per jaar 
een donateursbrief, met actuele informatie over de 
projecten.

Eenmalige gift
U	stort	uw	bijdrage	op	IBAN:	NL11	ABNA	0497	
5980 43 ten name van Stichting El Fuego te 
Groningen, onder vermelding van uw adres en 
postcode.Ook kunt u ons doneren via 
Just Giving, waarin diverse thema-/actiepagina’s 
zijn opgenomen. Bovendien kunt u een bijdrage 
storten via de iDeal button op de homepage van 
onze website www.el-fuego.nl.

Periodieke schenkingsovereenkomst 
met volledig fiscale aftrek
U	kunt	ons	ook	steunen	door	het	doen	van	een	
periodieke schenking (ook wel lijfrente-schenking 
genoemd).	U	doneert	dan	tenminste	vijf	jaar	lang,	
jaarlijks een vast bedrag aan El Fuego.
Deze donatie(s) en de daarbij behorende afspraken 
worden in een op maat gemaakte schenkingsover-
eenkomst vastgelegd. Hierin staan onder meer 
afspraken over het beëindigen van de overeenkomst 
bij onvoorziene omstandigheden zoals overlijden of 
bij verlies van arbeidsinkomsten.

Een donatie in deze vorm is voor u zelfs 100% 
aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting! 
Deze manier van schenken brengt dus geen extra 
kosten voor u met zich mee. Indien u geïnteresseerd 
bent in een periodieke schenkingsovereenkomst 
of meer informatie hierover wilt ontvangen, kunt 
u contact opnemen met de heer G.J.A. Wiegant 
(voorzitter@el-fuego.nl).

Periodieke gift
Het is uiteraard mogelijk om uw bank opdracht te 
geven voor een periodieke overboeking ten gunste 
van Stichting El Fuego. 
U	kunt	uw	bijdrage	storten	op	IBAN:	NL11	ABNA	
0497 5980 43 ten name van Stichting El Fuego te 
Groningen, onder vermelding van uw adres, 
postcode	en	woonplaats.	U	ontvangt	dan	
automatisch de donateursbrief.

Betaling per acceptgiro
Bij de donateursbrief wordt een blanco acceptgiro 
gevoegd, waarmee u op eenvoudige wijze geld kunt 
doneren. Daarbij kunt u rekening houden met de 
actuele situatie van bepaalde projecten, zoals deze 
in de donateursbrief beschreven staat.

Doneren vanuit het buitenland
Indien u wilt doneren vanuit het buitenland heeft u 
een IBAN (International Bank Account Number) en 
een BIC (Bank Identification Code) nodig.

Stichting El Fuego heeft de volgende codes:
IBAN: NL11 ABNA 0497 5980 43
BIC: ABNA NL2A
Bank: ABN AMRO Groningen

Voor al uw financiële vragen kunt u terecht bij onze 
penningmeester: drs. Henk van Heuveln 
(penningmeester@el-fuego.nl).

Wij danken u hartelijk voor uw steun!
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Bijlage 4

Jaef.nl - Grafische vormgeving
www.jaef.nl

Chris Russell - drukkerij
www.chrisrussell.nl

Titus Health Care
www.titushealthcare.nl

Het Andere Reizen
www.hetanderereizen.nl   

Halma automatisering
www.halma.nl

KinSuerte Academy
www.suerte-academy.nl

Leo Groote Instituut
www.leogroote.nl

Chocolaterie De Truffel
www.detruffel.nl      

Kinderdagverblijf Op Stoom 
www.opstoom.nl  

Vrouwen voor Vrede van Ridderkerk
www.wereldwinkelridderkerk.nl    

Bouwwebcam Groningen
www.bouwwebcam.nl

Onverwacht Bedrijven B.V.
www.onverwachtbedrijven.nl

Rotary Stadskanaal
www.rotary-stadskanaal.nl

Bouw Management

Running Therapie Hilversum 
www.runningtherapie-hilversum.nl

Stichting Gouwe Daad Solidariteitsfonds

Nationale Postcode Loterij Amsterdam
www.postcoderloterij.nl

Thai Jasmine Groningen
www.thaijasmine.nl

Kuipersbazuin Notariaat
www.kuipersbazuin.nl

Multicopy Zeist
www.multicopy.nl/zeist

DDM Holding BV
Maatschap Chirurgen
Rijnland Ziekenhuis

Leiderdorp
Stichting BOS, Malden

Geen logo’s beschikbaar
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Samen sta je
sterker

64



65

Colofon

Eindredactie 
Britte van Klinken-Smit
Erwin van Klinken

Hoofdstuk Financiën 
Henk van Heuveln

Met dank aan
Bestuur
Judith Wiegant
Annelies Koop
Maartje de Boer
Milly Poort
Jurjen Jellema
Thomas Kooistra
Monika Kuiper
Heleen Krabbe-Schram

Fotografie
Stefan Vogelzang
Annelies Koop
Maartje de Boer

Grafische vormgeving
Stefan Vogelzang [www. jaef.nl]
Matthias Vogelzang [www.matthiasvogelzang.nl]

© 2014
Niets uit deze uitgaven mag zonder toestemming van de 
redactie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.
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GEEF	HET	VUUR	DOOR	OP	WWW.EL-FUEGO.NL

mede mogelijk gemaakt door

http://www.el-fuego.nl

