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De grote winkelstraat van Ayacucho.

Van de initiatiefnemer
Bedankt donateurs, sponsoren en vrijwilligers!!!
Bedankt voor jullie geweldige inzet in het afgelopen
jaar en de enorme steun die we via onze donateurs en
sponsoren hebben mogen ontvangen.
Dankzij jullie kon El Fuego het afgelopen jaar op
volle toeren draaien.

Ook volwassenen gaven we nieuwe kansen. Het
meest intrigerende voorbeeld daarvan is Pelaya.
Destijds een werkloze vrouw, moeder van zes kinderen en analfabeet. Nu runt Pelaya, samen met vijf
andere moeders, de comedor in Ayacucho. Lezen,
schrijven, rekenen, ze kan en doet het allemaal!

Het is alweer acht jaar geleden dat onze stichting is
opgericht. Wat gaat de tijd toch snel! En wat is er veel
gerealiseerd in al die jaren. Vier grote en een paar
kleine projecten heeft El Fuego onder haar hoede
gehad. Daarvan zijn er nu nog twee actief.

In 2005 bestond de Stichting uit vijf vrijwilligers.
Anno 2013 zijn we met een team van 23 vrijwilligers dagelijks bezig om kansarme kinderen kansrijker te maken.
In 2006 werkten we samen met één Peruaanse
medewerker. Anno 2013 hebben we 15 Peruaanse
medewerkers parttime of fulltime in dienst.

Sabien en ik vertrokken in 2006 naar Peru en startten
onze werkzaamheden bij het Remar kindertehuis in
Cusco. Inmiddels is dit onderwijsproject uitgegroeid
tot drie kindertehuizen en zijn er drie docenten werkzaam die 50 kinderen ondersteunen.
In Arequipa verbouwden Karen, Sabien en ik, samen
met vele Peruaanse bouwvakkers, in één jaar tijd acht
kindertehuizen van Circa, waar 350 kinderen wonen.
Kilometers stof en staal werden ingekocht om beddengoed en gordijnen te naaien en bedden te lassen.
Alle huizen kregen nieuwe keukens, nieuw sanitair
en we lieten 350 matrassen produceren in een locale
fabriek.
Karen richtte een comedor in bij één van de scholen
van Circa in de armste wijk van Arequipa. Hier nuttigen nu dagelijks 80 tot 100 kinderen een stevige
maaltijd.
Sabien en ik zetten vier jaar geleden Comedor
EL Fuego op in Ayacucho met het gevolg dat 120
kinderen iedere middag een gezonde maaltijd
krijgen. De ondervoeding is hierdoor enorm teruggedrongen.

Ook in mijn leven is er veel veranderd. Ik heb
inmiddels een gezin en ben mede-eigenaar van
Titus Health Care. Dat vraagt steeds meer aandacht, waardoor de tijd is aangebroken mijn taak als
projectcoördinator over te dragen aan anderen. Aan
gedreven mensen die regelmatig naar Peru willen
afreizen en de projecten van El Fuego ter plaatse en
vanuit Nederland willen begeleiden.
Natuurlijk blijf ik actief betrokken bij El Fuego,
alleen op een andere manier. Want de kansarme
kinderen in Peru blijven mijn grote zorg en passie!

Judith Wiegant

www.facebook.com/stichtingelfuego

www.twitter.com/st_el_fuego
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Samenvattingtting
Missie

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.

Organisatie

De stichting is in 2005 opgericht door Judith Wiegant en bestaat uit 23 vrijwilligers,
waaronder vijf bestuursleden en drie projectcoördinatoren. Zij ontvangen geen salaris,
wel onkostenvergoeding.

Projecten

Project Cusco 2006		
Reorganisatie kindertehuis, bijlessen,
tot heden			
voedselsuppletie en geneesmiddelen voor
				55 kinderen.
Project Circa 2007 - 2009

Renovatie acht kindertehuizen - 350 kinderen.

Project Comedor El Fuego
Inrichten Comedor (eetkamerrestaurant)
2008 - tot heden		
Opleiding zes werkloze vrouwen tot
				kokkinnen/managers.
				
Dagelijkse maaltijd voor 120 kinderen.
Project San Ignacio 2009

Partners

Communicatie

Fondsenwerving
Registratie

Financiën
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Inrichting Comedor voor 120 kinderen.

Stichting Circa – bij Project Circa en Project Comedor San Ignacio
Stichting Mama Alice – bij Project Comedor El Fuego
ONG El Fuego (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
Facebook 				
Twitter 					
Digitale nieuwsbrieven twee maal per jaar
Donateursbrieven twee maal per jaar
Jaarverslag

www.facebook.com/stichtingelfuego
www.twitter.com/st_el_fuego
www.el-fuego.nl
info@el-fuego.nl

Donaties en fondsenwervende acties

totaal 2012

€ 54.200

CBF – Certificaat voor kleine goede doelen
ANBI – Fiscaalnummer 8149.76.542

Totale baten
Totale lasten
Besteed aan (% van de lasten)
doelstelling
fondsenwerving, beheer, verantwoording
Reserve en bestemmingsfondsen

2012
2011
2010
€ 54.300 € 33.900 € 29.200
€ 47.100 € 44.800 € 37.600
89,2%
91,0%
81,9%
10,8%
9,0%
18,1%
€ 11.600 € 4.400 € 15.400

Summary
Mission

Organisation

Projects

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

The foundation is founded in 2005 by Judith Wiegant. The foundation is run by 23
volunteers among which five board members and three project coordinators.
They receive no salary, but an expense allowance.
Project Cusco 2006 - 		
ongoing				

Reorganisation children’s home – tuition food supplements and medicine for 55 children.

Project Circa 2007-2009

Renovation 8 children’s homes – 350 children.

Project Comedor 		
Furnish Comedor (canteen)
El Fuego 2008 – ongoing
Training six unemployed women to become
				cooks / managers.
				
Daily meal for 120 children.
Project San Ignacio 2009

Partners

Communication

Furnish Comedor for 120 children.

Foundation Circa - Project Circa and Project Comedor San Ignacio
Foundation Mama Alice – Project Comedor El Fuego
ONG El Fuego (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
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

Fundraising

Donations and fundraising actions

Registration

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

Finance

Assets total
Liabilities total
Spend on (in % of liabilities):
objective
stock recruitment, management account
Reserve and allocated stocks

total 2012

€ 54.200

2012
2011
2010
€ 54.300 € 33.900 € 29.200
€ 47.100 € 44.800 € 37.600
89,2%
91,0%
81,9%
10,8%
9,0%
18,1%
€ 11.600 € 4.400 € 15.400
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1. Stichting El Fuego
‘Kansarme kinderen kansrijker maken’…

1.2 De problematiek in Peru

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

Peru is één van de armste landen van Zuid-Amerika.
Er is altijd een grote kloof geweest tussen de vele
armen en de weinige rijken. Volgens de meest recente cijfers van Unicef (2010) leeft één derde van
de 30 miljoen inwoners onder de armoedegrens en
moet van minder dan € 0,90 per dag rondkomen. In
de omgeving van Cusco en Ayacucho leeft in 2010
liefst 38% van de bevolking in extreme armoede.
Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen.

Om dat te bereiken biedt El Fuego gezonde maaltijden 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
toekomst 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 onderhouden. Zij zijn een voorbeeld en rolmodel voor de
kinderen door te laten zien dat goed onderwijs en
hard werken wel degelijk zin heeft voor een betere
toekomst.
1.1 Het ontstaan van Stichting El Fuego
El Fuego bestaat zeven jaar. In 2005 besloot initiatiefneemster 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 vrijwilligers hebben voor het werken aan een betere
toekomst voor kinderen die weinig kansen hebben.

De gezondheidszorg is nog steeds onvoldoende.
Weliswaar is er wat vooruitgang geboekt, waardoor
de levensverwachting is verhoogd en de kindersterfte aanzienlijk gedaald. Maar bij kinderen in
de sloppenwijken is ondervoeding nog steeds een
groot probleem. Schoolgaande kinderen kunnen
zich hierdoor moeilijk concentreren en lopen daardoor achterstanden op.

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

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 ontstaat hierdoor een
nieuwe generatie criminelen en straatkinderen.

Deze focus op ‘het vuur overdragen’ én de persoonlijke benadering zijn nog altijd de leidraad voor
El Fuego.
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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 overheidsproject gestart dat zich richt op kinderen tussen
de drie en vijf jaar in de gebieden rond Cusco en
Ayacucho.

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. 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. Daarnaast
hebben ze veelvuldig vakanties of is er geen school
als de docenten staken. Het afgelopen jaar hebben
de docenten maar liefst vijf weken gestaakt.
Analfabetisme komt geregeld voor. Eén van onze
medewerksters, Pelaya, was analfabeet toen ze
in 2008 bij ons in dienst trad. Nu kan ze lezen en
schrijven!
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 medewerksters. 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.

Het magazijn van de Comedor.

Momenteel wil de gemeente de levensomstandigheden verbeteren en de extreme armoedegezinnen
ondersteunen bij het bouwen van een stenen huis
met sanitair.
Pelaya, een medewerkster van ons, kwam voor deze
regeling in aanmerking en momenteel is haar stenen
huis in aanbouw.
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 kunnen 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 Goldmark, 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
access to basic healthcare, safe water, sanitation,
nutrition and a quality basic education.”(Unicef,
2012,p.1)
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1.3 Missie
Onze missie vloeit direct voort uit de droom en passie van Judith Wiegant en sluit naadloos aan bij de
problematiek 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 peilers:
• De realisatie van een gezonde en veilige leefomgeving 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 zogenaamde Millenniumdoelstellingen 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:
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•
•
•

•

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.

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

Zwaktes
• Afhankelijk van beschikbare tijd vrijwilligers
• Afhankelijk van donaties
• Geen permanente aanwezigheid van onze projectcoördinatoren in Peru
• Begeleiding projecten op afstand

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

Bedreigingen
• Lange termijn financieringen van meerjarenprojecten
• Beperkt netwerk in Nederland
• Stijging voedselprijzen en kosten levensonderhoud in
Peru
• Daling koers Euro ten opzichte van de Peruaanse Sol

1.6 Evaluatie speerpunten 2012
In het jaarverslag 2011 noemden wij een 15-tal speerpunten voor 2012. Deze speerpunten zijn:
• Comedor El Fuego moet (H2):
           •  90% van de kosten zelf verdienen,
• 10 cateringopdrachten meer binnenhalen en
• meer dan 10 vaste contracten afsluiten met restaurants voor de levering van geschilde aardappelen.
• Verdere opleiding en volgen van rijlessen door kokkinnen van de Comedor (H2).
• Aanschaf tweedehands auto voor de Comedor (H2).
• Uitbreiding bibliotheek voor Onderwijsproject Cusco (H2).
• Meer vaste leerkrachten bij onderwijsproject Cusco (H2).
• Vaststellen en uitvoeren Fondsenwervingsplan 2012 (H3).
• Opstellen communicatieplan (H4).
• Onderzoek inzet social media en zoeken beheerder (H4).
• Vervaardiging promotiefilm voor presentaties (H4).
• Versterking redactie (H6).
• Aantrekken nieuwe administrateur (H6).
• Aantrekken nieuwe projectcoördinator (H6).
In welke mate deze speerpunten zijn gerealiseerd, is beschreven in de hoofdstukken 2 t/m 6.
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2. Projecten
El Fuego heeft zich de afgelopen zeven 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 2012 was weer een bewogen jaar vol activiteiten. Met name bij de comedor hebben zich veel
ontwikkelingen voorgedaan. Enkele gingen minder
goed en andere gingen juist wel goed.
Wij hebben veel bereikt en in gang gezet!
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 diverse 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 toekomstperspectief 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 millenniumdoelstellingen.
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
120 schoolkinderen iedere dag een gezonde warme
maaltijd krijgen. De kinderen betalen een kleine
bijdrage. Voor de 20 kinderen uit extreem arme
gezinnen wordt de maaltijd gesponsord door World
Vision.
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Voor het bereiden van de maaltijden heeft El Fuego
zes 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.
Eind 2012 staan er ca 70 kinderen ingeschreven bij
de comedor. De negen personeelsleden, inclusief
hun gezin, krijgen dagelijks een maaltijd in de comedor. Het vormt een onderdeel van het salaris.
De gezinnen mogen ook gebruik maken van de sanitaire voorzieningen in de comedor zoals douches
met warm water.
Voor het geheel zelfstandig draaien van de comedor
zijn neveninkomsten nodig. Daarom is er een mogelijkheid 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 en
leveren zij geschilde aardappels aan restaurants.

Bezoek aan het project
In oktober 2012 brachten Judith Wiegant en Anja
Vogelzang het jaarlijkse bezoek aan de comedor.
En dat was deze keer hard nodig, want er waren
verschillende problemen die per email en skype niet
adequaat op te lossen waren. Tegelijkertijd hadden
zij de mogelijkheid onze net gearriveerde, nieuwe
projectcoördinator Maartje de Boer in te werken.
Maartje is voor haar studie in Peru en werkt één
tot twee dagen per week bij de comedor voor een
periode van vijf maanden.
Eerste indruk
Judith constateerde dat het prima gaat met de
kinderen. Ze zien er goed uit en zijn in gewicht
toegenomen. Ze worden 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 nog steeds
uitstekend. Ze werken hard en hebben het naar hun
zin. Maar er waren ook enkele zaken, die in de week
dat Judith en Anja er waren, stuk voor stuk moesten
worden aangepakt.

Aanpassing organisatie
Allereerst heeft Judith functioneringsgesprekken
gevoerd met personeelsleden. Daaruit bleek al snel
dat de taakverdeling moest worden aangepast om
het organisatorisch weer goed te laten lopen.
Bedrijfsleiding
Onze bedrijfsleider Hugo had in de periode april tot
september 2012 aan de comedor en het aardappelproject minder tijd en aandacht besteed dan nodig
was. Praktisch al zijn tijd moest hij besteden aan zijn
timmermansbedrijf om zijn hypotheek te kunnen aflossen. Mede daardoor en het cultuurverschil liet de
communicatie tijdens die periode te wensen over.
Judith heeft in overleg met hem besloten de samenwerking te beëindigen. Hugo heeft ruim drie jaar
uitstekend werk verricht voor de stichting.
Zijn taak als bedrijfsleider is verdeeld over Richard,
onze maatschappelijk werker, en Margot onze
boekhouder.

9

Maatschappelijk werk
Naast de acht uur voor het aardappelproject, werkt
Richard ook nog acht uur per week als maatschappelijk werker bij de comedor. Afhankelijk van zijn
normale case-load bezoekt hij in de resterende tijd
extreem arme gezinnen met sociale problemen.
Hij rapporteert hierover periodiek aan ons en krijgt
ondersteuning vanuit Nederland.
Boekhouding
Margot is verantwoordelijk voor alle financiën en
verzorgt de financiële administratie van de ONG
(zie hoofdstuk 6). Zij controleert de door de kokkinnen aangeleverde kas-/voorraadadministratie en
stuurt iedere maand het gehele boekhoudbestand
naar Nederland ter beoordeling door Judith en
Thomas Kooistra (controller ONG).

Margot met haar pasgeboren baby.

Richard is nu voor minimaal acht uur per week
aangesteld als hoofd van het aardappelproject. Hij is
verantwoordelijk voor de contracten met de restaurants en polleria’s voor de levering van geschilde
aardappelen. Ook regelt hij de inkoop van de
aardappelen bij de boeren in de omgeving en zorgt
hij voor het vervoer daarvan. Daarnaast bezoekt hij
iedere week de kokkinnen in de comedor en lost hij
kleine problemen op.
Margot is nu het eerste aanspreekpunt voor de
kokkinnen en vaste voorzitter van het periodieke
overleg van de kokkinnen. Zij bespreekt regelmatig
met hen de financiële zaken en begeleidt de overige
vergaderingen. Tijdens de beperkte aanwezigheid
van Hugo had Margot al enkele taken van hem
overgenomen. Dankzij haar zijn meerdere kleine
praktische problemen adequaat opgelost.
Wij verwachten veel van deze aanpassingen, temeer
omdat hiertoe in gemeenschappelijk overleg is
besloten en de kokkinnen een extra uitlaatklep
hebben, waardoor problemen niet meer ‘blijven
hangen’. De gezamenlijke verantwoordelijkheid
krijgt hierdoor nog meer reliëf.

10

Aardappelproject
Voor het aardappelproject zijn in 2011 en 2012 de
nodige investeringen gedaan.
Dit project is noodzakelijk om inkomsten te genereren zodat de comedor financieel zelfstandig
kan worden. Daarom moeten geschilde aardappels
worden verkocht aan restaurants.
Na enkele proefdraaiingen begin dit jaar bleek dat
de aardappels na het schillen verkleurden. De restaurants accepteerden dat niet. Gedurende een paar
weken werd in Peru naarstig gezocht naar oplossingen voor het probleem. Ondanks grote inspanning
van de medewerkers en inzet van specialisten is dit
niet gelukt.
In oktober hebben Judith en Anja zich met man en
macht ingezet om een oplossing voor de verkleuring
te vinden.
Bedrijven in de omgeving bleken daarvoor Sulfiet te
gebruiken. Aangezien dat slecht is voor de gezondheid, was dat voor ons beslist geen optie. Na veel
intern overleg en contact met experts in Nederland
is de oplossing gevonden: 1e klas, dus duurdere
aardappels kopen en na het schillen bewaren in
een zoutoplossing. De aardappels blijven wit en de
klanten zijn tevreden!
De opslagruimte voor de aardappels is verbeterd
door een nog ontbrekende achterzijde op te trekken. Daarmee wordt aan de warenwet voldaan.
Daarnaast is de ruimte grondig schoongemaakt en
ingericht met weegschalen, teilen etc. Ook zorgden
Richard en Maartje er voor dat een eigen stroomaansluiting met meterkast werd aangelegd, zodat
we niet meer afhankelijk zijn van getapte stroom,
die steeds uitvalt.
Het project draait nu: in december produceerden
we voor restaurants gemiddeld 30 kg geschilde
aardappelen per dag. De bedoeling is dat de productie groeit naar 500 kg per dag. Met de winst daarvan
kan de comedor zelfstandiger draaien. Natuurlijk
wordt de schilmachine ook ingezet voor onze comedor. Dat verlicht het werk van de kokkinnen.
Maartje, Judith en Richard hebben bij verschillende
restaurants geprobeerd contracten af te sluiten.
Hieruit zijn twee vaste contracten voortgekomen en
zijn we nog met 10 restaurants in onderhandeling.
Daarmee hebben we ons doel van tenminste 10
contracten nog niet gehaald.
Het vervoer van de aardappelen gebeurt nu nog per
taxi. Wij waren van plan in 2012 een tweedehands
auto te kopen, maar door de vertraagde productie
is dat uitgesteld. Wij hopen dat de aanschaf in 2013
wel kan doorgaan, maar dan moet minimaal 200
kg per dag op contract kunnen worden afgeleverd.
Richard gaat in het eerste kwartaal van 2013 zijn
rijbewijs halen.

De aardappelschilmachine.
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Voor El Fuego is het bijzonder waardevol zo’n daadkrachtig iemand ter plekke bij het project te hebben. Zeker op dit moment, waar alles op alles gezet
wordt om de comedor zelfstandig te laten worden!
Maartje blijft tot begin februari in Peru. Zij wordt in
april 2013 opgevolgd door een nieuwe coördinator,
Annelies Koop, die daar ongeveer 10 weken zal blijven. Zij zal in de eerste plaats het aardappelproject
begeleiden naar het gewenste productiedoel.

Maartje de Boer
Na een week hard werken, keerden Judith en Anja
voldaan terug naar Nederland. Gelukkig bleef
Maartje achter om de nieuwe ontwikkelingen voort
te zetten en te begeleiden! Voor Judith een hele
geruststelling. Maartje en Judith hebben wekelijks
contact per e-mail en skype.
Maartje heeft zich in een rap tempo ingewerkt,
spreekt inmiddels vloeiend Spaans en voelt zich al
helemaal thuis bij de kokkinnen, die zeer op haar
gesteld zijn. Van het door haar opgehaalde geld in
Nederland (€ 2.200) is een watertank gekocht en
werkschoenen voor de kokkinnen. Ook zijn verschillende keukenspullen vervangen die door het
veelvuldig gebruik versleten waren. Van dit bedrag
is ook de comedor geschilderd.
Maartje kreeg begin december bezoek van vrienden
uit Nederland, Diede en Eva, die haar geholpen
hadden met geld in te zamelen voor de comedor.
Diede organiseert iedere twee maanden het feestje
Underpants, waarvan de opbrengst naar goede
doelen gaat. Zij wilden met eigen ogen zien hoe het
opgehaalde geld besteed werd. Ze waren erg onder
de indruk van het goed functioneren van de comedor en het harde werken van de kokkinnen. Diede
en Eva bleven een week en hebben samen met
Maartje ook nog de gehele comedor een schilderbeurt gegeven.

12

Tweedaags bezoek tandartsen
Op 24 en 25 november kreeg de comedor bezoek
van twee tandartsen en een assistente uit Lima. Alle
kinderen en volwassenen kregen een gratis behandeling. Net als de 40 schoolkinderen van Mama
Alice en de kinderen van Stichting Los Cachorros.
De gebitten van de kinderen waren in zeer slechte
staat, aangezien ze zelden naar tandarts gaan. In
totaal zijn er 180 behandelingen uitgevoerd: de
gezonde tanden en kiezen zijn schoongemaakt, er
is een behoorlijk aantal kiezen getrokken en vele
gaatjes zijn gevuld. Bij de oudere kinderen werd
zelfs een fluorbehandeling toegepast. Tot slot kreeg
iedereen een poetsinstructie, een tandenborstel en
tandpasta.

Watertanks
Het komt in Ayacucho regelmatig voor dat er geen
water uit de kraan komt. De vrouwen moeten dan
water halen in het centrum van de stad. Dat is voor
de comedor natuurlijk een groot probleem. Om dat
in de toekomst te voorkomen is er op het dak van de
comedor een watertank van 1100 liter geplaatst.
Ook op het dak van de ruimte van de aardappelschilmachine staat een watertank.

Dit zeer geslaagde miniproject is voortgekomen uit
het contact van onze voorzitter Geert Wiegant met
de Nederlandse stichting INTI, een stichting die zich
inzet voor tandheelkundige hulp in de Andes. Geert
had oude instrumenten en medicijnen opgehaald
bij diverse Nederlandse tandartsen en die bij INTI
afgeleverd. Tijdens dat contact is overeengekomen
dat INTI tandheelkundige behandelingen door
Peruaanse tandartsen zou regelen bij onze comedor.
Deze tandartsen doen dat in hun vrije tijd. El Fuego
heeft de verblijfkosten betaald in Ayacucho.
Maartje zorgde ervoor dat alles vlekkeloos verliep
en heeft daarnaast flink meegeholpen.
El Fuego is erg blij met dit initiatief, dat dankzij een
gulle gift van een trouwe donateur op zeer korte
termijn mogelijk is gemaakt.
Wij hopen dat de tandartsen volgend jaar weer een
bezoek brengen aan de comedor!
Huurcontracten
Na goed overleg met de jurist en de verhuurders
heeft Judith de huurcontracten weten te verlengen.
Voor de opslagplaats voor de aardappelschilmachine
is een contract afgesloten voor vijf jaar. Het huurcontract van de comedor is verlengd met vier jaar.
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Extreem arme gezinnen
Onze maatschappelijk werker Richard heeft in 2012
de problematiek in kaart gebracht van 20 extreem
arme gezinnen met in totaal ca. 60 kinderen.
Voor deze gezinnen zou El Fuego graag een miniproject opzetten om hen te ondersteunen. Gedacht
wordt aan verbeterde huisvesting, sanitaire voorzieningen, bedden en matrassen. Maar vooral het
verkrijgen van officiële papieren (DNI = paspoort),
zodat de kinderen ook naar school kunnen gaan.
Voor zo’n miniproject moeten echter extra middelen
worden verworven. El Fuego zal in 2013 besluiten
of en hoe ze hieraan gestalte gaat geven.
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Toekomst
In 2010 is het plan geopperd onderzoek te doen
naar het opzetten van een tweede Comedor in
Ayacucho. In 2011 is hiervoor het concept ‘Projectplan Comedor 2012’ geschreven. Na uitvoerig
overleg is in 2011 besloten voorlopig van dit plan af
te zien, omdat eerst de huidige comedor financieel
zelfstandig moet zijn.
Deze visie is nu gewijzigd. In plaats van een nieuwe
comedor op te zetten onderzoeken wij eerst of het
mogelijk is de bestaande comedor te verplaatsen
naar een - op dit ogenblik - armere wijk in
Ayacucho, waar meer voldaan wordt aan onze
doelstelling. Deze wijk ligt op 15 minuten rijden van
Keiko Sofia. De huidige comedor zou dan restaurant
kunnen worden.
Een en ander vergt een haalbaarheidsonderzoek,
dat de nieuwe projectcoördinator Annelies zal doen.
De visie is gewijzigd omdat de economische situatie in Keiko Sofia de laatste periode aanzienlijk is
verbeterd:
• Meer ouders zijn nu in staat hun kinderen zelf
eten te geven. Eind 2012 is het aantal vaste
kinderen dat op abonnement komt eten dan ook
gedaald. Het aantal nieuwe of niet ingeschreven
kinderen is al in de loop van 2012 sterk afgenomen.
• Ook de woonomstandigheden in deze wijk zijn
verbeterd. Veel lemen huizen hebben plaats
gemaakt voor stenen huizen en ook de wegen
zijn aangepakt. Wij constateren dat de armoede
zich langzamerhand verplaatst naar nieuwe
buitenwijken van stad Ayacucho.
Volgens het projectplan uit 2008 zou de comedor
eind 2012 in staat moeten zijn 90% (thans 35%)
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.
Wij blijven echter streven naar zo groot mogelijke
zelfstandigheid. Tot die tijd blijft El Fuego dit project
financieel ondersteunen.
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Nieuwe boeken voor de bibliotheek in het kindertehuis in Cusco.

Aantallen bezoekers Comedor El Fuego
Jaarbasis

Gemiddeld per dag

2012

2011

2010

2012

2011

2010

14.761

15.125

18.920

98

99

115

5.717

5.214

3.893

24

24

16

175

1.161

595

2

5

3

20.653

21.500

23.408

124

128

134

Kinderen

1.248

2.606

4.027

5

11

17

Studenten

1.565

2.484

3.423

7

10

14

Totaal vrije inloop

2.813

5.090

7.450

12

21

31

Totaal kinderen

23.466

26.590

30.858

136

149

165

Inschrijving
Kinderen
Sociale indicatie
Studenten
Totaal inschrijving
Vrije inloop

volwassenen

2.154

1.908

2.818

21

20

24

Totaal bezoekers

25.620

28.498

33.676

157

169

189
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Impact
Door de kinderen 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. Ze zien de
comedor als ‘hun’ eigen bedrijf. Door de ontwikkeling die zij doormaken kunnen ze overal een goede
baan vinden en hun gezin daarmee onderhouden.
Het project Comedor heeft een grote aantrekkingskracht op werkloze vrouwen. Bij elke vacature zijn
er dan ook veel sollicitanten.
Bij de productie van geschilde aardappelen gebruiken wij geen sulfiet, omdat wij duurzame en
gezonde producten willen leveren. De huidige
afnemers zijn zeer enthousiast over onze kwaliteit,
omdat het gezondheidsschade bij producent en
consument voorkomt. Wij hopen dat wij door onze
keuze voor sulfietvrije aardappelen een voorbeeldfunctie hebben.
Evaluatie Project Comedor El Fuego
De communicatie tussen Nederland-Peru is afhankelijk van een aantal factoren.
De techniek laat ons dikwijls in de steek, waardoor
e-mailcontact of skypen onmogelijk is. Daarnaast
speelt niet alleen de taal, maar zeker ook de cultuur
een grote rol. Peruanen denken structureel anders
dan wij. Ook al skypen we veel met hen, soms
vertellen ze zaken niet die achteraf wel degelijk
relevant blijken.
De aanwezigheid van Nederlandse vrijwilligers bij
de projecten gedurende een langere periode is dan
ook van essentieel belang. Zij zien met eigen ogen
waar de schoen soms wringt, terwijl wij vanuit
Nederland er wel eens weken over doen voordat
het probleem duidelijk is.
Het gebruik van Facebook maakt snellere uitwisseling van informatie mogelijk. Het heeft de oplossing van het aardappelprobleem versneld en vanuit
Nederland kunnen wij de vrijwilligers in Peru direct
coachen on the job.
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De ontwikkeling van dit project naar het zoveel
mogelijk op eigen benen staan vordert gestaag,
maar blijft ver achter bij de verwachtingen. Er is in
het afgelopen jaar sprake geweest van te geringe
toename van cateringopdrachten. Voor het aardappelproject hadden we voor 2012 gepland 10-15
vaste contracten binnen te halen. Ook dat is niet
gelukt. Dit hebben wij al toegelicht in de paragraaf
‘aardappelproject’.
Omdat de resultaten achterbleven bij de verwachtingen hebben wij enkele plannen in 2012 niet
kunnen realiseren, zoals de aanschaf van de auto en
het laten volgen van rijlessen.
Wij gebruiken 1e klas aardappelen die qua inkoop
iets duurder zijn dan normaal. Onze verkoopprijs
van de geschilde aardappelen is ongeveer 0,20
Soles per kg hoger dan gewoonlijk. Die marge is
nodig voor de verdere verzelfstandiging. Wij hopen
dat die wat hogere prijs potentiële afnemers niet
afschrikt. Aan de kwaliteit zal het niet liggen.
Het aardappelproject en de catering behoren niet tot
ons primaire doel. De inkomsten daarvan zijn echter
essentieel om op dit moment de comedor financieel
gezond te houden en in de toekomst zelfstandiger te
maken.
2.3 Onderwijsproject Cusco
In de stad Cusco staat een klein kindertehuis dat
opgericht is door de organisatie Remar. In het tehuis
wonen ca 61 kinderen in de leeftijd van 11 maanden tot 18 jaar. Veel van de kinderen zijn door hun
ouder(s) bij het tehuis afgeleverd omdat ze financieel gezien niet in staat zijn voor hun kinderen te
zorgen. Vaak zijn dat jonge tienermoeders. Sommige kinderen zijn door verwaarlozing, mishandeling
en/of misbruik op straat beland en uiteindelijk hier
terecht gekomen.
In 2006 nam El Fuego dit kindertehuis 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 toen voor hen een extra leerkracht
en extra voedseltoevoer.
El Fuego zorgt ervoor dat de kinderen bijles krijgen,
aangezien de meeste kinderen een leerachterstand
hebben. 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 krijgen de kinderen gedurende de lessen fruit, yoghurt, melk en bronwater.

Huidige stand van zaken
De 61 kinderen zijn momenteel verdeeld over drie
nieuwe tehuizen: een jongenstehuis, een meisjestehuis en een tehuis voor tienermeisjes. Deze verdeling dient ter voorkoming van ongewenste intimiteit. Verschillende vaders van de kinderen wonen in
een mannenhuis. Zij zorgen voor de nodige inkomsten van de drie kindertehuizen.
El Fuego heeft drie leraressen in dienst. Agripina
staat aan het hoofd en heeft assistentie van de
stagiaires Katia en Rosabel. Zij 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 55 kinderen.
Door de inzet van El Fuego zijn de schoolprestaties
van de kinderen aanzienlijk verbeterd. Twee van
onze eerste leerlingen gaan nu zelfs naar de universiteit! Daar zijn we natuurlijk reuze trots op.
Judith ontvangt van Agripina rapportages over de
studievorderingen van de kinderen en accurate
overzichten van alle gemaakte kosten.
Er is veel verloop van kinderen. Dit betekent extra
werkdruk voor de leerkrachten, die bij elk nieuw
kind de leerachterstand moeten wegwerken. 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.

Maartje, Judith en Anja samen met de kokkinnen.

Lianne Scholte
In de maand september is Lianne Scholte als vrijwilliger werkzaam geweest bij het project Cusco.
Zij heeft onder andere geholpen met het inrichten
van het nieuwe tienertehuis. Dit tienertehuis is dit
jaar door stichting Remar opgestart. Lianne heeft
met eigen ingezameld geld (€ 2.000) zowel geïnvesteerd in nieuwe bedden en matrassen als in ons
onderwijsproject. Ze heeft onder andere boeken
voor de schoolbibliotheek aangeschaft en gezorgd
voor schoolspullen. Tenslotte heeft zij samen met
Pedro Panuera vijf extra waterzuiveringsinstallaties met filters aangeschaft die zijn geïnstalleerd.
Dankzij Lianne en het Kinderdagverblijf Op Stoom
(donatie in 2011) kunnen de kinderen nu water
zonder bacteriën drinken, zoveel ze willen!
Miriam Schouten
Via de organisatie ‘Het Andere Reizen’ heeft Miriam
zich als vrijwilligster aangemeld bij El Fuego. In de
maand oktober heeft zij vier weken gewerkt in het
meisjestehuis en heeft veel aandacht geschonken
aan de meisjes. Van het door haar opgehaalde geld
in Nederland (€ 800) heeft zij in overleg met de
coördinator van het tehuis voedsel, drogisterijartikelen en speelgoed gekocht.
Miriam was onder de indruk van het werk van
El Fuego en was blij een steentje te hebben kunnen
bijdragen.
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Wat is er nodig voor het project Cusco?
De kosten voor dit project bedragen ruim € 650 per
maand. 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 voorwaarden, zoals een studiekostenvergoeding, kunnen de
docenten zich beter ontplooien. Agripina bijvoorbeeld, volgt momenteel een universitaire opleiding
Psychologie. Haar eerste twee jaar heeft zij met
succes afgerond. Na haar studie heeft zij de mogelijkheid op een betere baan met wellicht een hoger
inkomen.
De goede secundaire voorwaarden hebben als voordeel dat de docenten langer aan het onderwijsproject verbonden blijven, waardoor tussen de kinderen en docenten een sterkere band kan ontstaan.
Door de bijlessen en persoonlijke aandacht kunnen
de kinderen zich beter ontwikkelen. Dat betekent
een kans op een betere toekomst. Doordat de kinderen steeds dezelfde leerkrachten hebben ontstaat
er bij hen ook een gevoel van veiligheid en stabiliteit. Daardoor zullen zij zich bijvoorbeeld beter
gedragen.

Evaluatie Project Cusco
In 2012 zijn twee nieuwe vrijwilligers tijdelijk bij
dit project werkzaam geweest. Dit betekende voor
El Fuego een extra steun in de rug. In nauw overleg
met het bestuur en Judith hebben zij ter plekke veel
zaken kunnen regelen.
El Fuego heeft ook veel steun aan Agripina. De
schoolprestaties van de kinderen gaan nog steeds
vooruit. Dankzij haar inzet worden ook lichamelijke
klachten van de kinderen tijdig gesignaleerd en
aangepakt.
Het directie-echtpaar van Remar voldoet steeds
meer aan de normen die El Fuego stelt. In het verleden leverde dat nogal wat strijdpunten op, tegenwoordig is de samenwerking verbeterd.
El Fuego gaat voorlopig door met het ondersteunen
van dit onderwijsproject.
2.4 Speerpunten 2013
Project Comedor El Fuego
• Financiële zelfstandigheid naar 50% (nu 35%).
• Evaluatie van het project in relatie tot projectplan, de economische ontwikkeling en het in
2013 te verrichten (haalbaarheids)onderzoek.
• Rijlessen Richard en indien mogelijk kokkinnen.
• Aanschaf tweedehands auto.
• Miniproject extreme armoedegezinnen.
• Bezoek tandartsen.
Project Cusco
• Bezoek tandartsen.

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 kosten.
•   Transparante verslaglegging.
•   Volledige accountantscontrole.
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3. Fondsenwerving
3.1 Beleid fondsenwerving
De ontvangen gelden besteedt El Fuego zoveel
mogelijk aan de projecten en zo min mogelijk aan
reclame, brochures en kostbare campagnes. Daarmee houdt de stichting de overheadkosten zo laag
mogelijk.
El Fuego ontvangt geen subsidie, opbrengsten uit
loterijen, collectes en dergelijke, maar wel giften,
donaties en sponsorbijdragen.
Met deze uitgangspunten én om de fondsenwerving
meer structuur te geven schreef onze fondsenwerver Arjan van der Poel het ‘Fondsenwervingsplan
2012’. Dit plan werd uitgebreid behandeld in de
vrijwilligersmeeting en vervolgens in april 2012
door het bestuur definitief vastgesteld.
De hoofdpunten hieruit zijn:
•     Financiële ambitie: € 50.000.
•     Uitwerking en bepaling bestedingsdoelen.
•     Inzet en/of gebruik van social media.
•     Wijze van uitvoering.
Na geringe aanpassing is dit plan ook uitgangspunt
voor het jaar 2013.
3.2 Fondsenwervende acties
Evenals in voorgaande jaren zijn ook in 2012 fondsenwervende acties gehouden om onze activiteiten
in Peru te ondersteunen. Deze acties ontstonden
veelal spontaan.
Specifieke acties
(Bij dit type acties zijn één of meer van onze vrijwilligers betrokken)
Van de kringloopwinkel Mamamini in Groningen
ontving El Fuego in juni € 1.000.
Voor de Koninginnedagactie van Rotary Stadskanaal
hebben drie vrijwilligers een presentatie gegeven.
Naar aanleiding hiervan werd El Fuego uitgenodigd
die actie persoonlijk te ondersteunen. Twee vrijwilligers hebben zich daarvoor ingezet en daarmee
voor onze stichting € 5.000 bijeengebracht.
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Een van onze vrijwilligers bedwong de Alpe d’Huez.
Haar collega’s sponsorden deze fietstocht met
€ 320 voor El Fuego.
Dankzij twee projectcoördinatoren werd El Fuego
verrast met een gift van Sanofi BV (€ 2.500) en een
donatie van Titus Health Care BV (€ 1.000).
Een vrijwilliger organiseerde via Suerte Advies en
Training diverse workshops en huiskamerdiners.
De netto-opbrengst (€ 500) was bestemd voor de
comedor.
Voorafgaand aan hun vertrek naar onze projecten in
Peru hebben twee vrijwilligers eigen fundraisingacties op touw gezet in Groningen en Nijmegen.
De opbrengsten konden zij aan onze projecten
besteden in respectievelijk Cusco (€ 2.000) en
Ayacucho (€ 2.200).

Bijzondere acties
In januari schonk een bedrijf onverwacht € 3.000
voor de comedor.
Een heer uit Groningen tekende in maart een
notariële schenkingsakte van € 540 per jaar.
In Apeldoorn vierden twee echtelieden op dezelfde
dag hun 50e verjaardag; zij doneerden in maart
€ 821 voor de comedor.
Van Kinderopvang Op Stoom ontvingen wij in april
€ 500 voor het project Cusco.
Een heer uit Amsterdam werd in mei 40 jaar. Als
verjaardagscadeau doneerden zijn vrienden € 1.253
voor het project Comedor El Fuego.
In Gouda werd in mei een huwelijk gesloten waar
de gasten € 1.600 bijeen brachten voor ons onderwijsproject in Cusco. Op onze bankrekening werd
€ 800 gestort; de andere helft heeft het echtpaar, in
overleg met de docenten in Cusco, besteed tijdens
hun bezoek aan dat project in oktober.
In mei ontvingen wij van een Instituut uit Baak een
grote schenking van € 2.400.
Een mevrouw uit Almere doneerde in juni als dank
voor het jaarverslag € 1.000 en stimuleerde ons met
de vermelding ‘Fantastisch werk! Ga zo door’. De
gift werd bestemd voor het project Comedor.
In juni werd € 150 gestort door een 8-jarig dochtertje van bekenden, die dat op de vrijmarkt op Koninginnedag voor El Fuego had verdiend.
In juli doneerde een heer uit Groningen de eerste
termijn van een notariële schenkingsakte. Wij werden verrast met € 2.000.
Een mevrouw uit Loosdrecht was zeer geïnspireerd
door ons jaarverslag en onze film Verrijkend Peru.
Zij organiseerde een spontane 40e verjaardagsactie,
door het cadeaugeld te doneren aan de comedor;
wij mochten in juli € 830 ontvangen.
In Beusichem werd in juli een straatfeest georganiseerd. De opbrengst van kunstwerken en muziekoptredens van kinderen brachten € 458 op en werd
geschonken aan een goed doel: de comedor van El
Fuego.
Een runningtherapeut uit Hilversum had zich voor El
Fuego laten sponsoren voor de Marathon van New
York. Door de orkaan Sandy werd deze loop afgelast, maar liep hij wel een Verbroederingsloop. De
sponsors lieten zich niet onbetuigd: zij doneerden
maar liefst € 1.175 die wij in november mochten
ontvangen.

De fee’s van gastcolleges van een in Hollandsche
Rading woonachtig medisch specialist werden in
augustus aan El Fuego geschonken. Wij ontvingen
€ 980 voor de comedor in Ayacucho.
In oktober stortte een echtpaar uit Broek op Langedijk spontaan € 750. Deze gelden waren bestemd
voor het Tandartsenproject dat wij samen uitvoerden met de Stichting INTI ‘Tandheelkundige Hulp in
de Andes’.
Een in Harmelen wonende mevrouw gaf een feest
en plaatste een mand bij de entree. De inhoud
(€ 250) stortte zij in november plus een eerste
termijn (€ 300) van een notariële schenking, te
bestemmen voor de comedor.
De stichting Sahara Dance uit Amsterdam, geïnspireerd en ontroerd door onze film Verrijkend Peru,
sponsorde in december ons project Comedor met
€ 1.000, met de wens: ‘mogen wij samen nog veel
kunnen doen voor de jeugd van de toekomst’.
Voor het project Cusco ontvingen wij in december
€ 535 van een echtpaar uit Malden.
Een heer uit Groningen die in december 60 jaar
werd, had bij de ingang van het feestlokaal een doos
neergezet, waarvan de inhoud voor de comedor was
bestemd. Wij werden verrast met € 244.
Een bureau Bouwmanagement uit Bilthoven sponsorde in december de comedor met € 250 en deed
ook een toezegging voor komend jaar.
In december organiseerde De Maatschap Chirurgen
Rijnland een kerstactie. El Fuego ontving € 250.
Ook een heer uit Houten stortte in december € 250
voor de comedor.
Voor datzelfde project liet een heer uit Groningen
El Fuego delen in een meevaller; hij doneerde in
december onverwacht € 1.000.
Namens een medewerker stortte Dyka BV € 50 op
onze bankrekening met als omschrijving ‘voor goed
doel i.p.v. kerstpakket’.
Een echtpaar uit Voorthuizen had door hun kortdurende assistentie bij ons project in Cusco ‘een
onuitwisbare ervaring’. Zij schonken in december
spontaan € 500.
Wij werden in december verrast door een echtpaar
uit Doorn: wij mochten voor het project Comedor
een gift van € 1.000 ontvangen.
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Kengetallen fondsenwerving
Resultaten fondsenwerving

2012

2011

2010

- waarvan particulieren

€ 30.200

€ 17.300

€ 19.800

- waarvan bedrijven

€

9.900

€

7.700

€

3.200

- waarvan organisatie en fondsen

€

6.200

€

5.800

€

5.700

- waarvan acties derden

€

7.900

€

2.700

-

Totaal baten fondswerving

€ 54.200

€ 33.500

€ 28.700

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

€

€

€

Netto resultaat fondsenwerving

€ 51.600

€ 31.900

€ 26.400

Geoormerkte giften

€ 43.100

€ 27.000

€ 21.300

Notariële schenkingen (lijfrente) - cumulatief
Grootste bedrag

€

9
2.000

€

8
1.200

€

7
1.200

Kleinste donatie

€

10

€

20

€

10

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

€
€
€

2.000
3.000
5.000

€ 1.447
€
250
€ 7.000

€
€
€

2.000
1.500
2.200

12

12

9

-

3

1

3
79
15
25

-

Nieuwe donateurs
Schriftelijke opzeggingen
Gebruik iDEAL:
• aantal transacties
• omzet
• laagste bedrag
• hoogste bedrag

€
€
€

2.600
5,6%

12
1.333
10
500

€
€
€

1.600
5,3%

2.300
8,0%

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, waardoor zij overgaan
tot spontane geldacties of vrijwilligerswerk.
Diverse adviezen uit het Fondsenwervingsplan zijn
opgevolgd, waardoor onze Stichting bekender is
geworden.
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Nieuwe schoenen voor de kinderen in Cusco.

3.4 Evaluatie 2012
We hadden niet verwacht dat 2012 qua donaties
zo’n goed jaar zou worden. De ambitie uit het Fondsenwervingsplan 2012 te weten € 50.000 werd
zelfs overtroffen!
De totale baten uit fondswerving zijn ten opzichte
van 2011 gestegen met € 19.400, wat als volgt is te
verklaren:
• Notariële schenkingen: per saldo (*) € 2.000.
• Toename aantal sponsors (5) en bijdragen:
€ 7.400.
• Aanzienlijk meer speciale acties (8) door vrijwilligers, donateurs, en overige betrokkenen:
€ 7.000.
• Meerdere zeer grote donaties, die de forse
terugval in de vele kleine giften ruimschoots
konden compenseren: € 3.100
(*) de notariële schenkingen zijn (nagenoeg) structureel, terwijl de overige giften en bijdragen een
incidenteel karakter hebben.
Voor structurele financiering is het belang van de
notariële schenkingen duidelijk.
Het aantal is met één gestegen. Van twee aktes was
de termijn verstreken, maar gelukkig konden weer
drie aktes worden gepasseerd. Dit aantal was overigens ook begroot.
Extra verheugend was dat de hiermee verbonden
geldomzet steeg tot € 7.100.

De mailing naar onze vaste contacten waarin wij
om een doelgerichte bijdrage vragen, heeft effect
en werkt inkomstenverhogend. Wij gaan daarmee
door.
Het aantal transacties via iDeal is gestegen. Ook de
netto-omzet daaruit steeg fors, maar werd vooral
veroorzaakt door een storting van € 500.
Voor de ontwikkeling van promotiemateriaal zijn
vele ideeën ingebracht. Daarbij wordt gebalanceerd
tussen het verwacht nut en de kosten. Een eerste
aanzet voor een nieuwe folder is gegeven.
Een nieuwe vrijwilliger, die zich specifiek wilde
richten op fondsenwerving bij scholen, heeft zich
om persoonlijke redenen teruggetrokken. Hierdoor
is een vacature ontstaan binnen het team fondsenwerving.
3.5 Ontwikkelingen na balansdatum
•

Er is één nieuwe notariële lijfrenteschenking
gerealiseerd.

3.6 Speerpunten 2013
•
•

Aantrekken extra fondsenwerver.
Productie nieuw promotiemateriaal.
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4. Communicatie
Stichting El Fuego wil een transparante organisatie
zijn. Zij communiceert met zorg over haar activiteiten met belanghebbenden. Daarnaast speelt communicatie een belangrijke rol bij het ondersteunen
van de vrijwilligers in Nederland.
De kleinschaligheid van onze stichting heeft als
voordeel dat wij met de belanghebbenden korte
lijnen hebben. Mede daarom voeren wij geen systematische tevredenheidsonderzoeken uit.

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

4.1 Communicatiebeleid

De jaarlijkse teammeeting werd gehouden op 25
februari 2012 en was bijzonder geslaagd. Nieuwe
vrijwilligers stelden zich voor, het jaar 2011 werd
geëvalueerd en het Fondsenwervingsplan 2012 kon
worden gepresenteerd. Judith gaf een wervelende
presentatie over de projecten die zij in oktober
2011 had bezocht en onze vormgever Stefan presenteerde zijn film en fotoboek ‘Verrijkend Peru’.
Met name de film gaf de vrijwilligers een zeer goed
beeld over wat zich afspeelt bij de projecten.
Voor die presentatie waren ook enkele gasten uitgenodigd.

In 2012 heeft El Fuego ook op het gebied van
communicatie veel werk verzet. Het beleid is niet
beschreven in een officieel plan, maar ontwikkelt
zich langzamerhand.
Het tot nu toe in de praktijk ontstane beleid bestaat
uit de volgende kernpunten:
• Algemene informatievoorziening naar alle geïnteresseerden en team via 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.
• Up to date 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
bestuursbrief binnen vijf weken).
• Verzenden van een ‘kerstbedankkaart’ (tevens
nieuwjaarswens) naar alle relaties.
• Pers- en mediacontacten worden onderhouden
door één bestuurslid.

Het bestuur betrekt de vrijwilligers ook persoonlijk
bij het werk van de stichting en organiseert ieder
jaar een teammeeting en informele bijeenkomsten.

Ter versterking van de onderlinge band werd de
meeting, zoals gebruikelijk, afgesloten met een
etentje. Deze dag werd ook nu weer volledig
gesponsord en door allen als motiverend en inspirerend ervaren.
De informele bijeenkomsten zijn vooral bedoeld
voor het onderlinge contact, het bespreken van de
activiteiten en de presentatie van het jaarverslag.

4.2 Belanghebbenden
Donateurs en sponsors
De meeste donateurs en sponsors komen voort uit
de familie/vriendenkring en de zakelijke relatiesfeer van de vrijwilligers. De kleinschaligheid en het
inzicht over de besteding van hun giften spreekt hen
aan. Maar vooral zijn zij geraakt door de bevlogenheid en passie van Judith Wiegant en het team.
Ieder die een bijdrage levert, behoort tot de doelgroep. El Fuego informeert hen via de social media,
website, diverse soorten brieven en/of e-mail. De
belangrijkste (potentiële) sponsors en donateurs
krijgen het jaarverslag toegezonden.

24

De kokkinnen bekijken het jaarverslag van 2011.

Medewerkers in Peru
Met de medewerkers in Peru onderhoudt de stichting wekelijks contact per skype of e-mail. Tijdens
de bezoeken aan Peru voeren de projectcoördinatoren functioneringsgesprekken met de medewerkers.
Externe controlerende en adviserende organisaties
Het jaarverslag van de stichting wordt (ter toetsing)
toegezonden aan de externe accountant, de organisatie van de Transparant Prijs en het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF). Daarnaast worden vele
gegevens opgenomen in de openbare database van
de Kennisbank Filantropie.
Accountant
Het jaarverslag van de stichting wordt gecontroleerd
door een externe accountant. In 2012 heeft accountantskantoor PricewaterhouseCoopers te Groningen een controleverklaring met een goedkeurend
oordeel afgegeven over het boekjaar 2011.
Transparant Prijs
De organisatie van de Transparant Prijs, een initiatief van PricewaterhouseCoopers in samenwerking
met Stichting Civil Society, reikt ieder jaar een prijs
uit voor het beste charitatieve jaarverslag. El Fuego
deed voor de vijfde keer mee, werd genomineerd en
bereikte wederom de tweede plaats in de categorie
‘Kleine fondsenwervende instellingen’. Dit jaar
bestond deze categorie uit 34 deelnemers.
We zijn bijzonder trots op dat behaalde resultaat
en willen dat resultaat het komend jaar tenminste
evenaren.
De Transparant Prijs organiseert ieder jaar een seminar met diverse workshops. Ook in 2012 hebben
enkele bestuurs- en redactieleden die gevolgd om
kennis te nemen van de nieuwste trends en ervaringen uit te wisselen.

CBF
In 2009 heeft het CBF aan El Fuego het Certificaat
voor kleine goede doelen toegekend. De geldigheid
daarvan is maximaal drie jaar, behoudens verlenging. In 2012 heeft het CBF een meer uitgebreide
toetsing uitgevoerd, die voor El Fuego weer tot een
positief resultaat leidde: erkenning als certificaathouder voor een nieuwe periode van drie jaar.
Bestuur en vrijwilligers zijn trots dat het aan dit
certificaat verbonden logo gevoerd mag blijven
worden.
Kennisbank Filantropie
Dit instituut 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 april 2012 heeft El Fuego haar gegevens in de
database geactualiseerd.
Instituut Fondsenwerving
Vanaf 2009 is El Fuego lid van het Instituut Fondsenwerving. Dit lidmaatschap geeft toegang tot
trainingen voor vrijwilligers en adviezen voor fondsenwerving.
In 2012 heeft een vrijwilliger daar een workshop
gevolgd.
ANBI
Sinds september 2007 heeft El Fuego de ANBI
status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De
ANBI regelgeving is in 2010 ingrijpend gewijzigd.
In februari 2011 heeft de belastingdienst beoordeeld of El Fuego voldoet aan die gewijzigde regelgeving en geconcludeerd dat onze stichting de ANBI
status mag behouden.
Sinds het in 2011 ingestelde onderzoek wordt één
maal per jaar intern getoetst of het door ons gevoerde beleid en beheer voldoet aan de op dat moment
geldende ANBI voorwaarden en integriteitseisen.
De ANBI status biedt voor sponsoren, donateurs en
schenkers de volgende fiscale voordelen:
• Er hoeft geen erf- of schenkbelasting te worden
betaald over erfenissen en schenkingen die de
stichting ontvangt en gebruikt in het kader van
het algemeen belang.
• Uitkeringen die de stichting doet in het kader
van het algemeen belang zijn vrijgesteld van
schenkbelasting.
• Een donateur of sponsor kan (periodieke)
giften aftrekken bij de aangifte inkomsten- of
vennootschapsbelasting binnen de daarvoor
geldende regels.

De kokkinnen bekijken de film ‘Verrijkend Peru’.
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4.3 Communicatievormen
Social Media
Vanaf juli 2012 heeft onze stichting eigen accounts
op facebook (www.facebook.com/stichtingelfuego) en twitter (www.twitter.com/st_el_fuego).
Het bezoek is tot nu toe redelijk succesvol. Voor
2013 verwachten wij een toename van het aantal
vrienden en volgers.
Anja Vogelzang beheert deze accounts. Het proces
om haar te informeren over het meest actuele en relevante nieuws kan nog worden verbeterd. In 2013
wordt dit aangepakt. Daarbij wordt ook de relatie
met de website meegenomen.
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 2012 bezochten 2500 bezoekers onze website.
Dit betekent een stijging van ruim 17% ten opzichte
van vorig jaar. De bezoekerspieken lagen in juli
(activering social media) en in oktober (nominatie
en bezoek Peru). Daarnaast valt op dat het bezoek in
het tweede halfjaar is toegenomen ten opzichte van
het eerste halfjaar.
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. Op deze film zijn vele
positieve reacties ontvangen.
Het foto- en videomateriaal wordt gebruikt voor de
website, het jaarverslag en andere communicatieuitingen van de stichting. Maar ook als promotiemateriaal bij presentaties en fondsenwerving.
Donateurs- en nieuwsbrieven
De redactie verstuurde in 2012 tweemaal een digitale nieuwsbrief aan 630 adressen. Daarnaast is een
donateursbrief 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
Het belangrijkste middel om de buitenwereld te
laten zien wat de stichting doet en wat zij beoogt, is
het jaarverslag. In 2012 schreef El Fuego haar zesde
verslag. Vanwege het kostenaspect en de toenemende digitalisering is het aantal gedrukte jaarverslagen verlaagd van 250 naar 125, waarvan 115
stuks zijn verstuurd 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 wordt het
jaarverslag interactief op de website gepresenteerd.
Presentaties
Van tijd tot tijd geven de projectcoördinatoren en/of
andere vrijwilligers presentaties bij bedrijven, instellingen, serviceclubs of particulieren om bekendheid
te geven aan de projecten van El Fuego. Die presentaties zijn vaak gekoppeld aan een sponsorwervende actie, georganiseerd op basis van persoonlijke
initiatieven.
In januari 2012 werd er een ‘pitch’ gehouden bij de
Rotary in Stadskanaal. Drie goede doelen organisaties – waaronder El Fuego - mochten zich daar presenteren binnen een vooraf gestelde tijdslimiet. De
Rotary schonk ons € 5.000 (zie ook hoofdstuk 3).
In Woerden werd een projectcoördinator uitgenodigd om op 21 augustus een presentatie te geven.
Het doel was potentiële geldgevers meer inzicht te
geven in de werkwijze en bestedingen door goede
doelen in het algemeen en El Fuego in het bijzonder.
Er ontwikkelde zich een boeiende en geanimeerde
discussie.
Wij verwachten dat in 2013 het aantal presentaties
zal toenemen. Daarom wordt extra aandacht gegeven aan nog meer beeldend promotiemateriaal dat
in eigen beheer wordt gemaakt.

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:

Contacten met bedrijfsleven
De contacten met het bedrijfsleven komen hoofdzakelijk 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.

1. Perspublicaties
Groninger Gezinsbode - 4 oktober
Nominatie voor team El Fuego

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

Dagblad van het Noorden - 17 oktober
Groningse Stichting tweede bij transparantprijs
(‘zilver gewonnen’)
2. Radio/TV
TV-Noord – 17 oktober
Teletekst pagina 128: Tweede plaats voor El Fuego

Kengetallen communicatie
Communicatiemiddel

Doelgroep

2012

2011

2010

Nieuwsbrieven

Belangstellenden, sponsoren,
donateurs en vrijwilligers

2x 630

3x 620

2x 620

Donateursbrieven

Donateurs, vrijwilligers

1x 152

1x 125

2x 110

Interne nieuwsbrief

Vrijwilligers

7x 22

6x 22

2x 22

Kerstkaarten

Alle doelgroepen

630

650

650

Jaarverslagen

Sponsoren, grote
donateurs, vrijwilligers

125

210

225

Fotoboekjes

Specifieke sponsoren en
donateurs

-

-
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Bezoek film ‘Verrijkend Peru’

Belangstellenden

316

-

-

Bezoek website totaal

Alle doelgroepen

2.500

2.150

1.600

Bezoek website nieuw

Alle doelgroepen

1.700

1.500

-

iDEAL transacties

Belangstellenden, donateurs

12

3

Berichten via de website

Belangstellenden

6

4

Facebook (likes) va 1/7

Belangstellenden

48

-

Twitter (volgers) va 1/7

Belangstellenden

16

-

-
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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
wellicht nieuwe ideeën opdoen. E-mail, website
en social media zijn goede hulpmiddelen om deze
interactie te ondersteunen. Tot op heden zijn 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
Vooral het laatste jaar hebben wij gemerkt dat onze
manier van communiceren zijn vruchten afwerpt.
Regelmatig worden wij benaderd door mensen die
als vrijwilliger willen werken bij onze projecten. Ze
zijn blijkbaar geraakt door de film, het jaarverslag
of verhalen van derden en willen ter plekke hulp
geven aan de kinderen. In het afgelopen jaar zijn
na uitvoerige screening, drie vrijwilligers voor ons
gedurende een korte of langere periode in Peru
werkzaam geweest.
Ook de spontane acties nemen toe, zoals een straatfeest, verjaardagen etc.
Met al deze hulp kunnen we extra aandacht geven
aan de projecten en extra aankopen doen zodat
de kwaliteit van leven van de kinderen nog meer
verbetert.
Bovendien worden personen kennelijk aangesproken door ons visuele materiaal op de nieuwe website en social media. Daardoor raken zij betrokken
en gaan zij spontaan doneren.
4.6 Evaluatie 2012
Wij hebben ook dit jaar veel positieve reacties
ontvangen op ons jaarverslag, de nieuwsbrieven, de
promotiefilm ‘Verrijkend Peru’ en onze presentaties.
Vanwege de weinig beschikbare tijd en de snelle
ontwikkelingen op het gebied van de communicatie
wordt afgezien van het opstellen van een communicatieplan.
Het direct inspelen op ontwikkelingen en het op
hoofdlijnen afspraken maken over beheer, toepassing en bijsturing etc. werkt effectiever.
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De toenemende tijdsdruk bij de vrijwilligers had ook
gevolgen voor de invoering van het beheersplan relatiebestand (vertraagd) en voor het aantal nieuwsen donateursbrieven (twee minder dan gepland).
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 spontane verhalen van de projectcoördinatoren geven een zeer goed beeld over
wat zich afspeelt bij de projecten.
Medio het jaar is El Fuego gestart met social media.
De eerste resultaten zijn gunstig.
De beheerder dient echter sneller en beter van relevante informatie te worden voorzien.
De website biedt bezoekers de mogelijkheid om via
de iDEAL functie te doneren. Dit voorziet in een
behoefte gezien het toegenomen aantal transacties:
van drie in 2011 naar twaalf in 2012. Desondanks
hadden wij meer van deze faciliteit verwacht (30
transacties).
4.7 Speerpunten 2013
•
•
•

Interactief jaarverslag op website.
Social media beter benutten.
Vervaardiging korte promotiefilm voor presentaties.
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5. Strategie, beleid en aanpak
In hoofdstuk 1 zijn de missie en doelstellingen van
stichting El Fuego beschreven.
Zij 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, na overleg met diverse
vrijwilligers.

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.

5.1 Strategie

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

Gegeven de organisatieomvang, beschikbare middelen 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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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.

5.3 Aanpak

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 ontplooit tot
zelfverzekerde vrouwen, die met veel plezier én
verantwoordelijkheidsgevoel hun taken verrichten.
De vrouwen hebben een betaalde baan, kunnen
daardoor hun gezin (mede) onderhouden en (kunnen) soms zelfs sparen voor een stenen huis.
Het effect daarvan is dat hun levenssituatie verbetert, zowel op sociaal als op financieel gebied.
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.
In de wijk in Ayacucho waar onze comedor is
gevestigd ontwikkelt de economie zich positief: de
armoede neemt langzaam af. Daardoor staat het
primaire doel van onze comedor ter discussie. Als
wij ons beleid en doelstellingen willen handhaven,
is verplaatsing van de comedor een mogelijkheid.
In hoofdstuk 2 Projecten gaan wij hier verder op in.

Impactmeting
De geringe omvang van onze stichting heeft als
voordeel dat wij direct en persoonlijk contact met
onze projecten, sponsors en donateurs kunnen realiseren. Daarnaast genereren wij informatie uit periodieke bezoeken aan de projecten en uit skype-en
wekelijks e-mailcontact. Bovendien ontvangen wij
maandelijks financiële en/of inhoudelijke rapportages over de voortgang van de projecten.
Dit alles zorgt er voor dat wij ons over het algemeen
een goed beeld kunnen vormen 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 scholen. Zodoende kunnen wij investeren in de lokale
economie en zorgen voor een optimale overdracht
van kennis en verantwoordelijkheid. Daarmee
trachten wij enkele randvoorwaarden voor continuïteit 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 samenwerking
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.
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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.

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.

3. Een laatste, belangrijk aspect van duurzaamheid
betreft de materialen en bouwkundige voorzieningen. Indien mogelijk kiezen wij bewust voor de
duurzame optie. In het verleden heeft dit bijvoorbeeld 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 waterzuiveringsinstallaties. Dit laatste bespaart energie dat voorheen
gebruikt werd voor het koken van drinkwater.

Het veiligheidsrisico van de vrijwilligers in Peru is
het voornaamste risico. Er is een financiële voorziening getroffen om de in Peru aanwezige vrijwilligers
ingeval van nood direct te kunnen evacueren.

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 bestuurders ontvangen geen salarissen; door vrijwilligers
gemaakte kosten worden naar redelijkheid vergoed.
Uitgaven voor promotiemateriaal en PR activiteiten blijven tot een minimum beperkt door vooral
gebruik te maken van internet, social media, gratis
publiciteit en actieve fondsenwerving door enthousiaste vrijwilligers.
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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 vrijwilligersverzekering 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 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 stichting zelf worden zoveel mogelijk ingeperkt door
functiescheiding en interne controle toe te passen.
In het bijzonder geldt dit voor de betalingsbevoegdheid (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.

Een kenmerkend straatbeeld. Handgeschilderde reclame op lemen muren,
en ramen met stalen hekwerk als inbraakbeveiliging.
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6. Organisatie
Stichting El Fuego is een Nederlandse stichting die
haar werkterrein in Peru heeft. In Nederland staat
een team enthousiaste vrijwilligers paraat.
De stichting heeft noch in Nederland noch in Peru
een vaste locatie. Tussen Peru en Nederland reizen
de projectcoördinatoren op en neer. De vrijwilligers
vergaderen bij elkaar thuis.
6.1 Inrichting organisatie
De stichting heeft in Nederland geen betaalde
krachten en is volledig afhankelijk van vrijwilligers.
In 2012 telde El Fuego 23 vrijwilligers in Nederland
en 15 medewerkers in Peru.
In 2008 heeft El Fuego een Peruaanse stichting
(ONG) in het leven geroepen om haar missie beter
te kunnen realiseren. In Peru bestaat ONG El Fuego
uit een bestuur en lokale werknemers. Daarnaast
krijgt El Fuego in Peru steun van een aantal organisaties waar ze mee samenwerkt.
De organisatie is niet volgens het klassieke hiërarchische model ingericht. Gekozen is voor een
clustermodel waarmee wij willen weergeven:
• De platte structuur: de werkzaamheid / (eigen)
verantwoordelijkheid van de vrijwilligers binnen de clusters en de ruimte tot het aangaan
van werkcoalities, overigens binnen daartoe
vastgestelde kaders.
• De ondersteunende functie van de clusters aan
de projectcoördinatoren, die uiteindelijk zorgen
voor het realiseren van de doelstellingen.

Onderstaand schema presenteert de clusters, die in
paragraaf 6.3. nader worden toegelicht.
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6.2 Beleid
Algemeen
De diverse beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd
in paragraaf 5.2 (Algemeen beleid) en in de betreffende hoofdstukken (Specifiek beleid).
Het beleid en/of de uitvoering daarvan wordt bijgesteld na evaluatie van de diverse processen en na
overleg met de diverse vrijwilligers, omdat die over
werkervaring en meestal de juiste kennis beschikken. Daarbij worden de aspecten kosten, effectiviteit en efficiency nadrukkelijk meegewogen.
Salaris en vergoedingen
Statutair is vastgelegd dat bestuursleden op vrijwillige 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 werkzaamheden in Peru een basisvergoeding voor het levensonderhoud afgestemd op de lokale omstandigheden.
Beide kostenposten werden ook in 2012 voor
100% vergoed door een particuliere instelling.

Vrijwilligersbeleid
El Fuego kan alleen maar functioneren dankzij de
hulp van vrijwilligers. Bij de werving van vrijwilligers wordt een uitgebreide sollicitatieprocedure
gehanteerd. Daarin wordt zorgvuldig bekeken
of betrokkene passie heeft voor het doel van de
stichting, in het team past, hij/zij geschikt is voor de
betreffende functie en eventueel een andere functie
binnen het taakgebied (tijdelijk) kan waarnemen.
Het principe van ‘multi-inzetbaarheid’ (interne
vervanging) en ‘werken in tijdelijke coalities’ is van
belang voor de continuïteit.
Om het verwachtingspatroon voor beide partijen
helder te krijgen zijn voor de meeste functies duidelijke richtlijnen.
Ervaring is niet noodzakelijk. El Fuego is een lerende organisatie en bereid vrijwilligers op te leiden
of te begeleiden. De aspecten leuk werk, beperkt
tijdsbeslag en maatschappelijke betrokkenheid staan
voorop.
Het item ‘beschikbare tijd van vrijwilligers’ blijft een
punt van voortdurende zorg. Beroepsmatig wordt
steeds meer van mensen geëist. Ook gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer vergen soms extra
tijd en aandacht.
De stichting heeft een gratis vrijwilligersverzekering
bij de Gemeente Groningen om eventuele risico’s af
te dekken.
Minstens eenmaal per jaar organiseert El Fuego
een vrijwilligersbijeenkomst. Daarnaast worden de
vrijwilligers op de hoogte gehouden door (interne)
nieuwsbrieven en onderling contact. De interne
nieuwsbrief voorziet duidelijk in een behoefte.
6.3 Uitvoering en toezicht
Algemeen
Om efficiency en effectiviteit te bevorderen wordt
zoveel mogelijk gewerkt met vaste formats (projectplan, kostendeclaratie, agendering, e.d.).
Bovendien wordt functiescheiding en het zogenaamde vier-ogenprincipe waar mogelijk toegepast.
Cluster bestuur
Samenstelling
De stichting kent geen directie of Raad van Toezicht.
Ook zijn er geen adviescommissies.
Het aantal in functie zijnde bestuursleden per 31
december 2012 is overeenkomstig de statuten. Per
1 januari 2013 is echter een vacature ontstaan omdat Heleen Krabbe-Schram zich vanwege persoonlijke omstandigheden heeft teruggetrokken. Wel
blijft zij als vrijwilliger bij El Fuego betrokken.
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Bestuursleden
Naam, bestuursfunctie

Sinds/
herbenoemd1

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

26-09-2005
07-07-20101

30-06-2015

H.W. Hoorn (Henriëtte, 1984)
Secretaris

07-07-2010

drs. H.M.A. van Heuveln (Henk, 1969)
Penningmeester
mr. M.F.C.M. Benus (Melanie, 1976)
Algemeen lid
mr. A.H. Krabbe-Schram (Heleen, 1976)
Secretaris
Algemeen lid

Herbenoembaar

Functie dagelijks leven

nee

Gepensioneerd,
diverse bestuurs- en adviesfuncties

30-06-2015

ja

Office manager / management
assistent

10-12-2010

30-11-2015

ja

Actuarieel medewerker

20-11-2009

31-10-2014

ja

Jurist en estateplanner

nee

Juridisch medewerker

26-09-2005
07-07-20101

06-07-2010
31-12-2012

Taken
Het statutair bestuur functioneert in de praktijk als
werkbestuur, waardoor feitelijk drie taken ontstaan:
• Algemeen bestuurlijke taak: het besturen van
de stichting, besluitvorming, vaststellen projectplannen en financiële documenten, externe
vertegenwoordiging, aansturing /overleg
vrijwilligers.
• Toezichthoudende taken: zoals analyse / beoordeling van de voortgang van projecten, de
controle op de taakuitoefening van vrijwilligers,
organisatieontwikkeling, het bewaken van integriteit, periodieke toetsing of aan de vigerende
regelgeving wordt voldaan, e.d.
• Uitvoerende taken: redactie- en secretariaatswerk, werving van vrijwilligers, contactonderhoud met donateurs en vrijwilligers, actualiseren databases, et cetera.

Aftredend

Najaar 2012 is begonnen met het intern toetsen van
stichtingsactiviteiten aan statuten en relevante wetgeving. Naar aanleiding hiervan zijn de ANBI- en
privacywetgeving, CBF-voorwaarden en de statuten
onder de loep genomen.
Het resultaat van deze beoordeling is dat een aantal
vrijwilligers een wijziging van de statuten voorbereidt. Wij willen enkele artikelen aangaande beheer
en uitvoering actualiseren aan de meest recente
wetgeving en voorwaarden. Die statutenwijziging
wordt in 2013 gerealiseerd.

In de functiebeschrijvingen van de bestuursleden
zijn bevoegdheden en beperkingen opgenomen.
Alle leden hebben een verklaring ondertekend ter
voorkoming van belangenverstrengeling.
In principe wordt iedere maand vergaderd aan de
hand van een standaardagenda.
In 2012 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Naast
de normale bestuurlijke taken waren de meest
belangrijke punten: personele bezetting, werving
en sollicitatiegesprekken met nieuwe projectcoördinatoren en vrijwilligers, begeleiding/coaching
van vrijwilligers, voortgang en ontwikkeling van de
lopende projecten, invoering social media, verbetering van de communicatie (intern/extern), alsmede
fondswerving en ontwikkeling promotiemateriaal.

Het straatbeeld van Ayacucho.
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Cluster projectcoördinatoren

Cluster overige vrijwilligers

Samenstelling
Per 31 december zijn er 3 projectcoördinatoren:
Judith Wiegant, Anja Vogelzang en Maartje de Boer.

Samenstelling
Om de organisatie verder te runnen beschikken wij
per 31 december over negen actieve vrijwilligers
met specifieke taken.
Daarnaast leveren zes personen incidentele bijdragen aan het werk van de stichting. Dit varieert van
vertaalwerk tot het op creatieve wijze vergroten van
de naamsbekendheid van de stichting.

Er is in 2012 veel gebeurd:
Judith en Anja bezochten in oktober de Comedor,
waar zij Maartje ontmoetten en hebben ingewerkt
(zie hoofdstuk 2).
Gedurende het jaar heeft het bestuur met zes
potentiële vrijwilligers diverse contacten gehad
en/of meerdere sollicitatiegesprekken gevoerd.
Vervolgens heeft Judith met vier kandidaten uitvoerig inhoudelijk gesproken over de cultuur in
Peru, de actuele situatie bij de projecten, de daar te
verrichten taken, communicatie met en de wijze van
aansturing vanuit Nederland, e.d.
Van die vier kandidaten konden twee personen
voor langer dan twee en een halve maand worden
uitgezonden voor het project Comedor. Dit waren
Maartje de Boer voor de periode september 2012
tot maart 2013 en Annelies Koop voor de periode
april 2013 tot medio juni 2013.
De andere twee vrijwilligers stelden zich voor één
maand beschikbaar voor het onderwijsproject
Cusco: Lianne Scholte (september 2012) en Miriam Schouten (oktober).
Wij zijn erg blij en trots dat deze vrijwilligers zich
voor onze projecten (hebben) willen inzetten.
Van de vorige generatie projectcoördinatoren hebben Sabien Scheeren en Karen Adema zich door
persoonlijke omstandigheden vooralsnog teruggetrokken. Zij blijven wel als vrijwilliger aan El Fuego
verbonden. Wij zijn daar bijzonder blij mee omdat
zij een schat aan ervaring hebben en hun kennis
kunnen delen met andere vrijwilligers.
Taken
De projectcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor
het bedenken, plannen en uitvoeren van projecten
in Peru. Samen met het lokale team dat ze samenstellen en met ondersteuning van Nederlandse vrijwilligers, 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 projectcoördinatoren het plan uit.
Zodra een project goed loopt, keren de coördinatoren 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, die de coördinatoren beoordelen. Er is
wekelijks contact per telefoon, skype en e-mail.

In de groep is een enkele mutatie geweest: Marja
Jeuring heeft per eind september haar functie van
administrateur overgedragen aan Jurjen Jellema.
Taken
De verschillende taken worden individueel uitgevoerd. 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 en Erwin van Klinken,
schrijven de donateurs- en nieuwsbrieven en het
jaarverslag. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de
algemene interne en externe communicatie. Het
redactieteam functioneert als een zelfstandig onderdeel van de stichting en overlegt indien nodig met
bestuur, projectcoördinatoren en team Website en
Vormgeving.
Beheer Website en Vormgeving
De taak van deze vrijwilligers, Stefan Vogelzang, Job
Wiegant en Eckhart Post, omvat het webbeheer 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
verzorgt de vormgeving en de logistieke kant van
de elektronische nieuwsbrief die tweemaal per jaar
verschijnt en 630 abonnees bereikt.
Beheer Social Media
Sinds 1 juli heeft El Fuego eigen accounts voor social media. Voor het beheer hiervan heeft El Fuego
een enthousiaste vrijwilliger: Anja Vogelzang.
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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.
Financiële administratie
De financieel administrateur, Jurjen Jellema, is verantwoordelijk voor de financiële hoofdadministratie
en rapporteert daarover periodiek aan de penningmeester. 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.
Deze (sub) administratie is onder andere op grond
van functiescheiding bewust niet geïntegreerd met
de financiële hoofdadministratie.
Controller ONG
Om de objectiviteit en het managen van de geldstromen 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 penningmeester 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 bedrijfsleiding van de comedor.
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Cluster partners in Peru
El Fuego heeft een samenwerkingsverband met verschillende 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 2012 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: Pedro Panuera
Valdivia (voorzitter), Magali Rojas Palomino
(algemeen lid) en Judith Wiegant (algemeen lid).
Vanuit Nederland heeft Judith regelmatig contact
met de collegabestuursleden. Daarnaast krijgt zij
maandelijks van diverse medewerkers 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 bestrijdt.
Voor een aantal kinderen uit extreem arme gezinnen sponsort World Vision hun maaltijden in onze
comedor.
Stichting Mama Alice is een Nederlandse organisatie die onder meer huiswerkbegeleiding en
onderwijs geeft aan ruim 700 kinderen. Ze organiseert ook naschoolse activiteiten. Sinds 2008 werkt
El Fuego samen met Mama Alice bij het project
Comedor El Fuego in Ayacucho.
Restaurant Via Via ligt in het centrum van Ayacucho. De directie adviseert de comedor en biedt
stageplaatsen aan zodat de kokkinnen van het
project Comedor El Fuego kunnen worden opgeleid
c.q. bijgeschoold. Periodiek vindt er overleg plaats.
Stichting Circa is een particuliere organisatie die
350 wees- en straatkinderen onderdak geeft in acht
kindertehuizen 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. Karen Adema onderhoudt op gezette tijden de
contacten met Circa.

6.4 Evaluatie 2012
Ten opzichte van 2011 hadden de vrijwilligers ook
in 2012 door privé- en zakelijke omstandigheden
helaas minder tijd voor El Fuego beschikbaar.
De druk op beschikbare tijd voor vrijwilligerswerk
wordt steeds groter. Dat blijft een punt van aanhoudende zorg. De vrijwilligers hebben in de geringe
tijd die beschikbaar was enorm veel werk verzet.
Er is veel tijd gespendeerd aan het werven van nieuwe vrijwilligers en projectcoördinatoren. Daardoor
moesten andere werkzaamheden worden uitgesteld
(zoals opstellen beleidsplan en maken promotiemateriaal).
Het bestuur heeft ook dit jaar haar eigen functioneren beoordeeld en samen met de direct betrokken
vrijwilligers werden werkprocessen geëvalueerd.
Er werden enkele praktische verbeteringen gerealiseerd op het gebied van kostendeclaratie, donateuradministratie en interne informatievoorziening.
Hierop werden veel positieve reacties ontvangen.
Een in november 2011 aangetrokken redactielid
heeft zich begin 2012 onverwachts teruggetrokken.
Daardoor stond de vacature redactielid weer open.
Wij blijven onverminderd werven om deze vacature
voor een langere termijn in te vullen.
Gelukkig hebben zich enkele nieuwe personen
bereid verklaard de projecten voor kortere of
langere tijd te begeleiden. Bovendien mochten wij
een nieuwe vrijwilliger als financieel administrateur
verwelkomen in die openstaande vacature.
6.5 Ontwikkelingen na balansdatum
•
•
•

Agripina Quispemaylla Caviedes is lerares bij de
school van het onderwijsproject Cusco, waar zij
samen met twee stagiaires bijlessen geeft aan 55
kinderen.
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).

Binnen het bestuur is per 1 januari een vacature
ontstaan.
Monika (beheerder relatiebestand) heeft te
kennen gegeven eind 2013 haar werkzaamheden voor El Fuego te willen beëindigen.
Ook Judith Wiegant (initiatiefnemer en projectcoördinator) heeft medegedeeld haar rol als
projectcoördinator medio 2013 te beëindigen.

6.6 Speerpunten 2013
•
•
•
•
•

Aantrekken nieuwe projectcoördinator.
Aantrekken nieuwe beheerder relatiebestand.
Versterking redactie.
Versterking fondsenwerving.
Actualisering statuten.
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7. Financiën
De jaarrekening is opgesteld volgens de ‘Richtlijn
650 Fondsenwervende instellingen (aangepast
2011)’. Bij het samenstellen van de jaarrekening
zijn ook de aanbevelingen van VFI brancheorganisatie van goede doelen gevolgd.
7.1 Financieel beleid
El Fuego wil een volkomen doorzichtig financieel
beleid voeren. Uitgangspunten zijn: verantwoordelijkheid en zorg voor continuïteit, integriteit,
verantwoording en transparantie. Randvoorwaarden 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 voorzichtigheidsprincipe 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 toegestaan overtollige kasgelden te beleggen in
rentedragende leningen, effecten of overige
waardepapieren.
• Overtollige kasgelden moeten worden ondergebracht als spaartegoed en/of kort deposito bij
een ideële bank, die de gelden inzet voor ondersteuning 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 donateurs 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 verplichte jaarverslag wordt ook als promotiemateriaal 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 2012
Het resultaat in 2012 is positief. Door hogere baten,
onder andere door diverse acties van derden, kon
meer besteed worden aan de projecten.
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Analyse resultaat
Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

€

€

€

Som der baten
Besteed aan doelstelling

54.318

36.200

33.898

-41.992

-30.700

-40.808

12.326

5.500

-6.910

Kosten werving baten

-2.611

-2.000

-1.637

Kosten beheer en administratie

-2.483

-2.500

-2.398

7.232

1.000

-10.945

1.422

0

-13.366

5.810

1.000

2.421

Resultaat voor resultaatbestemming
Resultaatbestemming:
Per saldo toegevoegd aan bestemmingsfondsen
Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. De totale
baten, beschikbaar voor doelstelling, zijn € 18.100 hoger dan begroot. Dit wordt
veroorzaakt door hogere baten uit eigen fondsenwerving (donaties, giften e.d.). Ook
zijn er veel acties door derden georganiseerd. Aan de projecten kon hierdoor meer geld
worden uitgegeven. Hieronder volgt een gedetailleerdere vergelijking van de baten en
bestedingen met de begroting:
Baten uit eigen fondsenwerving

€

Meer geoormerkte donaties lopende projecten

1.656

Meer donaties voor nieuw project

750

Meer algemene donaties

5.260

Meer bijdrage particuliere instellingen, wegens hogere declarabele kosten
uitzending

2.358

Per saldo meer dan begroot

10.024

Baten uit acties van derden
Er zijn diverse acties van derden geweest (acties van derden worden niet
begroot).

7.950

Overige inkomsten
Meer ontvangen dan begroot: rentebaten

144
Per saldo meer baten dan begroot

18.118

Besteed aan doelstelling
Meer besteed aan lopende projecten (Cusco en Comedor El Fuego)
Meer besteed aan nieuw project (tandartsen)

8.708
226

Meer besteed aan kosten uitzending, (waardoor ook meer bijdrage particuliere instellingen)
Per saldo meer kosten vrijwilligersondersteuning dan begroot.
Per saldo meer dan begroot

1.913
445
11.292

Kosten werving baten / beheer en administratie
De overheadkosten van El Fuego zijn bijna € 600 hoger dan begroot. Dit is
met name veroorzaakt door een extra uitgave aan de website van El Fuego.

594
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7.3 Vermogensopstelling per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming)
Activa
Vorderingen

1)

Liquide middelen

2)
Totaal

31-12-2012

31-12-2011

€

€

3.653

2.399

16.080

13.179

19.733

15.578

8.751
2.889

6.090
-1.682

11.640

4.408

5.000

5.000

Passiva
Reserves en fondsen
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsfondsen

3)
4)

Totaal reserves en fondsen
Voorzieningen

5)

Kortlopende schulden

6)
Totaal
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3.093

6.170

19.733

15.578

Rechtsonder: “Vertrouw niet op je eigen kracht, maar vertrouw op God”.

7.4 Staat van baten en lasten
Begroot 2013

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

€

€

€

€

A

44.500

46.224

36.200

30.767

Baten
Uit eigen fondsenwerving
Uit acties van derden

B

0

7.950

0

2.750

Overige baten

C

0

144

0

381

Bijzondere baten

D

Som der baten

0

0

0

0

44.500

54.318

36.200

33.898

35.750
2.500
1.500

35.934
4.413
1.645

27.000
2.500
1.200

35.539
4.578
691

Lasten
Besteed aan doelstelling:
Kosten projecten
Kosten uitzending
Vrijwilligersondersteuning

E
F
G

39.750

41.992

30.700

40.808

Kosten werving baten

Totaal besteed aan doelstelling
H

2.500

2.611

2.000

1.637

Kosten beheer en administratie

I

2.250

2.483

2.500

2.398

44.500

47.086

35.200

44.843

0

7.232

1.000

-10.945

Bestemmingsfondsen

0

1.422

0

-13.366

Continuïteitsreserve

0

5.810

1.000

2.421

Bestemd resultaat

0

7.232

1.000

-10.945

Som der lasten
Resultaat voor resultaatsbest.
Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:

De prachtige omgeving van Cusco.
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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 2013

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

%

%

%

%

Besteed in % van de totale lasten aan
(*) Doelstelling (bestedingsratio) **)

89,32

89,18

87,22

91,00

(*) Kosten werving baten

5,62

5,55

5,68

3,65

(*) Kosten beheer en administratie

5,06

5,27

7,10

5,35

100,00

100,00

100,00

100,00

Totale lasten
Besteed in % van de totale baten aan
(*) Doelstelling (bestedingsratio) **)
Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfondsen (na resultaatbestemming)
Totaal voor doelstelling
Kosten werving baten

%

%

%

%

89,32

77,30

84,81

120,39

0,00

8,42

0,00

-39,43

89,32

85,72

84,81

80,96

5,62

4,81

5,52

4,83

Kosten beheer en administratie

5,06

4,57

6,91

7,07

Continuïteitsreserve (na resultaatbestemming)

0,00

4,90

2,76

7,14

100,00

100,00

100,00

100,00

5,62

5,65

5,52

5,32

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

58,99

28,30

21,43

13,00

Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen
reserves/fondsen en het balanstotaal.
Vermogensratio
Deze ratio wordt berekend door het totaal aan reserves en fondsen te relateren aan de totale baten.
Het geeft inzicht in het weerstandsvermogen (hoe
lang kan El Fuego zonder inkomsten voortbestaan).

Kosten eigen fondsenwerving
Dit percentage ontstaat door de kosten eigen fondsenwerving te delen door de baten uit eigen fondsenwerving. 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%, gebaseerd op ervaringen vanuit het verleden. In 2012
bedraagt dit percentage 5,65%.
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Kosten beheer en administratie
Dit betreft kosten die de organisatie moet maken in
het kader van de beheersing, administratievoering,
externe controle en verantwoording aan derden.
Toerekening aan de doelstelling of fondsenwerving
is niet toegestaan. El Fuego hanteert hiervoor 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 2012 is het
percentage beheer en administratie 5,27% van de
lasten. De kosten van beheer en administratie waren
conform begroting. Het percentage is lager dan begroot doordat de totale lasten hoger uitvielen door
meer bestedingen aan projecten, waardoor naar
verhouding minder kosten voor beheer en administratie zijn gemaakt.

**) 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.

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 Jaarverslaggeving. Het hanteren van de Richtlijn 650 is een
belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen en
behouden van het CBF-Certificaat voor kleine
goede doelen. In 2012 heeft het CBF aan El Fuego
opnieuw het certificaat toegekend.
In de jaarrekening is ook de richtlijn ‘Financieel beheer goede doelen’ gevolgd, van VFI brancheorganisatie 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 stelselwijzigingen voorgedaan.
Toelichting grondslagen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs. In de vermogensopstelling en
de staat van baten en lasten zijn verwijzingen opgenomen die naar de respectievelijke toelichtingen
verwijzen.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde), onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor
het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Het totaal van de vorderingen 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 resultaatbestemming.
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.

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen
gemiddelde jaarkoersen. Dit betekent voor de US
Dollar een koers van € 0,7780 en voor de Peruaanse Sol een koers van € 0,2951. De activa in vreemde
valuta zijn omgerekend tegen de officiële koers van
31 december 2012. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten
gunste of ten laste van de projecten.
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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 balansdatum 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 jaarrekening bekend zijn geworden.
Salaris en vergoedingen
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. 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 directe uitvoeringskosten worden direct toegerekend aan de doelstelling.
De indirecte 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 2012
1) Vorderingen

€

€

€

€
144
1.259
2.250

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

3.653

2) Liquide middelen
Volgens dagafschrift:		
Saldo rekeningcourant ABN AMRO Bank
Saldo spaarrekening ASN Bank
Verstrekt voorschot aan projectcoördinator op BCPrekening, Peru (Soles 71), saldo 31-12-2012
Verstrekt voorschot aan projectcoördinator op BCPrekening, Peru (US dollar 926), saldo 31-12-2012

7.963
7.396
20
701

Totaal

16.080

De middelen op de spaarrekening zijn op korte termijn opvraagbaar.
3) Continuïteitsreserve
Het operationeel resultaat (exclusief het resultaat op de
projecten) in 2012 is € 5.810. Dit resultaat is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

01-01-12

onttrekking

toevoeging

31-12-12

6.090

3.149

5.810

8.751

Conform de Richtlijn Financieel Beheer van VFI brancheorganisatie van goede doelen, bedraagt de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Voor 2012 zou dit mogen uitkomen op ca.
€ 14.500. Onder kosten werkorganisatie vallen: kosten fondsenwerving, kosten administratie en beheer en de vergoeding voor de docenten van Project Cusco.
In 2012 is een tekort ontstaan in het bestemmingsfonds Cusco van 3.149. Het bestuur heeft besloten dit tekort aan
te vullen door algemene giften aan project Cusco toe te rekenen, vanuit de continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve komt hiermee uit op € 8.751.

De speelplaats voor de Comedor in de wijk Keiko Sofia.
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Stand per 1
januari

Onttrekking

Toevoeging

Stand per
31 dec.

4) Bestemmingsfondsen

€

€

€

€

Project Cusco
Project Comedor El Fuego
Project Tandartsen

2.095
-3.777
0

5.244
0

3.149
6.142
524

0
2.365
524

-1.682

5.244

9.815

2.889

5.000

0

0

5.000

Totaal
5) Voorzieningen
Evacuatievoorzieningen
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

500
2.000
593

Reservering accountantskosten
Reservering kosten jaarverslag
Diverse crediteuren			
Totaal
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3.093

7.8 Toelichting op de staat van baten en lasten
Begroot 2013

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

€

€

€

€

7.000
23.000
0
0

4.985
23.671
0
750

6.000
21.000
0
0

7.885
8.939
2.115
0

30.000

29.406

27.000

18.939

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, maatschappen en bedrijven.
Geoormerkte donaties			
Project Cusco
Project Comedor El Fuego				
Project Matrassen
Project Tandartsen
Subtotaal
Algemene donaties en giften
Deze zijn ter algemene besteding voor projecten en/of
de organisatie van de stichting
Totaal donaties
Bijdragen van particuliere instellingen
Geoormerkte bijdragen ten behoeve van:		
Kosten uitzending			
Vrijwilligersondersteuning
Totaal baten uit eigen fondsenwerving

10.500

10.760

5.500

6.559

40.500

40.166

32.500

25.498

2.500
1.500

4.413
1.645

2.500
1.200

4.578
691

44.500

46.224

36.200

30.767

0

7.950

0

2.750

0

7.950

0

2.750

0

144

0

381

0

144

0

381

0

0

0

0

0

0

0

0

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 2012 zijn er diverse
acties van derden geweest, ten behoeve van Comedor El
Fuego.
Totaal
De acties van derden hebben voor El Fuego geen
wervingskosten met zich meegebracht.
C) Overige baten			
Saldo rentebaten Nederlandse bankrekeningen
Totaal
D) Bijzondere baten
Geen bijzondere baten ontvangen
Totaal

De waterzuiveringsinstallatie in het kindertehuis in Cusco.
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E) Kosten projecten

Begroot 2013

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

€

€

€

€

8.000
27.500
0
250

10.229
25.479
0
226

6.000
21.000
0
0

7.334
25.606
2.599
0

35.750

35.934

27.000

35.539

35.750
0

35.884
50

27.000
0

35.423
116

35.750

35.934

27.000

35.539

2.500

4.413

2.500

4.578

1.000
500

969
676

1.000
200

132
559

1.500

1.645

1.200

691

400
700
175
300
725
200

327
708
175
269
966
166

350
500
150
300
500
200

208
480
135
137
512
165

2.500

2.611

2.000

1.637

In paragraaf 7.11 worden per project de kosten
gespecificeerd.
Project Cusco
Project Comedor El Fuego
Project Matrassen
Project Tandartsen
Totaal
Directe uitvoeringskosten ter plaatse
Doorbelaste indirecte kosten
Totaal
F) Kosten uitzending
Betreft de voor/door projectcoördinatoren gemaakte
kosten.
Bijdragen huisvesting- en verblijfkosten, reiskosten
Europa/Peru v.v.
De kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft
geen effect op het resultaat, omdat deze kosten op basis
van de werkelijke uitgaven voor 100% door een particuliere instelling worden vergoed.
G) Kosten vrijwilligersondersteuning		
Betreft kosten van vrijwilligersbijeenkomsten.
Alle gemaakte kosten werden gesponsord.
Directe kosten
Doorbelaste indirecte kosten
Totaal
De hierna onder H en I genoemde kosten zijn de toegerekende indirecte kosten na verdeling volgens paragraaf
7.9. Voor een goed inzicht wordt na punt I een overzicht
gepresenteerd van de diverse budgetten van de indirecte
kosten.
H) Kosten werving baten
Na toerekening van de indirecte kosten
(zie paragraaf 7.9):
Kosten fondsenwerver t.b.v. presentaties, reiskosten e.d.
Kerst- en overige mailings
Contributie IF
Kosten akten lijfrenteschenkingen
Doorberekende kosten jaarverslag
Kosten webhosting
Totaal
De kosten werving baten zijn met name gestegen door
hogere kosten van het jaarverslag, hogere kosten van
mailings en kosten van aktes van schenkingen.
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I) Kosten beheer en administratie
Na toerekening van de indirecte kosten (zie paragraaf
7.9):
Vergoedingen voor door vrijwilligers reëel gemaakte
kosten
Reiskosten bestuur en vrijwilligers
Representatie
Bankkosten
Accountant, CBF, Kamer van Koophandel
Kantoor-, porti-, drukwerkkosten
Doorberekende kosten jaarverslag
Totaal

Begroot 2013

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

€

€

€

€

75
25
75
100
950
300
725

73
13
74
86
1.039
233
965

150
150
350
150
950
250
500

216
79
319
141
888
243
512

2.250

2.483

2.500

2.398

75

174

150

216

De kosten beheer en administratie zijn in 2012 licht
gestegen. Het jaarverslag zorgde voor hogere kosten.
Daar staat aan de inkomstenkant een sponsorbijdrage
tegenover van € 1.000. De representatiekosten en vergoedingen aan vrijwilligers namen af.
Budgetten indirecte 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.
1. Personeelskosten
- Vrijwilligersvergoeding
2. Publiciteit en communicatie
- Kosten webhosting
- Drukwerkkosten (waaronder jaarverslag en kerstkaart)
- Werkbudget fondsenwerving
3. Kantoor- en algemene kosten
- Reis- en verblijfkosten
- Representatiekosten
- Bankkosten ABN AMRO
- Accountant, CBF, KvK, contributie ISF
- Kantoorkosten
- Porti-, verzendkosten
- Notariskosten

200
1.150
250

666
1.166
238

200
900
150

165
931
117

1.200
75
100
1.125
150
625
300

1.169
131
136
1.214
42
615
269

650
350
150
1.100
150
600
300

802
319
196
1.023
122
682
137

Totaal

5.250

5.820

4.700

4.710

500
2.500
2.250

726
2.611
2.483

200
2.000
2.500

675
1.637
2.398

5.250

5.820

4.700

4.710

Waarvan toegerekend aan:
Doelstelling
Werving baten
Beheer en administratie
Totaal
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7.9 Kostentoerekening
In 2012 besteed aan
Doelstellingen
Projecten
Totale kosten
Verwijzing

Cusco

Comedor
El Fuego

Tandartsen

E

E

E

10.207

25.451

0

0

22

28

10.229

25.479

Directe kosten (vóór toerekening)
Directe projectkosten in Peru

35.884

Kosten uitzending

226

4.413

Vrijwilligersondersteuning

969
41.266

Totaal
Indirecte kosten (vóór toerekening)

1. Personeelskosten
- Vrijwilligersvergoeding

174

2. Publiciteit en communicatie
- Kosten webhosting en website

666

- Drukwerkkosten

1.166

- Werkbudget fondsenwerving

238

3. Kantoor- en algemene kosten
- Reis- en verblijfkosten

1.169

- Representatiekosten

131

- Bankkosten ABN AMRO

136

- Accountant, CBF, KvK, contributie ISF

1.214

- Kantoorkosten

42

- Porti-, verzendkosten

615

- Notariskosten

269
5.820

Totaal

Subtotaal kolom ‘Jaarverslag’
Waarvan 50% ten laste van fondswerving

0

Totale kosten vóór toerekening

47.086

Totale kosten ná toerekening

47.086

Waarvan aan:
Doelstellingen totaal

41.992

Werving baten totaal

2.611

Beheer en Administratie totaal

2.483
Totaal

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
indirecte kosten. Ook staan daar de begrote kosten
voor het volgende verslagjaar.
Het overzicht Kostentoerekening toont hoe de kosten zijn verdeeld over doelstelling, werving baten en
beheer en administratie.
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47.086

De kosten worden onderverdeeld in directe en indirecte
kosten. De directe kosten bestaan uit de uitvoeringskosten ter plaatse die gemaakt zijn om de doelstelling in
Peru te realiseren.
De indirecte kosten bestaan uit de uitvoeringskosten in
Nederland. Deze kosten worden volgens verdeelsleutels toegerekend aan de doelstelling, werving baten en
beheer en administratie. Bij werving baten worden eerst
nog de kosten van het jaarverslag afzonderlijk gespecificeerd, 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.

226

In 2012 besteed aan
Doelstellingen

Overhead

Overig

Werving Baten

Uitzending

Vrijwilligers
onderst.

F

G

Jaarverslag

Eigen
fondswerving

Beheer en
Administratie

H

I

4.413
969

0

101

73

500

166

818

348

438

391

327

13

0

45

12

74

238

86
0

175

1.039

4

12

26

72

336

207

269
1.931

4.413

1.645

-1.931

966

965

0

2.611

2.483

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 kostendeclaraties behoort vermeld te worden waarvoor de
betreffende uitgaven zijn gedaan).

• De kosten van het jaarverslag worden voor 50%
doorbelast aan 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 2013-2015

Ook voor 2013 zijn extra investeringen voorzien
(zie hoofdstuk 2), waaronder de aanschaf van
een tweedehands auto. Dit hangt af van de
ontwikkelingen bij de comedor. De totale kosten
inclusief investeringen voor de comedor voor
2013 wordt ingeschat op € 27.500.
In hoofdstuk 2 is het aantal bezoekers van de
comedor gepresenteerd: In 2012 waren er ruim
25.000 bezoekers. De comedor kost ongeveer 1
euro per bezoeker.

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.

c) Financiering bestedingen:
• De bestedingen worden direct gefinancierd uit
de begrote donaties.
Risico’s, kansen en bedreigingen in de
meerjarenbegroting.
Het grootste risico in de meerjarenbegroting is het
financiële resultaat van de comedor. Het is onzeker
of en wanneer het lukt om de comedor zelfvoorzienend te laten worden. Daarbij is de opbrengst van
geschilde aardappelen cruciaal. In de fondsenwerving 2013 blijft dit project centraal staan. Hierbij
liggen er met name kansen voor de fondsenwerving
bij incidentele donateurs. Een bedreiging is een
daling van de koers van de euro ten opzichte van de
Peruaanse Sol.

b) Bestedingen:
• Voor Project Cusco is uitgegaan van blijvende
ondersteuning. Voor 2013 wordt gerekend op
een ondersteuning van € 8.000.
• Volgens het projectplan 2008 zou de comedor
in 2012 geheel zelfvoorzienend zijn. Inmiddels
zijn aanvullende investeringen onderkend, die
niet in het oorspronkelijke projectplan stonden.

Staat van baten en lasten
Werkelijk 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

€

€

€

€

Geoormerkte donaties
Project Cusco
Project Comedor El Fuego
Nieuwe projecten (2012: project tandartsen)

4.985
23.671
750

7.000
23.000
0

8.500
20.000
0

9.000
15.000
0

Subtotaal

29.406

30.000

28.500

24.000

10.760

10.500

8.750

8.750

Totaal donaties

40.166

40.500

37.250

32.750

4.413
1.645

2.500
1.500

0
0

0
0

46.224

44.500

37.250

32.750

Baten
Uit eigen fondsenwerving

Algemene donaties en giften

Fondsen: bijdragen van part. instellingen
Geoormerkte bijdragen ten behoeve van:
Kosten uitzending
Vrijwilligersondersteuning
Totaal baten uit eigen fondsenwerving
Uit acties van derden
Overige baten
Som der baten
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7.950

0

0

0

144

0

0

0

54.318

44.500

37.250

32.750

Lasten

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

€

€

€

€

10.229
25.479
226

8.000
27.500
250

8.500
20.000
0

9.000
15.000
0

Besteed aan doelstelling
Projecten
Project Cusco
Project Comedor El Fuego
Nieuwe projecten (2012 project tandartsen)
Totaal projecten

35.934

35.750

28.500

24.000

Kosten uitzending

4.413

2.500

2.500

2.500

Kosten vrijwilligersondersteuning

1.645

1.500

1.500

1.500

41.992

39.750

32.500

28.000

Kosten werving baten

2.611

2.500

2.500

2.500

Kosten beheer en administratie

2.483

2.250

2.250

2.250

47.086

44.500

37.250

32.750

7.232

0

0

0

Bestemmingsfondsen

1.422

0

0

0

Continuïteitsreserve
(na resultaatbestemming)

5.810

0

0

0

Bestemd resultaat

7.232

0

0

0

Totaal besteed aan doelstelling

Som der lasten
Resultaat
Toevoegingen/onttrekkingen aan:

Kengetallen oftewel ratio’s
Werkelijk 2012

Besteed in % van de totale baten aan:

Begroot 2013

Begroot 2014

Begroot 2015

%

%

%

%

77,30

89,32

87,25

85,50

8,42

0,00

0,00

0,00

85,72

89,32

87,25

85,50

Kosten werving baten

4,81

5,62

6,71

7,63

Kosten beheer en administratie

4,57

5,06

6,04

6,87

Continuïteitsreserve
(na resultaatbestemming)

4,90

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

89,18

89,33

87,25

85,50

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

5,55

5,62

6,71

7,63

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

5,27

5,06

6,04

6,87

(*) Doelstelling / bestedingsratio
Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfondsen (na resultaatbestemming)
Totaal voor doelstelling

Totale baten
Overige verplichte ratio's
(*) Besteed aan doelstelling in % van de
totale lasten
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7.11 Overige gegevens
In deze paragraaf zijn de kostenspecificaties opgenomen van:
• Project Cusco
• Project tandartsen
• Project matrassen
• Project Comedor El Fuego
• ONG Comedor El Fuego
Project Cusco (2006-heden)

Begroot 2013

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

€

€

€

€

Totaal

940
166
3.280
514
735
0
1.251
72
225
151

1.936
172
4.580
812
978
1.088
463
22
136
42

Voeding
Geneeskundige zorg
Docentkosten huiswerkbegeleiding
Lesmateriaal, aanvulling bibliotheek, naslagwerken
Vergoeding studiekosten docent
Stapelbedden, matrassen, lakens
Investering (in 2012 waterzuivering)
Doorbelaste indirecte kosten/kosten projectcoördinator
Bankkosten en koersverschillen
Overige kosten
8.000

10.229

6.000

7.334

250

226

0

0

0

0

0

2.599

27.500

25.451

21.000

25.562

0

28

0

44

27.500

25.479

21.000

25.606

Project tandartsen (2012-heden)
Verblijfkosten tandartsen
Project matrassen (2011)
Kosten matrassen en beddengoed
Project Comedor El Fuego (2008 - heden)
Stichting El Fuego - bijdragen aan ONG
Doorbelaste indirecte kosten/kosten projectcoördinator
Totaal
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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 2013

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

Vaste lasten

€

€

€

€

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

0
0
0
0
0
0
0
0

14.796
657
1.415
0
937
27
1.945
1.325

0
0
0
0
0
0
0
0

9.778
339
1.406
211
249
33
0
-489

23.000

21.102

12.000

11.527

16.000

16.289

20.000

17.055

0
0

137
0

0
0

246
177

0
0
0

307
1.870
-2.916

0
0
0

4.355
2.555
2.065

Totaal overige kosten

7.500

-602

7.500

9.398

Totaal uitgaven ONG

46.500

36.789

39.500

37.980

8.000
6.000
5.000
0
27.500

7.656
2.849
509
324
25.451

8.000
10.500
0

7.532
4.886
0

21.000

25.562

46.500

36.789

39.500

37.980

Totaal vaste lasten
Inkoop voeding
Overige kosten
Vervanging inventaris
Bestuurskosten
Investering
(in 2012 watertank, in 2011 aardappelschilmachine)
Diversen
Vooruitbetaalde kosten

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

Ondertekening van de jaarrekening
			
Groningen, 19 maart 2013

G.J.A. Wiegant | Voorzitter

H.W. Hoorn | Secretaris

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
Bankrelatie: ABN AMRO 49.75.98.043 Groningen
CBF – Centraal Bureau Fondsenwerving - Certificaat voor kleine goede doelen
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling - onder fiscaal nummer 8149.76.542
Notariskantoor:
Broekema.Nielsen.Notarissen
Adres: Postbus 336, 9700 AH Groningen
Tel: 050-5207910
E-mail: info@broekemanielsen.nl
Situatie per 31 december 2012
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
mr. A.H. Krabbe-Schram (Heleen), algemeen lid
Projectcoördinatoren			
J.E. Wiegant, (Judith) 			
A. Vogelzang - de Jong (Anja)		
M. de Boer (Maartje)

Redactie
M.A.M. Poort (Milly)
drs. W. van Klinken (Erwin)

Website en Vormgeving 		
drs. J.I. Wiegant (Job)			
S. Vogelzang (Stefan)			
E.A. Post (Eckhart)

Fondsenwerver		
ing. A.J.M. van der Poel MBA (Arjan)
arjan.van.der.poel@el-fuego.nl

Financiële adminstratie 		Beheerder Relatiebestand
J. Jellema (Jurjen)			 M. Kuiper (Monika)
Controller ONG 			
T.R. Kooistra (Thomas)			

Beheer Social Media
A. Vogelzang - de Jong (Anja)

Overige vrijwilligers
S.M. Scheeren (Sabien)
K.W. Verhoeven - Adema PhD (Karen)
R. Verhoeven (Rudi)
drs. M. Verheul (Maud)
dr. mr. F. Geelhoed (Fiore)
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 2012
Bestuur ONG El Fuego
Pedro Panuera Valdivia – voorzitter
Magali Rojas Palomino – algemeen lid
Judith Wiegant – algemeen lid
Medewerkers comedor
Pelaya Yanasupo Atao
Paulina Llactahuaman Quispe
Teofila Carrera Miguel
Sabina Noa Baldeon
Magali Rojas Palomino
Maximiliana Condoli Flores
Juliana Flores Candia (invalkracht)
Juana Nazaria Huaman Vilca (invalkracht)
Yuver Mendoza Llallahui
Maatschappelijk werk
Richard Mendoza Llallahui
Boekhouder
Joni Margot Cisneros Quispe
Bedrijfsleiding
Joni Margot Cisneros Quispe
Richard Mendoza Llallahui

Onderwijsproject Cusco
Lerares
Ayde Agripina Quispemaylla Caviedes
Stagiaires
Katia Quispemaylla Caviedes
Rosabel Rivera Salazar
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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, fiscaal
nummer 8149.76.542).

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 rekeningnummer 49.75.98.043 ten name van
Stichting El Fuego te Groningen, onder vermelding
van uw adres, postcode en woonplaats. U ontvangt
dan automatisch de donateursbrief.

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

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.

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 rekeningnummer
49.75.98.043 ten name van Stichting El Fuego
te Groningen, onder vermelding van uw adres en
postcode.
Notariële schenkingsakte met volledig fiscale
aftrek
U kunt ons ook steunen door een lijfrenteschenking,
waarmee u ten minste vijf jaar lang jaarlijks een vast
bedrag doneert.

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: NL11ABNA0497598043
BIC: ABNANL2A
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!

Deze donatie wordt in een notarieel contract vastgelegd. Een donatie in deze vorm is zelfs 100% aftrekbaar! Bij tussentijds overlijden vervalt het contract.
Bij een schenking vanaf € 100,- per jaar verzorgen
wij voor u de afwikkeling bij onze notaris en betaalt
Stichting El Fuego de notariskosten. Het afsluiten
van een lijfrenteschenking brengt voor u op deze
manier geen extra kosten met zich mee. Indien u
een dergelijk contract wilt afsluiten, kunt u contact
opnemen met de heer G.J.A. Wiegant
(voorzitter@el-fuego.nl) of met onze notaris:
mr. H.A. Broekema, (info@broekemanielsen.nl)
onder vermelding van ‘Notariële schenkingsakte
t.b.v. Stichting El Fuego’.
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Bijlage 4

Broekema Nielsen Notarissen		
www.broekemanielsen.nl
		

PWC Accountants		
www.pwc.com		

Jaef.nl - Grafische vormgeving		
www.jaef.nl
		

Chris Russell, drukkerij
www.chrisrussell.nl

Suerte Academy			
www.suerte-academy.nl
		

Het Andere Reizen		
www.hetanderereizen.nl

Halma automatisering			
www.halma.nl			

Titus Health Care
www.titushealthcare.nl

Mobicam				
www.mobicam.nl			

Kinderdagverblijf Op Stoom
www.opstoom.nl

Chocolaterie De Truffel			
www.detruffel.nl
		

Leo Groote Instituut
www.leogroote.nl

Restaurant Ni Hao			
www.nihaogroup.com
		

Vrouwen voor Vrede van Ridderkerk
www.wereldwinkelridderkerk.nl

Onverwacht Bedrijven B.V.			
www.onverwachtbedrijven.nl		

Rotary Stadskanaal
www.rotary-stadskanaal.nl

Stichting Gouwe Daad Solidariteitsfonds		
		
		

Running Therapie Hilversum
www.runningtherapie-hilversum.nl

Sanofi				Bouw Management
www.sanofi.nl

Mamamini Kringloopwinkels		
Maatschap Chirurgen Rijnland Ziekenhuis
Stichting Bos		
Stichting Sahara Dance
www.mamamini.nl									www.sahara-dance.nl

VOB Producties
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Anja Vogelzang
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Fotografie
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www.jaef.nl
Druk
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mede mogelijk gemaakt door
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geef het vuur door op www.el-fuego.nl

