
 

 

 

Extra editie nieuwsbrief Stichting El Fuego 

 

 
 
El Fuego op tweede plaats Transparant Prijs! 

  

 

Tot onze grote verrassing ontvingen wij begin september het 
bericht dat wij genomineerd waren voor de Transparant Prijs! 
Dat is dé prijs voor het meest transparante jaarverslag van 
charitatieve instellingen. 
De prijs is een initiatief van PricewaterhouseCoopers Accountants 
in samenwerking met Stichting Civil Society en de Nationale 
Postcode Loterij. 
De prijsuitreiking was op 1 oktober in de Nieuwe Kerk in Den Haag. 
De belangstelling was groot; van El Fuego waren er 10 vrijwilligers. 

  

 

De winnaar van de kleine instellingen is Stichting Mama Alice 
geworden.  
Maar El Fuego kwam direct daarna op de tweede plaats en had 
overigens dezelfde score als de winnaar. 
De juryvoorzitter Herman Wijffels complimenteerde ons dat wij de 
tripple A status hadden behaald voor Compliance, Impact en 
Communicatie. Op compliance, het naleven van gedragsregels 
binnen een organisatie, scoorden wij zelfs een 10! 

  

 

Stichting El Fuego deed nu voor de 7e keer mee. In 2013 waren wij 
de winnaar en net als in 2011 en 2012 behaalden wij nu weer de 
2e plaats. 
Wij zijn erg trots op dat resultaat, maar vooral dat wij dat hoge 
niveau hebben kunnen behouden! 
Volgend jaar is er een nieuwe kans om weer de eerste plaats te 
bereiken. 
 
In de categorie grote fondsenwervende organisaties werd dit jaar 
Wakker Dier als winnaar aangewezen. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds ontving de prijs voor het meest innovatieve 
jaarverslag. 
 
Op www.transparantprijs.nl kunt u meer lezen over de 
beoordelingen van de jaarverslagen. 

http://www.transparantprijs.nl/


  

 

Bezoekt u ook onze website www.el-fuego.nl of onze Facebook-
pagina https://nl-nl.facebook.com/stichtingelfuego 
 
Uw donatie wordt zoals altijd goed besteed en is zeer welkom op: 
IBAN: NL11 ABNA 0497 5980 43 ten name van St. El Fuego, of via 
https://www.justgiving.nl/nl/charities/336-stichting-el-fuego. 
Via deze pagina kunt u een donatie doen voor specifieke thema’s. 

 

 Mocht u het niet op prijs stellen om berichten via e-mail te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. 
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