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Stichting Vilcabamba 

Mozartstraat 46 

4003 LD TIEL 

Geachte bestuur, 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting. 

1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de 

balans met tellingen van € 455.648 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief 

exploitatiesaldo van € 83.353, gecontroleerd. 

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 21 van 

dit rapport. 
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2 ALGEMEEN 

Bestuur 

Vanaf 1 januari 2016 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

- De heer C.J.M. Hesseling, secretaris 

- Mevrouw I. de Lijser, algemeen bestuurslid 

- De heer R. Mens, voorzitter 

- Mevrouw M. Kamp, penningmeester 

De heer Hesseling is medio 2016 uit functie getreden. 

Oprichting stichting 

De stichting is opgericht op 12 mei 2003 en is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn. De 

stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 28097696. 

Per 15 oktober 2005 is Stichting Vilcabamba door de belastingdienst aangemerkt als instelling zoals 

bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956 (dossiernummer 23230). Per 1 januari 2008 

merkt de belastingdienst Stichting Vilcabamba aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Projecten 

De uitvoering van de projecten in Peru wordt verzorgd door de organisatie CEDNA in Peru. Hiervoor 

ontvangt deze organisatie donaties van Stichting Vilcabamba. De verantwoording van de aan de 

projecten bestede gelden wordt gecontroleerd door de penningmeester van Stichting Vilcabamba. 

De verantwoording van de ontvangen donaties 2016 zijn vermeld in de bijlage, opgenomen op 

pagina 20 van dit verslag. 
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3 RESULTAAT 

3.1 Vergelijkend overzicht 

Het exploitatiesaldo over 2016 bedraagt negatief € 83.353 tegenover € 95.407 over 2015. De 

resultaten over beide jaren kunnen als volgt w/orden samengevat: 

Verschil 

realisatie-

Werkelijk Begroting Werkelijk begroting 

2016 2016 2015 2016 

€ € € € 

Baten 

Baten uit fondsverwerving 54.489 88.000 234.508 -33.511 

Lasten 

Besteed aan de doelstellingen 

Organisatie CEDNA 127.276 128.858 110.522 -1.582 

Werving baten 

Lasten fondsverwerving 7.198 9.400 29.556 -2.202 

Beheer en administratie 

Algemene lasten 5.561 6.500 3.154 -939 

Resultaat -85.546 -56.758 91.276 -28.788 

Financiële baten en lasten 2.193 4.200 4.131 -2.007 

Saldo -83.353 -52.558 95.407 -30.795 
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4 FINANCIËLE POSITIE 

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

31-12-2016 31-12-2015 

Beschikbaar op lange termijn: 

Stichtingsvermogen 

Dit bedrag is als volgt aangewend: 

Vorderingen 

Liquide middelen 

Af: Kortlopende schulden 

Werkkapitaal 

2.477 

453.171 

449.913 

455.648 

5.735 

449.913 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Tiel, 27 september 2017 

ALH van Herwijnen & co accountants 

Was getekend 

4.170 

554.743 

533.266 

558.913 

25.647 

533.266 

drs. G.L.Janssen RA RV 
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BESTUURSVERSLAG OVER 2016 

Algemeen 

In 2016 is de fondsenwerving voor de Stichting op dezelfde manier verlopen als in eerdere jaren 

enerzijds via het bestuur, maar vooral via een fondsenwerver. Een groot aantal personen, 

organisaties en stichtingen is benaderd. Wel zijn er dit jaar met het oog op de financiële 

uitgangspositie minder fondsen geworven. Daardoor zijn er beduidend minder donaties 

binnengekomen dan vorig jaar. 

De ingezette verbeteringen van Cedna (organisatorisch en inhoudelijk) zijn in 2016 verder 

doorgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat er voorstellen zijn gedaan en geaccepteerd tot reorganisatie 

en dat er nu in gedetailleerd vervangingsplan voor investering ligt. 

Cees Hesseling heeft het bestuur halverwege 2016 verlaten. Isabelle de Leijser heeft de 

secretaristaken van hem overgenomen. 

Bezoek bestuur aan Cedna 

In oktober heeft de voorzitter van Vilcabamba een werkbezoek gebracht aan Cedna in Cuzco. Hij 

heeft meegedraaid in de organisatie en diverse overleggen gevoerd met het bestuur en de directie 

van Cedna. Doel van deze reis was het afstemmen van verwachtingen en ontwikkelingen met het 

oog op de ontwikkeling van beide stichtingen. In 2017 zal dit voor zowel Vilcabamba als Cedna 

uitgewerkt worden in een strategisch plan. 

Fondsenwerving 

In 2016 werd € 54.498 aan fondsen geworven (2015: € 234.508). Hiervan was circa € 1.435 

afkomstig van incidentele donateurs. Tevens werd circa € 50.000 ontvangen via bemiddeling van de 

particuliere fondsenwerver Daarnaast werd van de vaste donateurs in 2016 ruim € 3.000 

ontvangen. 

De werving via fondsen is dit jaar bewust minder ingezet dan voorgaande jaren. Dit om de financiële 

reserve niet verder op te laten lopen. Het bestuur vindt een financiële reserve van € 400.000, zijnde 

de bijdrage aan de projecten voor 3 jaren voldoende. 

Projectlasten 

In 2016 heeft de stichting € 127.276 rechtstreeks gedoneerd aan CEDNA. De verantwoording van 

deze gelden is opgenomen op pagina 19 van dit verslag. 
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Verwachting voor 2017 

Het bestuur verwacht voor 2017 een verlaging van de inkomsten en een stabilisatie van de uitgaven 

t.o.v. 2016. Een inkomstenverlaging, omdat we de in 2016 ingezette beperking van de 

fondsenwerving zullen voortzetten en stabilisatie van de uitgaven, omdat de verbeteringen en 

vernieuwingen van Cedna voor meerdere jaren zijn vastgelegd. 

De stichting wenst geen hoge risico's te nemen met de aanwezige reserves, ondanks het relatief 

lage(spaar)rendement. 

In 2017 zal de nieuwe website verder verbeterd worden. Tevens zal bekeken worden hoe de 

communicatie naar donateurs verbeterd en versterkt kan worden. Ook zal er intensief verder 

gezocht worden naar nieuwe bestuursleden. 

Nadelig saldo 

Het nadelig exploitatiesaldo van 2064 bedraagt € 83.353. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de 

bestemmingsreserve Cedna. 
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31 december 2016 31 december 2015 

PASSIVA 

Stichtingsvermogen (3) 

Bestemmingsreserves 533.266 437.859 

Onverdeeld resultaat -83.353 95.407 

449.913 533.266 

Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende 

passiva 

(4) 

5.735 25.647 

455.648 558.913 
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 

Werkelijk 

2016 

Begroting 

2016 

Werkelijk 

2015 

Baten 

€ € € 

Baten uit fondsverw/erving (5) 54.489 88.000 234.508 

Lasten 

Besteed aan de doelstellingen 

Organisatie CEDNA (6) 127.276 128.858 110.522 

Werving baten 

Lasten fondsverwerving (7) 7.198 9.400 29.556 

Beheer en administratie 

Algemene lasten 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rentelasten en soortgelijke lasten 

(8) 

(9) 

(10) 

5.561 

-2.464 

271 

6.500 

-4.500 

300 

3.154 

-4.535 

404 

3.368 2.300 -977 

137.842 140.558 139.101 

Exploitatiesaldo -83.353 -52.558 95.407 
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3 KASSTROOIVIOVERZICHT 2016 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

2016 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat -85.546 

Aanpassingen voor: 

Veranderingen in het werkkapitaal: 

Mutatie vorderingen 1.693 

Mutatie kortlopende schulden (exclusief 

kortlopend deel van de langlopende schulden) -19.912 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Rentebaten 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

-103.765 

2.193 

-101.572 

-101.572 

2015 

91.276 

650 

22.198 

114.124 

4.131 

118.255 

118.255 

Samenstelling geldmiddelen 

Geldmiddelen per 1 januari 

Mutatie liquide middelen 

Geldmiddelen per 31 december 

2016 

€ 

554.743 

-101.572 

453.171 

2015 

€ 

436.488 

118.255 

554.743 
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs rekening houdende met het 

gestelde in Richtlijn 650 "Fondsenw/ervende instellingen". De waardering van activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend 

aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze 

voorzienbaar zijn. 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting Vilcabamba (geregistreerd onder KvK-nummer 28097696), statutair 

gevestigd te Tiel, bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van lokaal geïnitieerde 

ontwikkelingsprojecten in Peru, één en ander in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te 

bereiken door: zowel het werven van fondsen als ook het leveren van inhoudelijke deskundigheid. 

Financiële instrumenten 

De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten, die 

in de balans als activa en passiva zijn verantwoord. De op de balans opgenomen financiële 

instrumenten bestaan voornamelijk uit financiële vaste activa, handelsdebiteuren, effecten, liquide 

middelen, (achtergesteld) lang- en kortlopende leningen en leveranciers en handelskredieten. 

In de balans opgenomen financiële instrumenten zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen 

de reële waarde en de vervolgwaardering tegen de geamortiseerde kostprijs. Tenzij hierna anders 

vermeld, is deze kostprijs gelijk aan de nominale waarde, verminderd met eventuele afboekingen 

wegens bijzondere waardevermindering of oninbaarheid. Gegeven de korte doorlooptijd zijn de 

boekwaarden van financiële vaste activa, vlottende activa en de kortlopende schulden nagenoeg 

gelijk aan de marktwaarden. Ook de marktwaarde van de langlopende schulden verschilt niet 

materieel van de boekwaarde. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Liquide middelen 

De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking. 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, 

gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 

Lasten algemeen 

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de 

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten. 

Bestedingen doelstellingen 

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn 

toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de 

verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden 

verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan. 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente

opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

1. Vorderingen 

31-12-2016 31-12-2015 

€ € 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Rente 2.477 4.170 

2. Liquide middelen 

ABN AMRO, bestuurrekening 

ABN AMRO, vermogensspaarrekening 

ING N.V., zakelijke rekening 

ING N.V., bonusspaarrekening 

ING N.V, kwartaal spaarrekening 

45 38 

312.109 

27.568 

31.672 

81.777 

308.493 

122.583 

27.157 

96.472 

453.171 554.743 
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PASSIVA 

3. Eigen vermogen 

Bestemmingsreserves 

31-12-2016 31-12-2015 

€ € 

Bestemmingsreserve CEDNA 

Stand per 1 januari 

Resultaatbestemming 

437.859 

95.407 

296.256 

141.603 

Stand per 31 december 533.266 437.859 

Het bestuur heeft enige jaren geleden besloten dat alle saldi van baten en lasten wovöen verrekend 

in de bestemmingsreserve op zodanige w/ijze dat het vermogen van de stichting ter beschikking 

staat voor de ondersteuning van CEDNA. 

Het bestuur heeft besloten het positief saldo over 2015 ad € 95.407 toe te voej 

bestemmingsreserve. 

len aan de 

2016 2015 

€ € 

Onverdeeld resultaat 

Stand per 1 januari 

Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar 

95.407 

-95.407 

141.603 

-141.603 

Onverdeeld resultaat boekjaar -83.353 95.407 

Stand per 31 december -83.353 95.407 
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4. Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 

Overige schulden en overlopende passiva 

Accountants- en advieskosten 

Kosten fondsenwerving 

31-12-2016 31-12-2015 

€ € 

1.815 1.815 

3.920 23.832 

5.735 25.647 
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 

Werkelijk Begroting Werkelijk 

2016 2016 2015 

€ € € 

5. Baten uit fondsverwerving 

Bijdrage vaste donateurs 3.054 3.000 3.165 

Bijdrage incidentele donateurs 1.435 10.000 20.616 

Donaties uit fondsenwerving 50.000 75.000 209.269 

Opbrengsten diverse acties en activiteiten - - 1.458 

54.489 88.000 234.508 

Besteed aan de doelstellingen 

6. Organisatie CEDNA 

Organisatie CEDNA 127.276 128.858 110.522 

Werving baten 

7. Lasten fondsverwerving 

Kosten fondsenwerving 7.198 9.400 29.556 

Personeelsleden 

Bij de stichting waren in 2016 geen werknemers werkzaam. 

Overige bedrijfslasten 

8. Algemene lasten 

Organisatielasten 915 6.500 2.358 

Bestuurslasten 4.646 - 796 

5.561 6.500 3.154 

Financiële baten en lasten 

9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rentebaten 2.464 4.500 4.535 
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Werkelijk Begroting Werkelijk 

2016 2016 2015 

10. Rentelasten en soortgelijke lasten 

Rente en kosten bank 271 300 404 
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Mevrouw/ M. Kamp 
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OVERIGE GEGEVENS 

1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de directie van Stichting Vilcabamba 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 

Ons oordeel 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Vilcabamba te Tiel 

gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw/ beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vilcabamba op 31 december 2016 en 

van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. Balans per 31 december 2016; 

2. Winst-en-verliesrekening over 2016; 

3. Kasstroomoverzicht 2016; 

4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vilcabamba zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit: 

het bestuursverslag; 

de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden van mening dat de andere informatie: 
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met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afw/ijkingen bevat; 

alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor 

fondsenw/ervende organisaties is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving voor fondsenwervende organisaties en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de 

jaarverslaggeving voor fondsenwervende organisaties. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor fondsenwervende organisaties. In 

dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 

moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 

bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 

of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing. 

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 

als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 

Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. 

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 

of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 

wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht 

om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit 

niet langer kan handhaven; 

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; 
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het evalueren of de jaarrekening een getrouw/ beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Tiel, 27 september 2017 

ALH van Herwijnen & co accountants 

Was getekend 

drs. G.L. Janssen RA RV 
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