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I

VERSLAG VAN HET BESTUUR

1.

Oprichting

Bestuursverslag en jaarrekening 2021

De stichting is opgericht op 12 mei 2003 en 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 de 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 RSIN-nummer 815628201).
De uitvoering van de projecten in Peru wordt verzorgd door de organisatie CEDNA in Peru.
CEDNA Centro para El Desarrollo del Niño y el Adolescente (Centrum ter ontwikkeling van kind en
volwassene) is in Cusco Peru op 25 juli 2003 opgericht onder nummer 24005449.
Voor deze projecten ontvangt de 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 2021
zijn vermeld in de bijlage, opgenomen op pagina 5 van dit verslag.

2.

Missie

De missie van Stichting Vilcabamba is het helpen creëren van een noodzakelijk fundament, een
stevige basis, waarop kansarme minderjarigen en volwassenen in staat worden gesteld zélf hun
eigen situatie te verbeteren en daarmee de grondslag kunnen leggen voor een betere toekomst.
Het doel van Stichting Vilcabamba is het werven van fondsen voor lokaal geïnitieerde
ontwikkelingsprojecten in Cusco, Peru. Deze ontwikkelingsprojecten zijn gericht op het verbeteren
van de gezondheids- en voedingssituatie van ondervoede kinderen en hun familie en het
economisch zelfstandig maken van jongeren en moeders.
Deze missie hebben we per mei 2020 gewijzigd.
Op nationaal niveau heeft de Peruaanse regering verschillende sociale gezondheidsprogramma’s
ingevoerd. De opmerkelijke economische groei in Peru van de afgelopen 15 jaar heeft de armoede
verminderd en verschillende sociaaleconomische indicatoren verbeterd, maar het
bloedarmoedeprobleem bestaat nog steeds.
Hiervoor zijn door de regering nieuwe gezondheidsprogramma´s geïntroduceerd ter bestrijding
hiervan. Ons werk op het gebied van gezondheid (gedurende 16 jaar) heeft zijn doel naar
tevredenheid vervuld. En daarom is het noodzakelijk uit het interventiegebied te vertrekken om de
inspanningen met de Peruaanse overheid niet te dupliceren.
Dat betekent dat we definitief zijn gestopt met de gezondheidsprogramma’s.
Vanaf april 2020 richten wij ons- samen met CEDNA- op een geïntegreerd opleidingssysteem voor
het genereren van werk en zelfstandig ondernemerschap. CEDNA kijkt hierbij naar de behoeften
van de lokale arbeidsmarkt (bedrijven), zodat goed gestructureerde cursussen aangeboden kunnen
worden die voldoen aan de vraag en het profiel van de doelgroep.

www.vilcabamba.nl
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Behaalde resultaten

CEDNA is 18 jaar geleden in Cusco, Peru opgericht met het doel om armoede van kwetsbare
groepen (kinderen, jongeren en moeders) te verminderen in de buitenwijken en landelijke gebieden
van de stad Cusco.
Sinds de oprichting van Stichting Vilcabamba door familie en vrienden van de Nederlandse Cora
Staats, zijn in samenwerking met CEDNA 53 projecten uitgevoerd, waarin meer dan 13.500
begunstigden en cursisten direct hebben kunnen profiteren van gezondheids- en
opleidingsprojecten. Door de gulle donaties in de afgelopen 18 jaar heeft de Stichting Vilcabamba
ruim € 2 miljoen in CEDNA kunnen investeren.
Door de gezondheidsprojecten is van meer dan 4.000 kinderen in Peru de gezondheidssituatie
verbeterd. 3.000 kinderen hebben ondervoeding en bloedarmoede overwonnen en 5.000 gezinnen
hebben hun eetgewoonten verbeterd.
De opleidingsprojecten om personen op de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen hebben ertoe geleid
dat 3.500 cursisten op de arbeidsmarkt zijn geplaatst. Daarnaast hebben 4.000 cursisten hun
economische situatie met gemiddeld 30% per maand verbeterd en hebben 1.000 cursisten hun
eigen bestaand bedrijfje naar een hoger niveau kunnen tillen.
Verder zijn 27 kleine institutionele projecten uitgevoerd betreffende onder andere de versterking van
de eigen organisatie, projecten met gehandicapte kinderen, projecten met moeders ter
verbetering van hun eigen bedrijfje en het organiseren van kerstvieringen in de projecten.

4.

Algemeen:



In samenwerking met Webpro is onderzocht of Google Ad Grants, de mogelijkheid om ter
waarde van $ 10.000,-- reclame te kunnen maken voor non-profitorganisaties iets voor ons is.
In samenwerking met Webpro hebben we dit onderzocht.
Er zitten echter zoveel haken en ogen aan, en vooral ook onduidelijkheden, ook voor een
professioneel bureau, daarbij is het niet gratis, dat wij besloten hebben om hier verder geen
stappen meer in te ondernemen.



Zoals al jaren gebruikelijk komt Cora Staats, onze uitvoerende kracht in Peru, eenmaal per
jaar naar Nederland om alle ontwikkelingen t.a.v. Stichting Vilcabamba en CEDNA
persoonlijk te evalueren. Helaas zal zij ook dit jaar door alle coronaperikelen niet afreizen.
Wel is er regelmatig via Skype contact, dus we blijven op de hoogte.



In Peru zijn er professionele filmpjes gemaakt om cursisten te werven via Facebook. Via dit
medium worden potentiële cursisten op de opleidingsprojecten geattendeerd. Een paar
voorbeelden hiervan staan op de website: www.vilcabamba.nl tab: foto’s en video,
onderaan.

www.vilcabamba.nl
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Ontvangen Donaties in 2021
2021

Ontvangen donaties
Vaste donateurs

€

2.100

Incidentele donateurs

€

9.200

Gezondheidsproject 15

€

53.433

Totaal

€

64.733

ontvangen donaties

2021
€

64.733

2020
€

minder in %

2019

2018

86.910

€ 114.935

€ 140.587

25%

24%

18%

We moeten constateren dat voor het 4e jaar in successie de ontvangen donaties lager zijn
uitgevallen dan in het jaar daarvoor.
Voor de afgelopen 2 jaar kunnen we In het algemeen constateren dat de fondsenwerving steeds
moeilijker wordt. Geen rente meer en lagere dividendinkomsten zijn hier mede debet aan. Ook
konden we merken dat door de coronapandemie nogal wat vergaderingen van mogelijke
donateurs werden afgelast of werden doorgeschoven, waardoor geen besluitvorming over
subsidieverzoeken en/of toezeggingen kon plaatsvinden.

www.vilcabamba.nl
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Lopende Projecten (2)

Het eerste project
Het 15e Opleidingsproject
Vakopleiding voor werk en ondernemen in de regio Cusco, Peru voor mensen in kwetsbare situaties
tussen de 18-30 jaar oud,
Opleidingsproject 15
1 juni 2021-31 mei 2022
Ontvangen
aantal

Begroting

cursisten

Vilcabamba

200

€

Begroting
CEDNA
Peru

64.370 €
Totale begroting

€

Uitgaven
CEDNA
Peru

30.990 €

60.858 €

95.360

Donaties

Bijdrage

Vilcabamba

CEDNA

62.433 €

30.990

€

93.423

Totaal donaties

Voor meer informatie over de opleidingsprojecten: zie www.vilcabamba.nl

Het tweede project
Het bestuur van CEDNA heeft in haar vergadering van 29 januari 2021 besloten om definitief geen
opleidingscentrum in Urubamba te gaan bouwen. De problemen met de eigendomsrechten zien zij
als een te groot obstakel.
Het bestuur van CEDNA heeft bij brief van 2 februari 2021 aan Stichting Vilcabamba gevraagd de al
overgemaakte € 48.000,- voorlopig te mogen behouden om dit geld te reserveren voor een volgend
project.
Het bestuur van Stichting Vilcabamba is hiermee akkoord gegaan, mede in verband met de
gunstige wisselkoersen tussen Peru en Nederland in het voordeel van CEDNA.
Het project wat naar aanleiding hiervan is opgestart heeft de projectnaam:
Opleidingen 15-a
Vakopleidingen voor werk en ondernemen en versterking voor de duurzaamheid van
ondernemerschap in de regio Cusco, Peru.
De doelstelling is te bereiken dat de deelnemers hun eigen bedrijfje formaliseren en een krediet op
de financiële markt krijgen om hiermee de duurzaamheid van hun bedrijfjes te garanderen.
Opleidingsproject 15a
1 april 2021-1april 2022
Aantal

Begroting

cursisten
100

Donaties
Vilcabamba

€

www.vilcabamba.nl

73.000 €

Bijdrage

Uitgaven

CEDNA Peru

48.000 €

25.000 €

53.745
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Afgesloten projecten

Opleidingsproject 14
Titel project:

Vakopleidingen voor werk en ondernemen in de regio Cusco, Peru.

Opleidingsproject 14
1 juni 2020-31 mei 2021
Uit reserves
Aantal

Begroting

Uitgaven

Overschrijding

Donaties

begroting

Vilcabamba

opgeleiden
127

€

95.365 €

98.925 €

3.560 €

Bijdrage
CEDNA
Peru

79.595 €

Vilcabamba

15.770 €

CEDNA
3.408 €

152

De overschrijding van de begroting is het gevolg van de pandemie. Vaste uitgaven zoals personeel
en servicediensten zijn doorbetaald en verder zijn er communicatiematerialen voor virtueel lesgeven
aangeschaft.
De uitgevoerde cursussen zijn:
Naam:

Aantal cursisten

Assistent-kok
Banketbakken
Commercieel koken en Banketbakken
Housekeeping
Bar/restaurant
Eigen bedrijf/ondernemerschap
Verbetering eigen bedrijf

49
8
35
24
7
21
18

Totaal

127

Resultaten activiteiten:
Autorisatie Gemeente Santiago voor het uitvoeren van de cursussen gedurende de
pandemie
Gebruik van Google Drive en Platform Zoom voor follow-up en monitoring van de cursisten
Samenwerkingsovereenkomsten met financiële instellingen, Ministerie van Productie en
Spaanse school
Uitvoering van 9 groepen vakopleidingen met in totaal 127 cursisten
Uitreiking van 574 voedselpakketten aan cursisten voor de bereiding van maaltijden aan de
hand van recepten.
Belangrijkste conclusies:
CEDNA kon de projectactiviteiten laten doorgaan, ondanks de pandemie
CEDNA heeft zich aangepast aan de nieuwe realiteit door virtueel cursussen te geven
Het plaatsen van cursisten in de toeristensector is moeilijk gebleken vanwege de pandemie
daar hotels minder personeel nodig hebben.
-

www.vilcabamba.nl
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Vooruitblik naar 2022

Door de coronapandemie zijn er duidelijk minder donaties binnengekomen. Dit al voor het 4e
achtereenvolgende jaar. Dit baart zorgen, daar de bodem van de reserves nu in beeld gaat
komen.
Het bestuur staat dan ook volgend jaar voor de keuze of we op deze weg moeten doorgaan, óf
een nieuwe weg inslaan, óf zelfs naar het bestaansrecht (na 17 jaar) van de stichting Vilcabamba
moeten kijken.
Wat ook van belang is dat Cora Staats, de uitvoerende kracht in Peru, 60 jaar wordt en heeft
aangegeven dat zij nu ook gaat kijken naar een andere invulling van haar leven.
In elk geval gaat het Opleidingsproject nog door tot mei 2023, dan zullen de definitieve beslissingen
duidelijk zijn.

9.

Bestuur

Vanaf 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit:
-

Mevrouw J.A.H. Schouten, secretaris
De heer R.J. van der Velde, voorzitter
De heer J.C.C. Staats, penningmeester.

10.
Ondertekening
Het bestuur van Stichting Vilcabamba:

Hr. R.J. van der Velde
Voorzitter
www.vilcabamba.nl

Mw. J.A.H. Schouten
Secretaris

Hr. J.C.C. Staats
Penningmeester
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JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2021
(voor verwerking van het verlies)

31 december 2021
€

€

31 december 2020
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vooruitbetaalde bedragen

20.000

81.165

20.000
Liquide middelen

79.306

122.206

79.306

122.206

99.306

203.371

TOTAAL ACTIVA

www.vilcabamba.nl
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31 december 2021
€

€

31 december 2020
€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve

200.950

184.303

Onverdeeld resultaat

-104.065

16.647

Liquide middelen

96.885

200.950

2.421

2.421

99.306

203.371

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
Passiva

TOTAAL PASSIVA

2. Staat van baten en lasten over 2021
www.vilcabamba.nl
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Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2021

2021

2020

€

€

€

BATEN
Baten van particulieren

64.733

76.487

86.910

Som van de geworven baten

64.733

76.487

86.910

157.944

40.000

56.430

6.632

9.568

9.329

3.996

3.299

4.180

168.572

52.867

69.939

0

0

-18

226

250

342

226

250

324

-104.065

23.370

16.647

LASTEN
Besteed aan de doelstellingen
Organisatie CEDNA
Wervingskosten
Lasten fondsverwerving
Kosten van beheer en administratie
Algemene lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentebaten en soortelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Exploitatiesaldo

3. Kasstroomoverzicht 2021

www.vilcabamba.nl
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode
2021
€

2020

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo voor financiële baten en lasten

-103.839

16.971

61.165

-81.165

0

670

Aanpassingen voor:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopende deel van de lopende
schulden)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-42.674

Ontvangen interest
Betaalde interest

-63.524

0

18

-227

-342

-227

-324

Kasstroom uit operationele activiteiten

-42.900

-63.848

Mutatie liquide middelen

-42.900

-63.848

2021

Samenstelling geldmiddelen
€

2020
€

Geldmiddelen per 1 januari

122.206

186.053

Mutatie liquide middelen

-42.900

-63.848

79.306

122.205

Geldmiddelen per 31 december

4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

www.vilcabamba.nl
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ALGEMEEN
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs rekening houdende met het
gestelde in Richtlijn 650 “Fondsenwervende 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 Alphen aan den Rijn, bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van lokaal
geïnitieerde ontwikkelingsprojecten in Peru, een 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 bedrijfsuitvoering 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 van 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 de 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.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan
de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
www.vilcabamba.nl
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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 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
renteopbrengsten en –lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende
schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

www.vilcabamba.nl
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2021

31-12-2020

1. Vooruitbetaalde bedragen
€

€

CEDNA*

48.000

CEDNA**

33.165

CEDNA***

20.000

20.000

81.165

9.306

206

ING Bank N.V., Zakelijke Oranje Spaarrekening A860-37463

0

10.500

ING Bank N.V., Zakelijke Oranje Spaarrekening S860-37462

70.000

111.500

79.306

122.206

* Dit bedrag was bestemd voor het nieuw te bouwen opleidingscentrum.
De bouw is inmiddels afgeblazen (zie pagina 6 van verslag 2021).

** Dit bedrag is het restant van het project Opleidingen 14. Normaal zou dit
bedrag in 2021 zijn overgemaakt. Dit is al in 2020 gedaan omdat de
wisselkoers tussen de euro en de soles zodanig gunstig was dat een
koerswinst van ca.16 % behaald kon worden.

*** Ook dit bedrag is op 06-10-2021 reeds overgemaakt i.v.m. de
zeer gunstige koers van de Euro t.o.v. de Soles.

2. Liquide middelen
ING Bank N.V., zakelijke rekening

www.vilcabamba.nl
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PASSIVA
3. Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
31-12-2021
Bestemmingsreserve CEDNA

31-12-2020

€

Stand per 1 januari

€
184.304

325.601

16.647

-141.297

200.951

184.304

16.647

-141.297

-16.647

141.297

Onverdeeld resultaat boekjaar

-104.065

16.647

Stand per 31 december

-104.065

16.647

Resultaatbestemming

Het bestuur streeft ernaar de bestemmingsreserve een
omvang te laten hebben van om en nabij eenmaal
de jaarbijdrage aan CEDNA
Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar

4. Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
€
Accountants- en advieskosten
Kosten fondsenwerving

www.vilcabamba.nl

€
2.421

2.420

0

0

2.421

2.420
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2021

2021

2020

€

€

€

5. Baten van particulieren
Bijdrage vaste donateurs
Bijdrage incidentele donateurs
Donaties uit fondsenwerving

2.100

2.600

2.225

9.200

2.000

10.210

53.433

71.887

74.475

64.733

76.487

86.910

157.944

40.000

56.430

6.632

9.568

9.329

3.025

2.229

2.969

971

1.000

1.211

3.996

3.229

4.180

Besteed aan de doelstellingen
6. Organisatie CEDNA
Organisatie CEDNA
Wervingskosten
7. Lasten fondsverwerving
Kosten fondsverwerving
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfslasten
8. Algemene lasten
Organisatielasten
Bestuurslasten

De organisatielasten zijn accountantskosten.
De bestuurslasten bestaan uit:
administratiekosten, abonnementskosten, verzekering,
website/hosting, AVG, media etc.
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

www.vilcabamba.nl
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Financiële baten en lasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2021

2021

2020

€

€

€

9. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten

0

0

18

226

250

342

10. Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en kosten bank

www.vilcabamba.nl
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OVERIGE TOELICHTING
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IV BIJLAGEN

1. VERANTWOORDING BESTEDE GELDEN 2021 CEDNA

De uitvoering van de projecten wordt namens de Stichting Vilcabamba uitgevoerd door
de Peruaanse organisatie CEDNA (met als directeur de Nederlandse Cora Staats) die
hiervoor donaties ontvangt van de stichting.
CEDNA legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting over de besteding
van de gelden.
De bestede gelden voor CEDNA zijn voor 2021 als volgt:
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2021

2021

2020

€

€

€

Opleidingsproject 14 (2020-2021)

36.473

0

46.430

Opleidingsproject 15-a

48.000

0

0

Opleidingsproject 15 (2021-2022)

64.371

40.000

0

Opleidingsprojecten 16 (2022-2023)
(vooruitbetaling i.v.m. koersverschillen)

20.000

0

0

9.000

0

10.000

157.944

40.000

56.430

Overige kleine projecten

In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met eventuele koersverschillen.

www.vilcabamba.nl
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Aan het bestuur van:
Stichting Vilcabamba
Marketentster 179
2401 JB Alphen aan den Rijn

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de in het jaarverslag op pagina 9 tot en met 18 opgenomen jaarrekening 2021
van Stichting Vilcabamba te Alphen aan den Rijn 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 per 31 december 2021
en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn
RJ650 Fondswervende Organisaties.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2021;
de staat van baten en lasten over 2021; en
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;
- bijlage ‘Verantwoording bestede gelden 2020 CEDNA’
Versluis Accountancy BV | Opaalstraat 3 | 2872 ZR Schoonhoven | The Netherlands
Tel. + 31 (0)182 - 38 38 19 | E-mail info@versluisaccountancy.nl | Internet www.versluisaccountancy.nl
Rabobank IBAN NL 92 RABO 0307 3480 40 | BTW nr. / VAT no. NL820511377B01 | KvK nr. 24401459 | AFM 13000557

lid van / member of

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
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 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 Richtlijn RJ650
Fondswervende 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 in Nederland geldende Richtlijn RJ650 Fondswervende 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 stichting 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 activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten 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.
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 stichting;
- 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; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met de met 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.

Schoonhoven, 11 februari 2022

M.T. Kromwijk AA

