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I

VERSLAG VAN HET BESTUUR

1.

Oprichting

Jaarverslag 2019

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-nummer 815628201).
In Cusco Peru is op 16 juli 2003 CEDNA (Centro para El Desarrollo del Niño y el Adolescente)
opgericht onder nummer 24005449. Deze lokale zusterorganisatie voert de gezondheids- en
opleidingsprojecten uit.

2.

Missie

De missie van Stichting Vilcabamba is het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een
stevig 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.
3.

Behaalde resultaten

CEDNA is 17 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 Cora Staats, zijn in
samenwerking met CEDNA meer dan 35 projecten uitgevoerd, met meer dan 13.500 direct
begunstigden van gezondheids- en opleidingsprojecten. Door de gulle donaties in de afgelopen 17
jaar heeft de Stichting Vilcabamba bijna 2 miljoen euro kunnen investeren.
Dit bedrag is als volgt onderverdeeld: 36.6% gezondheidsprojecten, 54.3% opleidingsprojecten ter
plaatsing op de arbeidsmarkt en 9.1% ten behoeve van kleine institutionele initiatieven. Een
investering van € 335,00 per deelnemer.
Met 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 ter plaatsing op de arbeidsmarkt hebben er toe geleid dat 3.500 deelnemers
op de arbeidsmarkt zijn geplaatst. Daarnaast hebben 4.000 deelnemers hun economische situatie
met gemiddeld 30% per maand verbeterd en hebben 1.000 deelnemers hun eigen bestaand
bedrijfje naar een hoger niveau kunnen tillen.
Verder zijn 19 kleine institutionele projecten uitgevoerd betreffende onder andere de versterking van
de eigen organisatie, projecten met gehandicapte kinderen, met moeders ter verbetering van hun
eigen bedrijfje en het organiseren van kerstvieringen in de projecten.

www.vilcabamba.nl
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Algemeen:

Het bestuur heeft in januari 2019 besloten de begrotingen bij te stellen.
De begrotingen waren tot dan zo opgebouwd dat Vilcabamba ca. 70/80% van de kosten van een
project voor haar rekening nam, waarbij het restant door CEDNA werd opgebracht.
In het kader van meer zelfstandigheid van CEDNA werd er van deze organisatie in de loop der jaren
steeds meer een financiële bijdrage verwacht.
Na de bezoeken van Cora Staats in november 2018 en februari 2019 aan Nederland kreeg het
bestuur een betere kijk op de betalingsmoraal en het naleven van toezeggingen in Peru.
Om Cora van een heleboel zorgen te verlossen is besloten dat de totale begrotingen in elk geval
door Stichting Vilcabamba tot 100% worden gegarandeerd en dat meer jongeren en moeders
geholpen gingen worden.
Dit heeft gezorgd voor een flinke vermindering van het eigen vermogen van de Stichting
Vilcabamba. Aan de andere kant was dit weer in lijn met opmerkingen van diverse donateurs, om
de hoogte van het eigen vermogen te verlagen.
CEDNA zal zich blijven inspannen om zelf inkomsten te generen. Elke euro die CEDNA bijdraagt is
tenslotte meegenomen.
5.

Donaties

Vaste donateurs
Incidentele donateurs
Project opleidingen 13
Gezondheidsproject 13
Ondernemerschap en plaatsing arbeidsmarkt

€
€
€
€
€

2.475
7.760
68.000
33.975
2.725

Totaal

€

114.935

In 2019 is er 18% minder gedoneerd t.o.v. 2018. In het algemeen kunnen we constateren dat de
fondsenwerving steeds moeilijker wordt. Het na-ijlen van de recessie en de lagere rente-inkomsten
zijn hier mede debet aan.

www.vilcabamba.nl
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Projecten

Het 13e Opleidingsproject,
vakopleiding voor plaatsing op de arbeidsmarkt en het starten/verbeteren van het eigen bedrijf
voor jongeren en moeders van stedelijke- en plattelandsgebieden van de regio Cusco-Peru,
looptijd: 1 mei 2018 – 1 mei 2020.
Begroting:
Oorspronkelijke begroting (200 begunstigden)
mei 2018 – mei 2019
mei 2019 – mei 2020
Totaal oorspronkelijke begroting
Gewijzigde begroting (275 begunstigden)
mei 2018 – mei 2019
mei 2019 – mei 2020
Totaal gewijzigde begroting

TOTAAL

€

€

104.386

€
€
€

Vilcabamba
36.431
34.143
70.574

133.414

€
€
€

54.161
79.253
133.414

€
€
€

CEDNA
16.887
16.925
33.812

Tegelijkertijd heeft een toename van het aantal deelnemers aan het project plaatsgevonden van
200 naar 275 jongeren en moeders; indirect hebben zo’n 825 gezinsleden baat bij dit programma.

Het 13e Gezondheidsprogramma, project:
bestrijding ondervoeding en bloedarmoede van kinderen jonger dan 5 jaar, Cusco, Peru,
looptijd 1 april 2018 – 1 april 2021.
Begroting:
Oorspronkelijke begroting (200 begunstigden)
april 2018 – april 2019
april 2019 – april 2020
april 2020 – april 2021
Totaal oorspronkelijke begroting
Gewijzigde begroting (275 begunstigden)
april 2018 – april 2019
april 2019 – april 2020
april 2020 – april 2021
Totaal gewijzigde begroting

TOTAAL

€

€

183.483

€
€
€
€

Vilcabamba
39.346
37.536
34.962
111.844

206.922

€
€
€
€

71.464
68.707
66.752
206.922

€
€
€
€

CEDNA
30.589
17.078
23.972
71.639

Ook hier heeft een toename van het aantal deelnemers aan het project plaatsgevonden van 300
naar 350 gezinnen.

www.vilcabamba.nl
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Afgesloten projecten

Programma ondernemerschap en plaatsing arbeidsmarkt ,
Dit betreft het agrarische project: “versterking van kleine bedrijfjes in plattelandsgebieden van de
regio Cusco met de strategie van bedrijfsnetwerken”, looptijd 1 mei 2018 – 30 april 2020.
Begroting (200 begunstigden)
mei 2018 – april 2019
mei 2019 – april 2020
Totaal begroting
Gemaakte kosten
mei 2018 – april 2019
mei 2019 – april 2020
Totaal gemaakte kosten
waarvan uitgegeven
Ontvangen donaties
2018
2019
Totaal ontvangen donaties

TOTAAL

€

€

€

121.712

€
€
€

Vilcabamba
32.402
31.968
64.370

59.224

€
€
€

30.000
29.224
59.224

12.025

€
€
€

€
€
€

€
€
€
€

CEDNA
28.365
28.977
57.342

23.477
19.298
42.775

9.300
2.725

Eind april 2019 heeft het bestuur, in samenspraak met CEDNA, voor het eerst in de geschiedenis van
de stichting Vilcabamba het onvermijdelijke besluit moeten nemen dit project voortijdig te
beëindigen.
Niet alleen baarde de fondsenwerving in 2018 al grote zorgen, ook in het 1e kwartaal van 2019 is dit
niet veranderd. Er was slechts € 12.035,- aan donaties ontvangen, op een oorspronkelijke begroting
van € 121.712,Gebleken is dat ondanks veel inspanningen, zowel in Cusco als in Nederland, dit project niet
aansloeg. Bij dit project bleek het netwerken tussen de deelnemers niet te werken door een
onderling gebrek aan vertrouwen bij de kleine bedrijven. En ook bleef eigen initiatief uit.
De reeds gedane investeringen in dit project ad € 59.224,- zijn ten laste van de reserve afgeboekt.
Het contract Vilcabamba-CEDNA is per 1 mei 2019 ontbonden. De donateurs zijn per brief op de
hoogte gebracht.

www.vilcabamba.nl
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Vooruitblik naar 2020

Over de gezondheidsprojecten:
Op lokaal niveau gaat de gemeente Cusco en haar deelgemeenten van de regio, Peru een
bijdrage leveren d.m.v. het beschikbaar stellen van medicijnen en andere benodigdheden. Dit is in
de interventiegebieden waar CEDNA haar gezondheidsprojecten uitvoert.
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, waardoor tal van sociaaleconomische indicatoren zijn verbeterd. Het
hardnekkige probleem van bloedarmoede blijft echter prominent aanwezig. De Peruaanse regering
heeft nieuwe gezondheidsprogramma´s geïntroduceerd om dit probleem nog verder aan te
pakken.
Het bestuur van de stichting Vilcabamba en CEDNA zijn van mening, dat ons werk op het gebied
van gezondheid zijn doel heeft bereikt. We hebben onszelf overbodig gemaakt.
Daarom moeten we in 2020 nadenken over vervolgstappen. We hoeven de inspanningen van de
Peruaanse nationale overheid niet te dupliceren en kunnen ons werk overdragen aan
gezondheidscentra en gezondheid comités.
Definitieve besluitvorming moet in mei 2020 plaatsvinden, daar de gezondheidsprojecten dan door
de Peruviaanse overheid worden overgenomen. Dan zal het besluit genomen moeten worden om in
2021 definitief te stoppen met dit project, of misschien al eerder.

Over het opleidingsproject
Het huidige opleidingsproject heeft in haar tweede jaar van uitvoering (periode mei 2019 - mei 2020)
de geplande doelen bereikt en bovendien meer financiële bijdragen van cursisten kunnen
ontvangen. CEDNA is erin geslaagd zichzelf te consolideren als een specialist op dit gebied met een
grotere kans op verdere ontplooiing.
Zorgelijk is het feit dat we op het moment dat we dit jaarverslag schrijven geconfronteerd worden
met nieuwe regels van de Peruaanse regering t.a.v. de grootte van leslokalen en aan de
hoeveelheid cursisten die in zo’n lokaal mogen plaatsnemen.
Naar aanleiding daarvan is gesproken met de eigenaar van het huidige pand dat CEDNA in
bruikleen heeft. De eigenaar heeft aangegeven geen grootse verbouwing en/of nieuwbouw te
willen financieren. CEDNA moet dus op zoek gaan naar een ander gebouw in de omgeving van
Cusco of in de toeristische streek Urubamba.
Door het bestuur van de stichting Vilcabamba is daarom aan CEDNA gevraagd een toekomstplan
voor 2020-2024 te schrijven.
Er zullen dus in 2020 diverse knopen moeten worden doorgehakt om de succesvolle
opleidingsprojecten te continueren. De stichting heeft reeds meer dan 20.000 deelnemers vanaf
2006 verder kunnen helpen en wil dit graag verder uitbreiden.
Het bestuur hoopt dat dit ook in 2020 en verdere jaren kan worden gecontinueerd.

www.vilcabamba.nl
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Bestuur

Per 1 januari 2019 bestaat het bestuur uit:
Tiny Klever, voorzitter,
Paula Boots, secretaris
Jos Staats, penningmeester.

10.
Ondertekening
Het bestuur van Stichting Vilcabamba:

C.G.E. Klever
Voorzitter

www.vilcabamba.nl

P.C. Boots-van Draanen
Secretaris

J.C.C. Staats
Penningmeester
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JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2019
(voor verwerking van het verlies)

31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

ACTIVA
Vlottende activa

Liquide middelen

186.053

333.232

186.053

333.232

186.053

333.232

TOTAAL ACTIVA

www.vilcabamba.nl
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31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve

325.601

353.713

Onverdeeld resultaat

-141.298

-28.112

Liquide middelen

184.303

325.601

1.750

7.631

186.053

333.232

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
Passiva

TOTAAL PASSIVA

www.vilcabamba.nl

10

Stichting Vilcabamba

Jaarverslag 2019

2. Staat van baten en lasten over 2019
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2019

2019

2018

€

€

€

BATEN
Baten van particulieren

114.935

93.389

140.587

Som van de geworven baten

114.935

93.389

140.587

239.279

168.858

150.351

13.317

6.787

14.047

3.336

5.127

3.857

255.932

180.772

168.255

-221

0

-33

522

600

477

301

600

444

-141.298

-87.983

-28.112

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

www.vilcabamba.nl
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3. Kasstroomoverzicht 2019
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode
2019
€

2018

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo voor financiële baten en lasten

-140.997

-27.668

-5.581

409

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

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-146.878

Ontvangen interest
Betaalde interest

-27.259

221

33

-522

-477

-301

-444

Kasstroom uit operationele activiteiten

-147.179

-27.703

Mutatie liquide middelen

-147.179

-27.703

Samenstelling geldmiddelen

2019
€

Geldmiddelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen

Geldmiddelen per 31 december

www.vilcabamba.nl

€

2018
€

333.232

360.935

-147.179

-27.703

186.053

333.232

€
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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 “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, 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 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.

www.vilcabamba.nl
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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 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 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2019

31-12-2018

€

€

1. Liquide middelen
ABN-AMRO, bestuur rekening

0

111

ABN-AMRO, vermogens rekening

0

220.142

ING Bank N.V., zakelijke rekening

2.406

49.364

48.647

31.808

135.000

31.807

186.053

333.232

ING Bank N.V., bonus spaar rekening
ING Bank N.V., kwartaal spaar rekening

www.vilcabamba.nl
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PASSIVA
2. Eigen vermogen
Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve CEDNA

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Stand per 1 januari

353.713

449.913

Resultaatbestemming

-28.112

-96.200

Het bestuur streeft ernaar de bestemmingsreserve een

325.601

353.713

-28.112

-96.200

28.112

96.200

Onverdeeld resultaat boekjaar

-141.298

-28.112

Stand per 31 december

-141.298

-28.112

omvang te laten hebben van om en nabij eenmaal
de jaarbijdrage aan CEDNA
Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar

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

www.vilcabamba.nl

€
1.750

5.150

0

2.481

1.750

7.631
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2019

2019

2018

€

€

€

4. Baten van particulieren
Bijdrage vaste donateurs

2.475

2.640

3.153

Bijdrage incidentele donateurs

8.160

5.000

11.200

104.300

85.749

126.234

114.935

93.389

140.587

239.279

168.858

150.351

13.317

6.787

14.047

Donaties uit fondsenwerving

Besteed aan de doelstellingen
5. Organisatie CEDNA
Organisatie CEDNA
Wervingskosten
6. Lasten fondsverwerving
Kosten fondsverwerving
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfslasten
7. Algemene lasten
Organisatielasten

2.227

2.737

3.328

Bestuurslasten

1.109

2.390

529

3.336

5.127

3.857

Deze lasten bestaan uit de kosten van een jaarlijks bezoek van de directie van CEDNA aan
Nederland (uitwisseling besturen, bezoek donateurs, relatiemanagement, etc.),
administratiekosten, vergaderkosten, website, etc. De bestuursleden zijn onbezoldigd.
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Financiële baten en lasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2019

2019

2018

€

€

€

8. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten

221

0

33

522

600

477

9. Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente en kosten bank
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III

OVERIGE TOELICHTING

1.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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IV BIJLAGEN

1. VERANTWOORDING BESTEDE GELDEN 2019 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 2019 als volgt:

Gezondheidsproject 13 Ondervoeding (2018-2021)

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2019

2019

2018

€

€

€

96.768

68.707

40.000

0

0

10.351

Opleidingsproject 13 kleine bedrijven (2018-2020)

95.835

79.253

40.000

Project agrarische kleine producenten (2018-2020)

29.224

0

30.000

2.452

20.898

30.000

15.000

0

0

239.279

168.858

150.351

Opleidingsproject 12 (2017-2018)

Reorganisatie CEDNA (2016-2018)
Overige kleine projecten (2019)

In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met eventuele koersverschillen.
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