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I

VERSLAG VAN HET BESTUUR

1.

Oprichting

Bestuursverslag en jaarrekening 2020

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 en 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.
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 2020 zijn vermeld in de bijlage,
opgenomen op pagina 19 van dit verslag.

2.

Missie

De missie van Stichting Vilcabamba is het helpen creëren van een noodzakelijk 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.
Deze missie hebben we per mei 2020 moeten wijzigen.
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 er bestaat nog
steeds het bloedarmoedeprobleem.
Hiervoor zijn door de regering nieuwe gezondheidsprogramma´s geïntroduceerd ter bestrijding
hiervan. Ons werk op het gebied van gezondheid (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 voorlopig stoppen 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 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 de Nederlandse Cora
Staats, zijn in samenwerking met CEDNA meer dan 50 projecten uitgevoerd, waarin meer dan 13.500
begunstigden
en
cursisten direct
hebben
kunnen
profiteren
van
gezondheidsen
opleidingsprojecten. Door de gulle donaties in de afgelopen 17 jaar heeft de Stichting Vilcabamba
bijna € 2 miljoen in CEDNA kunnen investeren.
Door 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, met moeders ter verbetering van hun
eigen bedrijfje en het organiseren van kerstvieringen in de projecten.

4.

Algemeen:
Ø

Door het stoppen van de gezondheidsprojecten medio mei 2020 heeft het bestuur van de
stichting Vilcabamba daarom aan CEDNA gevraagd een nieuw toekomstplan voor 20202024 te schrijven.
Dit is door een goede samenwerking gelukt en dit plan is gepubliceerd op onze website.

Ø

Het bestuur heeft in september 2020 besloten om de regelgeving omtrent de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) professioneel aan te pakken. Deze verordening
sinds 25 mei 2018 in werking, heeft er toe geleid dat we al wel enkele documenten hadden
opgesteld, maar nog niet volledig aan de verordening voldeden.
Door inschakeling van een professioneel bedrijf, Webpro uit Oegstgeest, is onze stichting sinds
7 oktober 2020 volledig AVG-Proof. Een aantal documenten is opgesteld, zoals een register
verwerkingen,
register
datalekken,
verwerkersovereenkomst,
privacyverklaring,
cookieverklaring en een disclaimer. Op de website zijn de volgende documenten geplaatst:
cookies, privacyverklaring en disclaimer.

Ø

Om onze naamsbekendheid te verhogen is onze stichting per 8 juni 2020 ingeschreven bij het
kenniscentrum Filantropie te ’s-Hertogenbosch.

Ø

Ook hebben wij door Webpro–Oegstgeest een zoekmachineoptimalisatie (SEO) laten
uitvoeren.

Ø

In Peru zijn er professionele filmpjes gemaakt om cursisten te werven via Facebook. Via dit
medium worden potentiële cursisten op onze 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 2020
2020

Ontvangen donaties
Vaste donateurs

€

2.225

Incidentele donateurs

€

10.210

Corona project

€

1.000

Gezondheidsproject 14

€

73.475

Totaal

€

86.910

In 2020 is er ruim 25 % minder gedoneerd t.o.v. 2019 (was € 114.935).
In het algemeen kunnen we constateren dat de fondsenwerving steeds moeilijker wordt. De lagere
rente en dividendinkomsten zijn hier mede debet aan. Ook konden we merken dat door de
coronapandemie nogal wat vergaderingen van mogelijke donateurs werden afgelast of naar
volgend jaar werden doorgeschoven, waardoor geen besluitvorming over subsidieverzoeken en/of
toezeggingen kon plaatsvinden.

6.

Lopende Projecten (4)

Het eerste project
Het 13e Opleidingsproject,
Vakopleiding voor plaatsing op de arbeidsmarkt en het starten/verbeteren van hun eigen bedrijf
voor jongeren en moeders van stedelijke en plattelandsgebieden van de regio Cusco, Peru, looptijd:
1 mei 2018–1 mei 2020.
Project
Opleidingen 13

aantal
begunstigden

mei 2018 - dec 2018

135

Begroting

Begroting

Uitgaven

Vilcabamba

CEDNA

CEDNA

€

54.161 €

jan 2019 - mei 2019
mei 2019- dec 2019

€
140

€

79.253 €

jan 2020 - april 2020
Totalen

- €
- €
€

275

€

133.414 €

- €

28.493 €

Donaties
89.434

18.933
54.520 €

68.750

26.094
128.040 €

158.184

In totaal zullen ca. 825 personen hiervan indirect profiteren (gezinnen en families).

www.vilcabamba.nl
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Corona lockdown in Cusco
Het opleidingsprogramma 2020-2021
Sinds het begin van de quarantaine in Peru (16 maart 2020) is het opleidingscentrum gesloten. Er
mogen geen lessen worden gegeven. Ook is er geen kantoorpersoneel aanwezig.
Vanaf 2 maart zijn 3 cursussen van start gegaan: cursus assistent-kok, cursus banketbakken en cursus
bar/restaurant, met een deelname van 45 cursisten.
Deze cursisten zitten sinds het begin van de quarantaine thuis en krijgen geen les. Zij zijn telefonisch
en via WhatsApp benaderd of zij virtueel les willen hebben. 85% van de cursisten heeft aangegeven
dat zij liever praktijkles willen hebben in ons opleidingscentrum en willen wachten totdat het centrum
weer van start mag gaan met lesgeven.
Via Facebook en WhatsApp worden onze cursisten geïnformeerd door middel van video’s en flyers
betreffende voorlichting over het coronavirus en gerelateerde noodzakelijke informatie. Bijvoorbeeld
wat te doen bij huiselijk geweld, iets dat gedurende de quarantaineperiode aanzienlijk is
toegenomen.
Het tweede project
Het 14e Opleidingsproject,
Vakopleiding voor werk en ondernemen in de regio Cusco, Peru voor mensen in kwetsbare situaties
tussen de 18-30 jaar oud,
looptijd: 1 juni 2020 –1 mei 2021.
Project
Opleidingen 14

aantal
begunstigden

Begroting

Begroting

Uitgaven

Vilcabamba

CEDNA

CEDNA

Donaties

juni 2020 - mei 2021

255

€

79.595 €

15.770 €

62.620 €

73.475

juni 2021 - mei 2022

200

€

64.370 €

30.990 €

- €

-

Totalen

455

€

143.965 €

46.760 €

62.620 €

73.475

In totaal zullen ca. 650 indirecte begunstigden hiervan profiteren (gezinnen en families).
Corona lockdown in Cusco
Opleidingsproject 14 gedurende pandemie en mogelijke gevolgen begroting
Het bestuur heeft in de vergadering op 17 september 2020 besloten dat de geplande begroting tot
mei 2021 aangehouden wordt zoals deze is. In 2021 zal gekeken worden hoe de gevolgen van de
pandemie verwerkt gaan worden. Want door de pandemie kunnen de cursisten van de
kookcursussen niet naar het opleidingscentrum komen. Echter vanaf september t/m december is het
weer mogelijk geweest om opleidingscursussen te geven.
CEDNA heeft virtuele apparatuur aangeschaft en strenge protocollen ingevoerd om toch dit jaar
cursussen te kunnen geven gedurende de moeilijke omstandigheden van de pandemie.
Er zijn 5 cursussen uitgevoerd in de periode september t/m december 2020:
Banketbakken, koken, housekeeping, bar/restaurant en ondernemerschap. Zowel virtueel als
klassikaal in kleine groepjes.

www.vilcabamba.nl
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Virtueel lesgeven
Het is de bedoeling dat de cursisten zelf thuis gaan koken. De bereiding wordt opgenomen en deze
video’s worden naar de cursisten verstuurd via WhatsApp die hiermee aan de slag gaan. Ook
krijgen zij een receptenhandboek.
De cursisten zijn bij CEDNA langs geweest om de benodigde ingrediënten op te halen.
Van de resultaten worden foto’s verstuurd naar de docent die dan met de cursist bespreekt wat er
goed is gegaan en wat er nog verbeterd kan worden.
Er zullen wekelijks bezoeken worden afgelegd, uiteraard met inachtneming van de 1,5metermaatregel, om de voortgang te bespreken.
De cursus ondernemerschap is zowel virtueel als klassikaal in kleine groepjes gegeven.
Ook voor CEDNA is dit een interessante ontwikkeling, omdat beter inzicht kan worden verworven
over het virtueel lesgeven, wat perspectieven kan openen voor de toekomst.
Voor de toegang tot WhatsApp, het maken van de video’s van de maaltijden en het betalen van
licenties voor het gebruik van video’s van anderen, zijn middelen beschikbaar in de begroting van
Opleidingen.
Ongeveer 90% van de cursisten heeft de beschikking over een telefoon met WhatsApp.
Er is gekeken naar de mogelijkheid van klassikaal lesgeven via bijv. Zoom, maar dat lijkt te
ingewikkeld voor onze doelgroep.
Protocollen
CEDNA heeft virtuele strenge protocollen ingevoerd om toch dit jaar cursussen te kunnen geven
gedurende de moeilijke omstandigheden van de pandemie. Er zijn 5 cursussen uitgevoerd in de
periode september t/m december 2020; zowel virtueel alsook klassikaal in kleine groepjes. Virtueel is
lesgegeven in koken en ondernemerschap. Klassikaal is lesgegeven in banketbakken, housekeeping
en bar/restaurant.
De uitdaging is om wekelijks alle ingrediënten naar de cursisten te krijgen. Van het opleidingsproject
zijn de cursisten van de kookcursus bij CEDNA langsgeweest om de ingrediënten op te halen.
Het derde project
Bouw opleidingsgebouw in de provincie Urubamba
Omdat het huidige pand in Cusco niet langer geschikt is om het opleidingsproject uit te voeren door
het toenemende aantal cursisten en een aantal nieuwe vereisten van het Peruaanse Ministerie van
Onderwijs, heeft CEDNA besloten om een nieuw opleidingscentrum te gaan bouwen in Urubamba.
Deze locatie ligt in de Heilige Vallei van de Inca’s, waar toeristische en dienstverlenende bedrijven
gevestigd zijn en vanwege de nabijheid van de toekomstige internationale luchthaven van
Chinchero.
Bouw Project 2021-2023
Opleidingsgebouw Urubamba
Bungalow housekeeping

Begroting

Begroting

Uitgaven

Vilcabamba

CEDNA

Vilcabamba

€

48.000

€

48.000

125.000 €

48.000

Multifunctioneel Opleidingsgebouw

€

100.000

Algemene diensten (water, elektriciteit, riolering)

€

25.000

(Sub)totalen
Totaal begroting

www.vilcabamba.nl
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48.000 €
€

173.000
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In een vergadering van 7 april 2020 heeft het bestuur van Vilcabamba besloten om door een
donatie van € 48.000 (zijnde de kosten van de bungalow housekeeping) de bouw te laten starten.
Daarbij heeft op dat moment ook meegespeeld dat de wisselkoers tussen de Euro en de Soles uiterst
gunstig was. Deze schenking is gedaan van de opgespaarde rente en dividend uit de jaren 20032019.
Het restant van € 125.000 wordt door CEDNA zelf opgebracht, uit de reserves die in al die jaren zijn
opgespaard.
Vanwege de coronapandemie, het inmiddels aangebroken regenseizoen en onduidelijkheden in
de Peruaanse wet- en regelgeving, heeft CEDNA besloten dit project tijdelijk stil te leggen.
Tijdens het schrijven van dit jaarverslag kwamen er belangrijke berichten uit Peru.
Het terrein waarop gebouwd zou gaan worden is privé-eigendom van Cora Staats, directeur van
CEDNA. Het gebouw dat op dit perceel gebouwd zal worden, is eigendom van CEDNA.
Echter de Peruaanse wetgeving bepaalt dat wanneer CEDNA in de toekomst ophoudt te bestaan
het eigendomsrecht van het gebouwde, maar óók het eigendomsrecht van de grond vervalt aan
de rechtsopvolger van CEDNA. Bijgevolg verliest Cora Staats dus op termijn in die situatie uiteindelijk
de eigendomsrechten op haar terrein.
Een van de redenen om te gaan bouwen was dat het huidige pand niet meer aan de nieuwe
Peruaanse strenge eisen voldoet. Inmiddels is gebleken dat deze eisen minder streng lijken uit te
vallen; de aanpassingen die écht noodzakelijk zijn kunnen in overeenstemming met de huidige
eigenaar van het pand gerealiseerd worden.
Het bestuur van CEDNA heeft in 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 vierde project
Niet geplande Coronadonatie
Een Amsterdamse stichting heeft € 100.000,-- beschikbaar gesteld voor 17 organisaties in Peru met
een Nederlandse achtergrond.
Vanwege de uitzonderlijke situatie van de coronapandemie heeft deze stichting dit zeer mooie
gebaar gemaakt. Door deze prachtige actie aan te melden bij Het Wilde Ganzen-coronafonds is de
donatie verdubbeld.
Van dit totale bedrag heeft CEDNA rechtstreeks € 16.500,-- ontvangen op haar bankrekening in Peru
voor voeding en een kookopleiding.
(niet gepland)
Coronadonatie 2020
Projectduur
Direct begunstigden
Indirect begunstigden

4 maanden
40 gezinnen (per gezin één persoon)
160 personen (per gezin vier personen)

Startdatum

1 juni 2020

Einddatum

30 september 2020

Begroting

www.vilcabamba.nl

€ 16.500
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In dit project worden 40 gezinnen ondersteund in de periode 1 juni t/m 30 september 2020.
Zij ontvangen voedselpakketten en worden tegelijkertijd opgeleid in koken. Ook krijgen zij
voorlichting over het coronavirus en de protocollen die daarbij horen. Hiervoor krijgen zij zeep en
gezichtsmaskers uitgereikt voor het hele gezin. Tevens leren zij verkooptechnieken voor de verkoop
van hun producten d.m.v. video’s.
Met deze opleiding kunnen zij dan na de quarantainetijd lokaal maaltijden gaan verkopen of in een
lokaal restaurant gaan werken.
Voorlopig richt de opleiding zich op de lokale markt, omdat er op dit moment geen toerisme is en dit
in de nabije toekomst ook nog niet wordt verwacht.
7.

Afgesloten projecten

Gezondheidsproject
Het huidige gezondheidsproject in het district San Jerónimo is in het tweede jaar van uitvoering
(periode april 2019-april 2020) en heeft de belangrijkste geplande doelstellingen bereikt zelfs vóór de
geplande einddatum.
Het succes van de gezondheidsprojecten is boven verwachting.
Vanaf 2004 is de gezondheidssituatie van 4.000 kinderen verbeterd, zijn 3.000 kinderen hersteld van
ondervoeding en hebben 5.000 gezinnen hun eetgewoonten verbeterd.
In Cusco is ondervoeding aanzienlijk verminderd en is bloedarmoede afgenomen. Wij zijn dan ook
heel blij dat de Peruaanse overheid onze initiatieven heeft overgenomen en nu zelf diverse
gezondheidsprojecten heeft opgestart.
Tegen deze achtergrond zijn wij van mening dat het werk van de Stichting Vilcabamba op het
gebied van gezondheid zijn doel heeft bereikt. Om de inspanningen van de Peruaanse overheid
niet te dupliceren en de overdracht aan gezondheidscentra en gezondheidscomités te stimuleren
heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 17 januari 2020 besloten dit project om deze
redenen af te ronden.

Waterfilters
Een van de laatste acties van bovengenoemd gezondheidsproject was het uitdelen van waterfilters.
In totaal zijn er 100 filters uitgereikt, 57 van Stichting Help Peru uit de USA en 43 van Stichting
Vilcabamba.

Het 13e Gezondheidsprogramma, project:
Bestrijding ondervoeding en bloedarmoede van kinderen jonger dan 5 jaar, Cusco
looptijd 1 april 2018–1 april 2020.
Project
Gezondheidsprogramma 13 aantal
begunstigden

Begroting

Begroting

Uitgaven

Donaties

Vilcabamba

CEDNA

CEDNA

Vilcabamba

april 2018 - april 2019

350

€

71.464 €

- €

71.464 €

37.500

april 2019 - april 2020

350

€

68.707 €

- €

57.316 €

33.225

Totalen

700

€

€ 128.780 €

70.725

www.vilcabamba.nl
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Vooruitblik naar 2021

Door de coronapandemie zijn er duidelijk minder donaties binnengekomen. Het positieve nieuws is
dat er nogal wat vergaderingen van donatiegevers niet door zijn gegaan en naar volgende jaar
(2021) zijn verschoven. Wij hopen daarom op een vruchtbaar jaar t.a.v. de donaties.
Het bestuur hoopt dat de opleidingsprojecten ook in 2021 weer aanslaan en dat we weer
honderden cursisten een betere toekomst kunnen geven, net als de ruim 20.000 deelnemers die hen
zijn voorgegaan en verdere jaren kan worden gecontinueerd.
9.

Bestuur

Per 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.

Per 31 december 2019 zijn de dames C.G.E. Klever en P.C. Boots-van Draanen uit hun functies als
voorzitter en secretaris teruggetreden.

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 2020
(voor verwerking van het verlies)

31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vooruitbetaalde bedragen

81.165

186.053

81.165
Liquide middelen

122.206

186.053

122.206

186.053

203.371

186.053

TOTAAL ACTIVA

www.vilcabamba.nl
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31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve

184.303

325.601

Onverdeeld resultaat

16.647

-141,298

Liquide middelen

200.950

184.303

2.421

1.750

203.371

186.053

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
Passiva

TOTAAL PASSIVA

www.vilcabamba.nl
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2. Staat van baten en lasten over 2020
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2020

2020

2019

€

€

€

BATEN
Baten van particulieren

86.910

92.053

114.935

Som van de geworven baten

86.910

92.053

114.935

56.430

94.430

239.279

9.329

11.370

13.317

4.180

3.950

3.336

69.939

109.751

255.932

Rentebaten en soortelijke opbrengsten

-18

0

-221

Rentelasten en soortgelijke lasten

342

500

522

324

500

301

16.647

-18.198

-141.298

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

Saldo voor financiële baten en lasten

Exploitatiesaldo

www.vilcabamba.nl
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3. Kasstroomoverzicht 2020
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode
2020
€

2019

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo voor financiële baten en lasten

16.971

-140.996

671

-5.581

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

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

17.642

Ontvangen interest
Betaalde interest

-146.877

18

221

-342

-522

-324

-301

Kasstroom uit operationele activiteiten

17.318

-147.178

Mutatie liquide middelen

17.318

-147.178

Samenstelling geldmiddelen

2020
€

Geldmiddelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen

Geldmiddelen per 31 december

www.vilcabamba.nl

2019
€

186.053

333.232

17.318

-147.178

203.371

186.054
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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 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2020

31-12-2019

€

€

1. Vooruitbetaalde bedragen

CEDNA*

48.000

CEDNA**

33.165

81.165

* Dit bedrag was bestemd voor het nieuw te
bouwen opleidingscentrum. De bouw is
inmiddels afgeblazen (zie pagina 8).
** 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.
bijna 16% behaald kon worden.

2. Liquide middelen

ING Bank N.V., zakelijke rekening
ING Bank N.V., bonusspaar rekening
ING Bank N.V., kwartaal spaar rekening

www.vilcabamba.nl
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2.406

10.500

48.647

111.500

135.000

122.206

186.053
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PASSIVA
3. Eigen vermogen
Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve CEDNA

31-12-2020

31-12-2019

€

€

Stand per 1 januari

325.601

353.713

-141.297

-28.112

184.304

325.601

-141.297

-28.112

141.297

-28.112

Onverdeeld resultaat boekjaar

16.647

-141.297

Stand per 31 december

16.647

-141.297

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

€
2.420

1.750

0

0

2.420

1.750
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2020

2020

2019

€

€

€

5. Baten van particulieren
Bijdrage vaste donateurs

2.225

2.925

2.475

Bijdrage incidentele donateurs

10.210

3.700

8.160

Donaties uit fondsenwerving

74.475

85.428

104.300

86.910

92.053

114.935

56.430

94.430

239.279

9.329

11.370

13.317

Organisatielasten

2.969

2.200

2.227

Bestuurslasten

1.211

1.750

1.109

4.180

3.950

3.336

Besteed aan de doelstellingen
6. Organisatie CEDNA
Organisatie CEDNA
Wervingskosten
7. Lasten fondsverwerving
Kosten fondsverwerving
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfslasten
8. Algemene lasten

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

2020

2020

2019

€

€

€

8. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten

18

0

221

342

500

522

9. 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 2020 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 2020 als volgt:
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2020

2020

2019

€

€

€

Opleidingsproject 13 kleine bedrijven (2018-2020)

0

0

95.835

Gezondheidsproject 13 (2018-2020)

0

0

96.768

Project versterkingbedrijfjes/agrarische
project (2018-2019)

0

0

29.224

Innovatie/versterking personeel (2019/2021)

0

0

2.452

46.430

46.430

0

0

48.000

0

10.000

0

15.000

56.430

94.430

239.279

Opleidingsproject 14 (2020-2024)
Bouwproject Huaylibamba in prov.
Urubamba (2020-2021)
Overige kleine projecten (2020)

In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met eventuele koersverschillen.
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