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I  VERSLAG VAN HET BESTUUR  
	
1.  Oprichting  
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). 
 
2.  Missie 
De missie van Stichting Vilcabamba is het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een 
stevig basis, waarmee 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 Cuzco, 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.  Algemeen 
In 2018 willen we, via CEDNA – onze organisatie in Cusco, Peru - , weer vele kansarmen gaan helpen 
om met opleiding en gezondheidszorg een meer menswaardig bestaan op te bouwen.  
Cora Staats en haar mensen hebben zich de afgelopen jaren een stevige positie in de 
gemeenschap kunnen verwerven voor de hulp aan de doelgroep en is mede daardoor steeds 
beter in staat strategische allianties af te sluiten met lokale overheden en particuliere instellingen en 
bedrijven.   
 
Wat nieuw is, is dat CEDNA in 2018 gestart is met meerjarige programma’s in plaats van 
jaarprojecten.  Dit vloeit voort uit het nieuwe Strategisch Plan 2017 – 2021 wat CEDNA in intensieve 
wisselwerking met ons heeft opgesteld.  Het Plan sluit aan bij de wens om meer duurzaamheid na te 
streven in de uitvoering van de activiteiten: begunstigden beter volgen op hun levenspad, de 
financiering ook in Peru beter te verankeren en de contacten met lokale overheden en instellingen 
te bestendigen.  
 
CEDNA heeft een nieuw commercieel plan opgesteld om activiteiten te ontwikkelen die ertoe 
bijdragen dat (deels) in eigen inkomsten kan worden voorzien. Deze ideeën leven al langer; er is al 
eens ervaring mee opgedaan (pizzarestaurant) en thans wordt een bredere weg ingeslagen.  
Er rijzen enkele vragen zoals de te lopen financiële risico’s (risicoanalyse), huisvesting van 
voorgenomen activiteiten (cafetaria, verkooppunten producten).  
 
Vilcabamba vindt dat de commerciële activiteiten geen invloed mogen hebben op de sociale 
activiteiten, geen beslag mogen leggen op de Nederlandse donaties en dus specifiek binnen Peru 
gefinancierd moeten worden.   
 
Ook Vilcabamba gaat werk maken van een nieuw Strategisch Plan met ingang van 2018. Wij zullen 
aansluiten bij de plannen in Peru, opdat uit die wisselwerking succesvolle lijnen naar de toekomst 
worden getrokken. 
Dit plan vergt nadere uitwerking, het betreft dan zaken als: 
- inzicht in donateursmarkt  
- financiële continuïteit (bestemmingsreserve omvat twee maal jaaromzet CEDNA) 
- informatieverschaffing en naamsbekendheid 
- managementrapportages en advisering CEDNA beleid 
- focus op duurzaamheidsaspecten, autonomie en organisatie CEDNA 
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4.   Donaties: 
In 2018 is er totaal voor € 140.587,- gedoneerd.  Onderverdeeld in: vaste donateurs € 3.153,-, voor het 
project opleidingen 13 (kleine bedrijven) € 89.434,- voor het project agrarische kleine producenten   
€ 10.500,- en voor het gezondheidsproject 13 (Ondervoeding) € 37.500,-. 
 
5.  Donateurs: 
De grotere fondsen zijn dit jaar benaderd om d.m.v. persoonlijke contacten een goede band op te 
bouwen. De meeste fondsen hebben hier geen behoefte aan, zij blijven liever in de anonimiteit. 
 
6. Projecten 
De uitvoering van de projecten in Peru wordt verzorgd door de organisatie CEDNA in Peru. CEDNA 
staat onder leiding van de Nederlandse directeur Cora Staats. 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 2018 zijn vermeld in de bijlage bij dit verslag. 
  
7. Afgesloten projecten 
Vastgesteld wordt dat de projecten Gezondheid 2017-2018 en Opleidingen 2017-2018 zijn 
afgesloten. 
 
Het 12e Gezondheidsproject april 2017 – maart 2018  
had een totale begroting van: € 55.998,-.  
De totale kosten van het project zijn uitgekomen op: € 53.554,-. Aandeel Vilcabamba: € 43.647,-.   
De ontvangen donaties voor dit project waren € 37.525,-.  
Het verschil wordt uit de reserves aangevuld. 
 
Het 12e Opleidingsproject  01 mei 2017 -  30 april 2018  
had een totale begroting van: € 98.952,-  
De totale kosten van het project zijn uitgekomen op € 90.588,-.  Aandeel Vilcabamba € 61.687,-.  
De ontvangen donaties voor dit project waren €  21.550,-.  
Het verschil wordt uit de reserves aangevuld. 
 
Het project versterking organisatie CEDNA 2016 t/m 2018. 
 
In het Strategisch plan 2017-2021 zijn de nieuwe strategie en activiteiten omschreven om CEDNA te 
brengen tot een solide instelling in een groeiend proces van zelf-duurzaamheid. Gepositioneerd in 
de lokale markt met het ontwikkelen van sociale projecten met belangrijke strategische allianties in 
de publieke en private sector. 
Totale begroting van € 115.016,-.  
Gemaakte kosten € 84.700,- t/m 31-12-2018, waarvan € 30.000,- in het boekjaar 2018. 
Deze kosten worden uit de reserves aangevuld. 
 
8. Lopende projecten    
Het 13e Opleidingsprogramma, programma Ondernemerschap en Plaatsing arbeidsmarkt van mei 
2018 tot mei 2020. 
Begroting 2018: € 36.431,-.  
Gemaakte kosten t/m 31-12-2018; € 40.000,- 
Totale begroting tot mei 2020; € 104.386,-. 
Ontvangen donaties in 2018: € 89.434,-. 
 
Het 13e Gezondheidsprogramma van mei 2018 tot mei 2021. 
 
Begroting 2018: € 39.346,-.  
Gemaakte kosten t/m 31-12-2018 € 40.000,- 
Totale begroting tot mei 2021; € 183.483,-. 
Ontvangen donaties in 2018: € 37.500,-. 
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Opleidingsproject agrarische kleine producenten/bedrijven (1 mei 2018 – 30 april 2020). 
Begroting 2018: € 32.402,-.  
Gemaakte kosten t/m 31-12-2018 € 30.000,- 
Totale begroting t/m 30-4-2020; € 121.712,- 
Ontvangen donaties in 2018: € 10.500,-. 
 
9. Fondsenwerving 
De fondsenwerving voor het Opleidingsproject agrarische kleine producenten/bedrijven baart grote 
zorgen. 
 
Inzake de donateursmarkt stellen we vast dat het project ‘agrarische kleine bedrijven’ meer gericht 
lijkt op fondsen van het bedrijfsleven dan op vermogensfondsen. Zeker als het gaat over teelt van 
fruit, bloemen, ed. Dit vraagt een vorm van ‘partnerschappen’ en persoonlijke contacten met grote 
instellingen of bedrijven.  Ook bestaat de indruk dat we naast fondsen ook en meer aan diensten 
(adviezen/begeleiding) moeten gaan denken.  
  
Tot voor kort was het programma kleine producenten/bedrijven onderdeel van het grotere 
Opleidingsprogramma. Nu is dit onderdeel daarvan afgesplitst en dit vergt van Vilcabamba extra 
inspanningen. De fondsenwerving is lastig, temeer omdat de fondsenwerver het moeilijk vindt 
hiervoor de donateursmarkt open te leggen. We hebben de fondsenwerver gevraagd nog eens 
nadrukkelijker naar de donateursmarkt voor dit project te kijken.  
 
Als voor het project geen donateursmarkt beschikbaar is, zal moeten worden bezien of VCB zijn 
contract richting CEDNA kan uitvoeren dan wel anderszins moet gaan handelen. CEDNA moet zich 
realiseren dat VCB zijn contract slechts kan nakomen door te putten uit de reserves.  
Tenzij we besluiten meeropbrengsten vanuit het Opleidingsproject over te hevelen naar ‘agrarische 
kleine producenten/bedrijven.  Wel zullen we over een jaar de balans moeten opmaken.  
 
10. Algehele Verordening Gegevensbescherming  
Invoering van de AVG heeft onze aandacht gevraagd.    
Een ander aandachtspunt is de vermelding van de namen van derden (donateurs) in de 
aanvragen. Mede in het licht van de AVG (privacybescherming) zien we hier van af, tenzij 
donateurs nadrukkelijk (vooraf) toestemming hebben gegeven. Sommige donateurs (zie 
bijvoorbeeld Impulsis in het verleden) stellen publiciteit juist op prijs. 
   
Naar aanleiding van de invoering van de AVG is een drietal documenten opgesteld: 
- privacyverklaring 
-  privacy statement voor website 
-  verwerkersovereenkomst met CM 
VCB heeft een CRM-schema nodig (Contact Relatie Management), mede in het licht van de AVG. 
 
CEDNA besteedt ook aandacht aan de implementatie van regels. Zo worden kinderen alleen in 
aanwezigheid van hun ouder(s) gefotografeerd (impliciete toestemming) en in principe ‘op de rug’.  
 
11. ContactRegistratieManagement systeem 
Dit was nodig door de omvang van het debiteurenbestand, de verschillen tussen typen donateurs, 
de mutaties rond namen en adressen, alsmede specifieke wensen van sommige donateurs. 
Onze gezamenlijke keuze is gevallen donpl. 
De secretaris heeft met behulp van donpl reeds een raamwerk opgezet. 
 
12. Verwachtingen voor 2019. 
Voor het gezondheidsproject en het opleidingsproject zullen er nog inspanningen gepleegd moeten 
worden op het gebied van de fondsenwerving. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren zien 
wij die met vertrouwen tegemoet. Het project Agrarische Kleine Bedrijven baart zorgen, door het 
achterblijven van de donaties. Hier zullen we begin 2019 een besluit over moeten nemen. 
 
 



Stichting Vilcabamba  Jaarverslag 2018 
	

     www.vilcabamba.nl         
	

6 

 
13. Bestuur 
Tot 1 januari 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
 
- Hr. M.A.C. Mens, voorzitter   (uitgetreden per 15-01-2019) 
- Hr. R.C.W.G. Rommens, secretaris   (uitgetreden per 15-01-2019) 
- Mw M.E.J. Kamp, penningmeester   (uitgetreden per 15-01-2019) 
- Mw. I. De Lijser, algemeen bestuurslid  (uitgetreden per 23-03-2018) 
 
Cora Staats (directeur Peruaanse zusterstichting CEDNA) heeft, om haar moverende redenen, 
gevraagd of het gehele bestuur wilde aftreden. Daar heeft het bestuur gevolg aan gegeven. 
Het oprichtingsbestuur van 2003 heeft op verzoek van haar de taken weer opgepakt. 
Per 15 januari 2019 is dit geëffectueerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.   
  
Vanaf 1 januari 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
 
- Mevrouw C.G.E. Klever, voorzitter 
- Mevrouw P.C. Boots-van Draanen, secretaris 
- De heer J.C.C. Staats, penningmeester. 
 
14. Ondertekening 
Het bestuur van Stichting Vilcabamba:  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C.G.E. Klever    P.C. Boots-van Draanen   J.C.C. Staats 
Voorzitter    Secretaris     Penningmeester 
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II JAARREKENING  
 

1. Balans per 31 december 2018 
(voor verwerking van het verlies) 
 
      31 december 2018 31 december 2017 
      __________________ __________________ 
      €  € €  € 
 
ACTIVA 
       
 
Vlottende activa 
            
  
  
  
Liquide middelen      333.232    360.935 
      __________  _________  
          
                333.232      360.935 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ____________  __________ 
TOTAAL ACTIVA      333.232   360.935 
       ========  ======== 
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      31 december 2018 31 december 2017 
      __________________ ___________________ 
      €  € €  € 
 
PASSIVA 
       
 
Stichtingsvermogen 
            
Bestemmingsreserve        353.713     449.913  
Onverdeeld resultaat         -28.112    -96.200 
      ____________   ___________ 
  
Liquide middelen      325.601     353.713 
 
 
Kortlopende schulden 
 
Overige schulden en overlopende 
Passiva               7.631       7.222 
          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         _____________   ____________ 
TOTAAL PASSIVA          333.232       360.935 
        ===========   ========== 
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2.	Staat	van	baten	en	lasten	over	2018	
 
  
 
 
       Werkelijk Begroting Werkelijk 
       2018   2018     2017 
       __________ __________ _________   
       €  €  € 
 
 
BATEN 
 
Baten van particulieren    140.587 128.000   69.908 
       __________ __________ _________ 
 
Som van de geworven baten   140.587 128.000   69.908 
 
LASTEN 
 
Besteed aan de doelstellingen 
 
Organisatie CEDNA     150.351 174.571  154.334 
 
Wervingskosten 
 
Lasten fondsverwerving      14.047   13.310     7.139 
 
Kosten van beheer en administratie 
 
Algemene lasten         3.857     4.000     5.255  

    __________ __________ __________ 
      

 
Saldo voor financiële baten en lasten  168.255 191.881 166.728 
 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten         - 33   - 2.500     -1.087 
 
Rentelasten en soortgelijke lasten           477        300        467 
       _________ __________ _________ 

       444   - 2.200      - 620   
        
       _________ __________ _________ 
          
 
 
Exploitatiesaldo      -  28.112  - 61.681   - 96.200 
       ======== ======== ======== 
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3. Kasstroomoverzicht 2018 
  
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode 
      2018        2017  
      _____________________  _______________________    
  
      €  €  €  € 
 
Kasstroom uit operationele activiteiten 
 
Resultaat     - 27.668   - 96.820   
Aanpassingen voor: 
Verandering in het werkkapitaal: 
Mutatie vorderingen               0           2.477 
Mutatie kortlopende schulden (exclusief 
Kortlopende deel van de lopende schulden)     409            1.487 
      ______________   _______________  
        
Kasstroom uit bedrijfsoperaties    -27.259    - 92.856 
 
Ontvangen interest            33      1.087  
Betaalde interest        - 477       - 467  
      ______________   _______________ 

        
       - 444                  620 

        _________   _________ 
 
Kasstroom uit operationele activiteiten   - 27.703   - 92.236 
        ________   _________ 
        - 27.703   - 92.236  
        =======   ======== 
 
Samenstelling geldmiddelen 
      2018        2017  
      ______________   _______________      
      €  €  €  € 
 
 
Geldmiddelen per 1 januari    360.935   453.171 
 
Mutatie liquide middelen    - 27.703   - 92.236 
      ______________   ______________ 
 
Geldmiddelen per 31 december   333.232   360.935 
      ============  ============ 
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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. 
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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 rente-
opbrengsten 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. 
  



Stichting Vilcabamba  Jaarverslag 2018 
	

     www.vilcabamba.nl         
	

13 

 

5. Toelichting op de balans per 31 december 2018 
 
 
 
ACTIVA 
 
 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 
                31-12-2018         31-12-2017 
              ___________       ___________ 
     
  
 
 
1. Liquide middelen 
 
ABN-AMRO, bestuurrekening                111           87 
ABN-AMRO, vermogensrekening     220.142  280.342 
ING Bank N.V., zakelijke rekening       49.364    16.924 
ING Bank N.V., bonusspaarrekening       31.808    31.775 
ING Bank N.V., kwartaal spaarrekening      31.807    31.807 
              ___________       ___________ 
         333.232  360.935 
              =========  ====== 
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PASSIVA 
 
2. Eigen vermogen 
 
 
Bestemmingsreserves 
 
 
        2018   2017 
       ____________ ____________ 
        €   € 
 
Bestemmingsreserve CEDNA 
 
Stand per 1 januari      449.913  533.266 
Resultaatbestemming      - 96.200  - 83.353 
       _______________ _______________ 
 
Stand per 31 december     353.713  449.913 
       ============ ============ 
 
Het bestuur streeft ernaar de bestemmingsreserve een omvang te laten hebben van om en 
nabij tweemaal de jaarbijdrage aan CEDNA. 
 
Onverdeeld resultaat 
 
Stand per 1 januari                - 96.200              - 83.353 
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar   96.200    83.353 
        ______________ ______________ 
                         
Onverdeeld resultaat boekjaar                 - 28.112   - 96.200 
        ______________ ______________ 
 
Stand per 31 december               - 28.112   - 96.200 
       ============ ============ 
 
3. Kortlopende schulden 
 
Overige schulden en overlopende passiva 
 
         31-12-2018  31-12- 2017 
       ____________ ____________ 
        €   € 
 
Overige schulden en overlopende passiva 
 
Accountants- en advieskosten      5.150   1.815 
Kosten fondsenwerving       2.481   5.407 
       _________________ _____________ 
          7.631   7.222 
       ============== =========== 
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 
 
 
      Werkelijk Begroting Werkelijk 
        2018    2018    2017 
      ________ _________ ________ 
          €     €     € 
 
4. Baten van particulieren 
 
Bijdrage vaste donateurs       3.153     3.000   3.008 
Bijdrage incidentele donateurs    11.200     2.000   9.400 
Donaties uit fondsenwerving   126.234 123.000 57.500 
      ________ ________ _______ 
      140.587 128.000 69.908 
      ======= ======= ===== 
 
 
Besteed aan de doelstellingen 
 
5. Organisatie CEDNA 
 
Organisatie CEDNA    150.351 174.571 154.334 
      ====== ======= ======= 
 
Wervingskosten 
 
6. Lasten fondsverwerving 
  
Kosten fondsenverwerving    14.047    13.310    7.139 
      ======= ======= ======= 
 
Personeelsleden 
 
Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam. 
 
Overige bedrijfslasten 
 
7. Algemene lasten 
 
Organisatielasten       3.328    2.000     1.568 
Bestuurslasten           529    2.000     3.687 
      ________ ________ _______ 
         3.857    4.000     5.255 
      ======= ======= ====== 
 
 
 
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 
        2018    2018    2017 
      _________ _________ _________ 
          €     €     € 
 
8. Rentebaten en soortelijke opbrengsten 
 
Rentebaten      33        2.500        1.087 
      ======== ======== ========  
 
 
 
 
9. Rentelasten en soortelijke lasten 
 
Rente en kosten bank               477            300           467 
      ======== ======== ======== 
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III OVERIGE TOELICHTING 
	
1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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IV BIJLAGEN 
 
 
 
1. VERANTWOORDING BESTEDE GELDEN 2018 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 2018 als volgt: 
 
 
 
 
        Werkelijk Begroting Werkelijk 
          2018    2018    2017 
        ________ _________ ________ 
            €     €     € 
 
Gezondheidsproject Miski Wawa 11 (2016-2017)            0            0   12.491 
 
Gezondheidsproject Miski Wawa 12 (2017-2018)            0            0   37.485 
 
Gezondheidsproject 13 Ondervoeding (2018-2021)   40.000   39.346            0   
 
Opleidingsproject 11 (2016-2017)              0                    0   33.982 
 
Opleidingsproject 12 (2017-2018)     10.351   30.230   45.314 
 
Opleidingsproject 13 kleine bedrijven (2018-2020)   40.000   36.431            0 
 
Project agrarische kleine producenten (2018-2020)   30.000   32.402            0 
 
Reorganisatie CEDNA (2016-2018)     30.000   36.162     4.939 
 
        ________ ________ ________ 
  

  150.351 174.571 134.211 
        ======= ======= ======= 
 
In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met eventuele koersverschillen. 
 
 
 
 


