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Stichting Amigos  

Fiscaal nummer 816062997 

Financiële verantwoording Stichting Amigos 2013 
   

        Staat van baten en lasten 
      

        Baten 
       

        giften         17.790 
      padrino bijdragen           1.855 
      acties           7.696 
      rente              398 
      

  
  25.607 

      
Lasten 

       

        Opvanghuis          3.018  
      Activiteiten           6.386  
      Educatiecentrum          1.951  
      Studiebeurzen          1.765  
      Gezondheid             623  
      Bankkosten             410  
      Diversen             694     

     

 
            14.847 

      
 
Saldo baten en lasten 

 
12.892  

     
 
 

       Balans  
       

 
31-12--2012 31-12-2013 

   
31-12-2012 31-12-2013 

        Liquide middelen 
   

Eigen vermogen 
   

betaalrekening        10.917         19.072 
 

vermogen voorgaande 
boekjaren 

 
36.180 

                    
36.180  

spaarrekening        25.263         30.000 
 

saldo 2013 
  

     12.892 

        Totaal         36.180         49.072 
   

36.180  49.072          
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Toelichting op de financiële verantwoording 2013 

In 2013 heeft de Stichting Amigos een positief saldo van EUR 12.892 behaald. Dit wordt met name 

veroorzaakt door een aantal grote eenmalige giften.  Daarnaast is bij de opbrengsten uit acties ook 

dit jaar een grote bijdrage ontvangen vanuit de Missieveiling Zoeterwoude.  

Acties die in 2013 in Nederland zijn georganiseerd betreffen onder meer de jaarlijkse kaartavond, de 

sint en piet actie, deelname aan de Rabobank sponsorfietstocht en het met een stand aanwezig zijn 

op diverse markten.  

In 2013 is het grootste deel van de lasten uitgegeven aan kosten die samenhangen met het 

opvanghuis Kusi Wasi  en nagekomen kosten voor het Centrum Educativo Ñanta;  de kosten van het 

functioneren van dit opvanghuis worden door Stichting Amigos gefinancierd. Stichting Amigos heeft 

besloten om vanaf 2013 minder structurele steun aan het educatiecentrum (zoals de betaling van 

salarissen) te verwezenlijken maar meer concrete ondersteuning in benodigde materialen om het 

functioneren van verschillende projecten/organisaties te versterken en/of verbeteren. Zo is in 2012 

een schoolspullenproject gestart, waarbij aan kinderen in de buitenwijken van Sucre schoolspullen 

worden uitgedeeld. Daarnaast zijn een aantal kinderen en jongeren geholpen met een schoolbeurs of 

studiebeurs. De beurs kan alleen worden besteed aan school of studie gerelateerde benodigdheden  

en gezondheid. In de Boliviaanse winterperiode hebben we winterkleding kunnen geven aan de 

kinderen van een verschillende organisaties. Tevens levert Stichting Amigos sinds mei 2013 een 

bijdrage aan  voedingsmiddelen voor het kinderdagverblijf Ciruelitos.  Dit is een kinderdagverblijf in 

de arme buitenwijken van Sucre om kinderen tussen de 0 en 5 jaar op te vangen. Ook het weeshuis 

Tata Juan de Dios ontvangt een speciale bijdrage van ex-vrijwilligers voor de betaling van een extra 

begeleidster.  

Via Stichting Amigos komen de gelden van de projecten van Stichting Chico de los Andes op hun 

plaats in Sucre bij het zwemproject van het Psicopedagogico Ciudad Jóven San Juan de Dios en 

Marathon project.  

Café Amsterdam heeft in 2013 een aantal inzamelingsacties georganiseerd voor de kritische 

gezondheid  van Luis, Fernando, Mario en Ambar. Stichting Amigos heeft deze acties verdubbeld.   

Met kerst hebben we de werkende kinderen (schoenenpoetsers, autowassers en snoepjesverkopers) 

van de Plaza verwend met een kerstpakket voor thuis.   

In 2013 is het positieve saldo tussen baten en lasten toegevoegd aan het vermogen van de Stichting 

Amigos. Dit geld zal in de komende jaren aan de doelstellingen van de stichting besteed worden.  

 

 


