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1. Inleiding 

Met dit bestuursverslag leggen wij op hoofdlijnen verantwoording af over het gevoerde 

beleid van Stichting Marijn over 2010 en bedanken wij iedereen die ons in het afgelopen 

jaar, op welke manier dan ook, gesteund hebben. Mede dankzij u krijgt een groeiende 

groep kinderen individuele steun en zijn verschillende projecten in Puerto Cabezas 

(Nicaragua) mogelijk geworden.   

 

Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant, onder 

nummer 17211273.  

 

Het financiële verslag is op 15 april 2011 door het bestuur goedgekeurd. 

 

Sinds 5 maart 2008 is de stichting door de Belastingdienst officieel erkend als ANBI 

onder nummer 50.755. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent 

dat donaties onder voorwaarden aftrekbaar kunnen zijn voor de Inkomstenbelasting. 

 

 

 

Mariaheide, 23 oktober 2011 

Wilma Roozenboom, voorzitter 

Greetje van Os, secretaris 
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2. Samenstelling bestuur Stichting Marijn 

Op 31 december 2010 bestaat het bestuur van de Stichting Marijn uit: 

 

Voorzitter:   Wilma Roozenboom  

Secretaris:   Greetje van Os 

Penningmeester:  Ad van Alphen 

Bestuurslid:   Piet Verkuijlen 

Bestuurslid:   Ellen Romviel 

Bestuurslid:  Laura van der Sanden  

 

Het bestuur is in 2010 vijf keer voor vergaderingen bij elkaar geweest. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de geleverde prestaties.  

 

3. Doelstelling en beleid 

De statutaire doelstelling van Stichting Marijn is het helpen van kansarmen in Nicaragua 

door financiële en materiële steun aan geselecteerde projecten.  

Stichting Marijn werkt nauw samen met de Fundación Marijn in Nicaragua. Stichting 

Marijn is opgericht om in Nederland fondsen te werven en naamsbekendheid te geven 

aan het werk van Fundación Marijn in Nicaragua. Initiatiefnemer van Stichting Marijn en 

van Fundación Marijn is Jet van Os; zij is projectleider van Fundación Marijn in 

Nicaragua. Het Bestuur van Stichting Marijn onderhoudt nauwe contacten met Jet van Os 

over de lopende zaken van zowel de stichting als de fundación.  
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4. Activiteiten in Nederland in 2010 

Na een succesvolle start van Stichting Marijn in 2007 is in de jaren daarna werk gemaakt 

van een professionele uitstraling van de stichting, met een huisstijl, website, regelmatige 

digitale nieuwsbrieven aan alle donateurs, online fotomateriaal en voortgangsverslagen 

van projecten, en periodieke aandacht in de lokale en regionale pers.  

 

Het fotoproject ‘Jouw ogen zijn mijn ogen’ 

dat met financiële steun van het NCDO in 

2009 van start is gegaan, is voortgezet in 

2010. Het fotoproject geeft een beeld van 

het dagelijkse leven van de kinderen in de 

Fundación Marijn en hun leeftijdsgenootjes 

in Nederland. Meer dan de verschillen 

benadrukt het project de overeenkomsten: 

kinderen zijn kinderen, waar dan ook ter 

wereld, ze gaan allemaal naar school, 

maken huiswerk, hebben beste vriendjes, 

voetballen, etc. Om deze overeenkomsten in 

beeld te brengen, hebben kinderen in 

Nicaragua en in Nederland zelf foto’s gemaakt rondom thema’s als hun huis, een 

huisdier, hun school, hun straat, een bord eten en hun beste vriend(in).  

Na een aantal exposities in 2009 heeft de tentoonstelling in de hele maand oktober 

in Bibliotheek Gennep gestaan, met 4.800 bezoekers. De tentoonstelling stond er 

vanwege de boekpresentatie van het boek 'Het lot van een geluksvogel', die op vrijdag 1 

oktober in de Bibliotheek Gennep was. Het is een kinderboek over Nicaragua. De 

Stichting GESP, die de stedenbanden Gennep - San Pedro do Lovago in Nicaragua 

onderhoudt, organiseerde samen met BiblioPlus de introductie van dit boek.  

Als onderdeel van het fotoproject is een fotoboekje ontwikkeld. Dit boekje dient als 

trigger voor mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn om de expositie te plaatsen, het 

maakt het concreet voor hen en andere beslissers (intern, bijvoorbeeld op scholen). Dit 

gebruiken we met succes op braderieën, lokale evenementen, bij gastlessen op scholen 

over Stichting Marijn, presentaties voor bedrijven en bij andere gelegenheden waarbij 

het werk van Stichting Marijn onder de aandacht wordt gebracht.  

 

In 2011 is de tentoonstelling in ieder geval vier weken lang te zien op Basisschool Den 

Doelhof in Meijel. Dit is een erg grote basisschool met zo'n 600 leerlingen. De 

tentoonstelling wordt hier geplaatst in het kader van een sponsorfietstocht naar Santiago 

de Compostela, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Marijn. In het 

Jaarverslag 2011 zal hierover meer te lezen zijn.  

Ook zal het Zwijsen College Veghel (de school waarmee de tentoonstelling tot stand is 

gekomen) in 2011 een nieuw gebouw openen en naar verwachting de tentoonstelling van 

Stichting Marijn gebruiken ter illustratie van de feestelijke opening.  

Op Hemelvaartsdag 2010 vond weer het evenement Vat-oe-fiets in Veghel plaats. Net als 

vorige jaren, fietsten mensen voor het goede doel, onder andere Stichting Marijn. De 

opbrengst van dit evenement was € 1.115 (incl. verkoop). 

 

In juni en juli 2010 organiseerde Café D’n Brouwer uit Mariaheide een aantal feestelijke 

activiteiten bij gelegenheid van het tienjarig bestaan. Stichting Marijn was als goed doel 

gekoppeld aan dit jubileum en ontving 10 procent van de opbrengst van alle 



 

 6 

consumpties. Op 13 juni was er een Korendag met veel gezang en muziek, 23 juni vond 

de Smartlappenavond plaats. Op 27 juni was er gelegenheid voor line dance en tot slot 

op zondag 4 juli was de klapper van het festijn, met de dorpsfeestdag: de hele dag was 

er een groot dorpsfeest met een vijfkamp, kraampjes, de mogelijkheid om tot 63 meter 

vanuit een hijskraan het dorp en de verre omtrek te bekijken, een loterij, etc. Ter 

afronding van de feestweken vond op 11 juli een dart toernooi plaats en op 24 juli een 

mini-variant van het jaarlijkse popfestival Monsters of Mariaheide. De totale opbrengst 

van dit evenement was € 2.826,92. Ook is er uitgebreid aandacht aan besteed door de 

lokale pers. 

 

De resultaten uit fondsenwerving groeien gestaag. In totaal is in 2010 bijna € 21.000 

opgehaald. Een van de belangrijkste inkomstenbronnen is het KPA-programma van het 

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua (LBSNN). In 2009 is de eerste 

fase van het multifunctionele centrum mogelijk gemaakt door een bijdrage van  

€ 18.812,70 van het LBSNN, aangevuld met particuliere donaties ter waarde van 

hetzelfde bedrag. In 2010 is deze fase afgerond (zie hoofdstuk 5 van dit jaarverslag) en 

is tegelijk een bijdrage voor de tweede fase van de bouw aangevraagd bij het LBSNN. 

Mede op basis van de goed ontvangen financiële en inhoudelijke rapportage over de 

eerste fase, heeft het in december 2010 LBSNN ook deze tweede fase goedgekeurd. In 

het komende verslagjaar zal beschreven worden wat de voortgang van deze tweede fase 

is. 

 

Een tweede belangrijke inkomstenbron is het “apadrinamiento programma” (€ 14.370: 

voor vijftien euro per maand ontvangen inmiddels 80 kinderen individuele steun uit 

Nederland. Fundación Marijn heeft begin 2009 besloten het bij dit aantal te laten: het 

apadrinamiento programma is erg arbeidsintensief. Een verdere uitbreiding zou een te 

groot beslag leggen op het team van Fundacion Marijn, ten koste van andere waardevolle 

activiteiten. De 80 kinderen in het programma zullen worden ondersteund tot de leeftijd 

van 18 jaar; voor hen die 18 worden, zullen nieuwe – jongere – kinderen toegelaten 

worden tot het programma.  

 

De kerstactie van Ritzer & Rouw private management (zie jaarverslag 2009) leverde  

€ 2.700 op. Dit was meer dan beloofd, en meer dan welkom. Voor dit bedrag zijn in het 

voorjaar van 2010 een aantal laptops aangeschaft ten behoeve van de kinderen die 

gebruikmaken van het multifunctionele centrum. Zie ook hoofdstuk 5.  
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Naast de bovengenoemde inkomstenbronnen, 

is geld opgehaald via evenementen en andere 

fondsenwervende activiteiten: 

- verkoop van Nicaraguaanse spullen en 

andere ontvangen spullen op diverse 

rommelmarkten gedurende het hele jaar: € 

850 

- particuliere donaties voor de eerste fase 

van het multifunctionele centrum:  

€ 13.125 

- donaties bij gelegenheid van verjaardagen, 

jubilea, bruiloften etc. Deze mensen willen 

voor zichzelf geen cadeau maar zamelen 

dan geld in voor Stichting Marijn.  Hiermee 

is door een drietal donateurs € 1.475 bijeen 

gebracht. 
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5. Activiteiten in Nicaragua in 2010 

‘Help een kind naar school’-programma 

 

Sinds januari 2007 ondersteunt Fundación Marijn een aantal sociaal achtergestelde 

kinderen, zodat deze kinderen naar school kunnen en hun opleiding ook daadwerkelijk af 

kunnen maken zonder te hoeven werken om te voorzien in hun onderhoud. In dit 

“Apadrinamiento programma” (financieel adopteren) van de stichting zaten aan het eind 

van 2007 39 kinderen; per december 2008 zijn dat er 59, in december 2009 zijn dat er 

79. Eind 2010 namen 80 kinderen deel aan het programma.  

 

Deze kinderen worden in samenwerking met de onderwijzers van de grootste openbare 

school van Puerto Cabezas geselecteerd. Zij krijgen maandelijks een pakket dat altijd 

voedsel, zaken voor persoonlijke hygiëne en schoolspullen bevat; daarnaast elke maand 

wisselende producten zoals vitaminen, ontwormingskuren, tweedehands kleding, 

ondergoed of lakens. Twee keer per jaar, in januari en september, krijgen de kinderen 

een schooluniform.  

 

In 2010 werkte Fundación Marijn aan de professionalisering van de organisatie van het 

programma. Het resultaat hiervan is dat er meer individuele aandacht voor de kinderen 

is en dat de activiteiten beter worden voorbereid. Het doel is om in februari 2011 

helemaal met eigengemaakte materialen en lesplannen te werken. Iedere maand staat 

een ander thema centraal.  

Huiswerklessen en voorlichting 

 

Daarnaast heeft Fundación Marijn in 2007 huiswerkklassen opgezet voor deze kinderen. 

Sindsdien krijgen al deze kinderen begeleiding bij hun huiswerk, maar er wordt ook door 

middel van sport en spel gewerkt aan hun motivatie en zelfvertrouwen. Studenten van 

de plaatselijke universiteit begeleiden de kinderen hierbij. Af en toe worden zij bijgestaan 

door internationale vrijwilligers: zij helpen bij huiswerklessen, voorbereiden van 

activiteiten en extra klussen.  

 

De moeders van de kinderen in het apadrinamiento programma volgen zes 

voorlichtingsbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen als seksuele voorlichting, 

huiselijk geweld, milieu etc. 

 

Multifunctioneel centrum 

 

In het jaarverslag over 2009 is uitgebreid beschreven hoe Fundación Marijn samen met 

veel lokale volwassenen en kinderen het idee heeft ontwikkeld voor een multifunctioneel 

centrum, dat een aantal zaken bijeenbrengt: een bibliotheek, een ruimte voor 

huiswerklessen en voorlichting, een computerruimte met computercursussen en 

goedkoop internet, en een plaats waar kinderen veilig kunnen buiten spelen, omdat er in 

heel Puerto Cabezas geen schommel of wipwap te vinden is.  

 

Eind 2008 is een stuk grond aangekocht in het centrum van de stad, goed bereikbaar en 

centraal gelegen zodat het een publieke functie in het sociale leven van Puerto Cabezas 

kan gaan spelen.  
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In 2009 zijn de bouwtekeningen verder ontwikkeld, zijn fondsen geworven en eind van 

het jaar is de eerste fase van de bouw van start gegaan. Medio juni 2010 is deze eerste 

fase afgerond en bestaat uit:  

a. ruimte voor huiswerkles en voorlichtingsactiviteiten  

b. kantoorruimtes, waarvan 1 voorlopig (indien nodig) dienst doen als verblijfplek 

voor internationale vrijwilligers of noodopvang voor kinderen in noodsituaties. 

c. ruim balkon dat dienst doet als vergaderruimte 

d. sanitaire voorzieningen  

e. inrichting van deze ruimte en de buitenspeelruimte 

In de tweede fase (2011) is voorzien:  

a. een bibliotheek 

b. computerruimte/cybercafé/kantoorboekhandel met copyshop  

c. een keuken 

d. een conferentieruimte 

 

Hierover verderop meer.  

 

Foto´s boven: Links, het begin van de wc ruimte. Op de rechterfoto het vooraanzicht van het wc-blok in 
wording, in het midden de deur naar de douche, links de meisjes, rechts de jongens. Bovenop de ruimte voor 
de medewerkers. Op de voorgrond, de uitbreiding van de put.  

 

De eerste fase van de bouw van het multifunctionele centrum is voortvarend van start 

gegaan zodra de financiën rond waren (toezegging LBSNN en eigen fondsenwerving, 

najaar 2009). In deze eerste fase heeft Fundación Marijn in ruim een half jaar tijd de 

bouw gerealiseerd van ruimtes voor huiswerkles, voorlichtingsactiviteiten en de sanitaire 

voorzieningen, plus de inrichting van deze ruimtes en de buitenspeelruimte. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om twee grote kiosken te bouwen. Uiteindelijk is het 

ontwerp echter veranderd (na overleg met het LBSNN) en is een ruimte gebouwd van 

twee verdiepingen hoog. De benedenverdieping bestaat uit een grote halfopen ruimte 

van ongeveer 120 m² met capaciteit voor 45 personen, met aansluitend een afsluitbare 

ruime die dienst doet als opslag. Deze verdieping wordt twee dagen in de week gebruikt 

worden om  80 kinderen (in twee shifts) structurele ondersteuning bij hun huiswerk aan 
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te bieden. Deze 80 kinderen worden financieel gesteund door Nederlandse sponsors: uit 

hun maandelijkse bijdragen betalen we de huiswerkbegeleiders en de benodigde 

materialen voor de lessen. In de opslagruimte bewaren we de lesboeken van de 

kinderen,  ander lesmateriaal, de tafels en stoelen. 

De andere drie dagen van de week wordt de open benedenverdieping gebruikt voor 

cursussen (Engelse les, tekenen, theater, zang) en huiswerkbegeleiding aan in eerste 

instantie de kinderen uit het ‘Help een kind naar school’-programma (en op korte termijn 

ook voor de kinderen uit de omliggende buurten). Voor het geven van de cursussen 

werkt Fundación Marijn samen met lokale en internationale vrijwilligers. Daarnaast heeft 

Fundación Marijn voor dit deel van het werk aanvragen voor financiële steun bij  

organisaties, zoals Plan Nicaragua, Unicef, PNUD en de regionale en gemeentelijke 

overheid gepresenteerd. 

De bovenverdieping bestaat uit drie ruime kantoorunits, die het team van de stichting 

herbergen. Een van deze ruimtes zal voorlopig (indien nodig) dienen als verblijfplek voor 

internationale vrijwilligers of voor kinderen die heel tijdelijk noodopvang nodig hebben 

als er een onhoudbare situatie optreedt in hun huis. De bovenverdieping heeft een ruim 

balkon dat wordt gebruikt als vergaderruimte. 

Achter het gebouw zijn de sanitaire voorzieningen te vinden, ook van twee verdiepingen.  

Op de benedenverdieping zijn er aparte toiletten voor jongens en voor meisjes, en is er 

een douche waar de kinderen zich op gezette tijden mogen douchen, en waar ze ontluist 

kunnen worden als dat nodig is. Op de bovenverdieping zijn de toiletten voor de 

medewerkers van de stichting, met een watertank om de watertoevoer te garanderen. 

 

Ook de speelplaats is af. Op de speelplaats staan niet de door ons voorgestelde schommels 

en glijbanen. De kinderen wilden liever een open ruimte om er te kunnen sporten. Er is een 

basketbalring, en de mogelijkheid om te volleyballen. 

Op 17 juni 2010 werd het gebouw officieel in gebruik genomen, in een feestelijke 

opening met de kinderen uit het ‘Help een kind naar school’-programma, hun ouders en 

hun vriendjes en vriendinnetjes. Inmiddels is het pand volop in gebruik. De kantoortjes 

worden bezet door het team, de bodega herbergt de didactische materialen, boeken  en 

spelmaterialen. De 80 kinderen uit het ‘Help een Kind naar school’-programma hebben de 

grote ruimte op de dinsdagen en vrijdagen in gebruik. Elke laatste zaterdag van de maand 

worden de ouders voor de Escuela de Madres y Padres ontvangen. Via de universiteiten 

worden er vrijwilligers geworven die verschillende groepen (dans, theater, lezen, zingen, 

muziek) onder hun hoede kunnen nemen. Daarnaast lopen er (lokaal) aanvragen voor 

kortlopende creatieve projecten die binnen de stichting uitgevoerd gaan worden. 
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De kinderen vinden het geweldig in het nieuwe pand. Sinds de verhuizing is het verzuim 

van de huiswerkklassen gereduceerd tot bijna nul. Ook voor de medewerkers van 

Fundación Marijn is het eigen gebouw een verademing: zij zijn niet meer afhankelijk van 

de beschikbaarheid van huurruimtes en kunnen dus nu zelf bepalen wanneer welke 

activiteiten gepland worden, ze hebben de beschikking over goed functionerende 

sanitaire voorzieningen en een kantoorruimte met computers. 

In de zomer van 2010 is de inhoudelijke en financiële rapportage over deze eerste fase 

opgeleverd bij de belangrijkste donor, het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland 

Nicaragua. Deze rapportage is goedgekeurd. Een vervolgaanvraag voor financiering van 

de tweede fase was inmiddels al bij hen ingediend. Eind 2010 is ook deze aanvraag tot 

onze grote vreugde goedgekeurd.  

Deze tweede fase gaat in 2011 van start en richt zich op:  

a. Een bibliotheek vol met leesboeken en prentenboeken, schoolboeken, 

woordenboeken en naslagwerken in dit afzonderlijke gebouw met een leeshoek 

waar kinderen hun boek in alle rust kunnen bekijken en lezen. De bibliotheek wordt 

toegankelijk voor algemeen publiek, en aangezien deze als eerste openbare 

bibliotheek in de stad Puerto Cabezas moet voorzien in een grote behoefte 

verwachten we een toeloop van een groot deel van de scholieren uit de stad en dan 

met name de leerlingen van de twee nabij gelegen middelbare scholen en van vier 

basisscholen in de buurt, een totaal van circa 1500 leerlingen. Daarnaast zijn er 

plannen voor het bevorderen van lezen, zoals thematische leeslessen, 

alfabetiseringscursussen voor volwassenen, voorleesmoeders, schrijfwedstrijden, 

leeswedstrijden en een rijdende bibliotheekbus voor leesprojecten in de dorpen in 

de omgeving van Puerto Cabezas. Een andere belangrijke functie van de 

bibliotheek is dat deze gaat dienen als kenniscentrum, en specifieke informatie zal 

gaan verstrekken over sociale thema`s zoals bijvoorbeeld de Rechten van het Kind 

en huiselijk geweld. Uit eigen ervaring blijkt dat hier grote behoefte aan is. We 

krijgen in de fundación zeer regelmatig leerlingen uit de hoogste klassen van de 

middelbare school én universiteitsstudenten op bezoek die specifieke informatie 

zoeken voor werkstukken en onderzoeken.  

b. Computerruimte / internetcafé / kantoorboekhandel met copyshop. De hele 

gemeenschap van Puerto Cabezas (33.600 inwoners in 2005) heeft baat bij het 

aanbod van goedkoop internet en kopiëren. De computerruimte zal op gezette 

tijden gebruikt worden om computercursussen te geven. De inkomsten uit deze 

cursussen en de verkoop kopieën, verkoop van schrijfwaren en schoolspullen  

dekken een gedeelte van de exploitatiekosten van het multifunctionele centrum.  

c. Een keuken, allereerst voor de projecten van Fundación Marijn. Daarnaast zal deze 

keuken gebruik worden om te koken voor de personen die de conferentiezaal gaan 

huren. Normaliter gebruiken de huurders de lunch, en op twee momenten per dag 

een snack. Bovendien kan er vanuit deze keuken ook eten verzorgd worden voor 

grote groepen die activiteiten elders hebben: dan worden de maaltijden naar de 

desbetreffende plaatsen gebracht. De opbrengsten van deze maaltijden dekken een 

deel van de exploitatiekosten van het multifunctionele centrum. Ook biedt het  

werkgelegenheid aan een kookploeg (die bestaat uit moeders van kinderen uit het 

project) en een leerschool voor de oudste kinderen. 

d. Een conferentieruimte op de benedenverdieping, achter de bibliotheek. Deze 

conferentieruimte zal gebruikt gaat worden voor grotere bijeenkomsten van 
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Fundación Marijn met andere organisaties en stichtingen, en daarnaast regelmatig 

verhuurd worden voor evenementen, conferenties etc. Ook dit zal weer bijdragen 

aan het dekken van een gedeelte van de exploitatiekosten van het multifunctionele 

centrum.  

  

Campagne tegen kindermishandeling 

In de periode maart - juli 2010 voerde Fundación Marijn campagne tegen 

kindermishandeling, met medefinanciering van de Nederlandse Ambassade in Nicaragua. 

Hiermee bereikte de fundación 960 kinderen, 400 leerkrachten en ruim 600 ouders die 

actief meededen aan workshops. Daarnaast ontwikkelde de fundación een radio- en een 

tv-spotje, die gedurende drie maanden op de regionale zenders werden uitgezonden. 

Ook extra scholing voor de medewerkers van Fundación Marijn maakte deel uit van de 

campagne. Ondersteunende promotiematerialen zoals posters, flyers en banners werden 

kosteloos ontworpen door reclamebureau/adviesbureau Reclamemak(k)ers uit Veghel. 

Groeiend netwerk 

Het is een uitdaging voor Fundación Marijn om in een regio als Puerto Cabezas te 

werken. De fundación is behoorlijk gelimiteerd omdat er nauwelijks andere organisaties 

zijn die met kinderen werken, er geen opvanghuizen zijn en kinderen over het algemeen 

aan hun lot worden overgelaten. Om de doelstellingen te kunnen behalen en op lange 

termijn de activiteiten te kunnen borgen, werkt Fundación Marijn aan een goed 

functionerend regionaal netwerk. De samenwerking met andere organisaties is niet 

beperkt tot het samen zoeken van financiering, maar kan ook betekenen dat een 

bepaalde partnerorganisatie een deel van de activiteiten in het multifunctionele centrum 

voor haar rekening neemt (computerlessen, voorlichting bijeenkomsten), bijdraagt aan 

het onderhoud of Fundación Marijn helpt met het opzetten van voorlichtingsreeksen. 

Tot slot: sinds 2007 is  hard gewerkt aan de formalisering van Fundación Marijn in Puerto 

Cabezas. De langverwachte bevestiging van de formele status van de Fundacion Marijn is 

per 21 juni 2010 eindelijk een feit. Als niet-gouvernementele organisatie (NGO) met 

legale status vallen in Nicaragua een aantal barrières voor fondsenwerving en 

projectuitvoer weg. 

 

Net als in de tweede helft van 2009, bestond in 2010 het bestuur van de Nicaraguaanse 

stichting uit Milton Zamora, Steadman Bent, Margarita Antonio en Leonel Derrick. Jet van 

Os is als projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van 

Fundación Marijn.  
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6. Korte vooruitblik op 2011 

In Nederland zullen een aantal fondsenwervende activiteiten worden voortgezet; ook de 

regelmatige communicatie met de groeiende groep donateurs blijft in stand.   

 

Als onderdeel van de bijdrage van LBSNN is een bedrag toegekend om een korte 

documentaire te kunnen maken van de verschillende projectactiviteiten in Nicaragua, om 

de donateurs en belangstellenden een duidelijker beeld te geven van wat Fundación 

Marijn in Bilwi precies doet. Deze korte film zal door een plaatselijke filmmaker 

gerealiseerd worden zodat we in Nederland op scholen, tijdens 

voorlichtingsbijeenkomsten en bij presentaties aan bedrijven, duidelijk kunnen laten zien 

wat er met de donaties gebeurt. De film zal verschillende aspecten belichten van de regio 

waar Fundación Marijn werkt en inzicht geven in de sociale en economische problematiek 

die daar speelt. Daarnaast zullen de lopende activiteiten worden belicht, en de resultaten 

die Fundación Marijn tot dusver heeft geboekt.  

Daarnaast staat al een aantal activiteiten gepland:  

- Hemelvaartsdag Vat oe fiets 

- Sponsoractie van het Hooghuys Lyceum  

- De fototentoonstelling zal ook in 2011 op meerdere locaties te zien zijn  

- Voor de tweede fase van de bouw van het multifunctionele centrum zal opnieuw 

steun worden gezocht bij diverse particulieren en bedrijven, en zal ook een aantal 

fondsen aangeschreven worden. Het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland 

Nicaragua vraagt een eigen bijdrage van minimaal 50% als voorwaarde voor 

toekenning van hun fondsen.  

- Ook komend jaar zal Stichting Marijn op vele braderieën en festivals aanwezig 

zijn.  

 

De fondsenwerving in Nederland zal vooral gericht zijn op het mogelijk maken van de 

tweede fase van het multifunctionele centrum. In Nicaragua zal de bouw van de tweede 

fase van dit multifunctionele centrum veel tijd en aandacht vergen van het bestuur van 

Fundación Marijn. Daarnaast blijft de steun aan de kinderen in het ‘Help een kind naar 

school’-programma doorgaan, evenals de andere doorlopende activiteiten zoals 

beschreven in hoofdstuk 5.  

 

Wij hopen weer op uw steun te mogen rekenen!   

 

 

  7.  Financieel verslag 

 

Net als in voorgaande jaren, is ook in 2010 de administratie niet onderworpen aan een 

accountantscontrole, zuiver uit kostenoverweging. Daarom is ook geen 

accountantsverklaring aanwezig. Mochten andere donororganisaties dit van Stichting 

Marijn eisen dan zal over het volgende jaarverslag een dergelijke controle uitgevoerd 

worden. Uit kostenoverweging is ook géén CBF keur aangevraagd.  
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING 

 Voor de financiële jaarverslaglegging is de Richtlijn Verslaggeving Fondswervende Instellingen waar mogelijk 
gevolgd.  

  Algemeen 

  De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen jaar ultimokoers. 

 Vaste Activa 

  De materiële vaste activa zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs en verminderd met gecumuleerde  

 afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur van de desbetreffende  

 activa en lineair worden berekend. 

  Voorraden 

  De voorraad is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen. 

 Voor zover noodzakelijk, zijn voorzieningen voor incourantheid in mindering gebracht. 

  Vorderingen 

  De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening  

 voor oninbaar te achten vorderingen. 

 GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

  Ontvangen donaties 

  Alle ontvangsten worden verantwoord tegen de nominale waarde 

 

  Afschrijvingen op materiële vaste activa 

  De afschrijvingen op materiële vaste activa, welke lineair worden berekend, zijn gebaseerd op de 

 verwachte levensduur van de betreffende activa. 

  Andere Bedrijfskosten 

  Alle andere bedrijfskosten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijs. 

 De bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010 

          

 ACTIVA   31-dec-09   31-dec-10 

    
€ 

      VASTE ACTIVA 
     Website 
 

2.377 
 

1.818 

     

  
2.377 

 
1.818 

      VLOTTENDE ACTIVA 
     Voorraad drukwerk 
 

937 
 

969 

 Debiteuren 
 

0 
 

0 

 Overige vorderingen 
 

383 
 

34 

  
1.320 

 
1.003 

      LIQUIDE MIDDELEN 
    

      Rabobank 1134.19.864 
 

287 
 

159 

 Rabobank 1024.763.749 
 

2.000 
 

200 

 MoneYou 2624.56.043 
 

20.000 
 

10.046 

  
22.287 

 
10.405 

  
 

  
 

  

 TOTAAL ACTIVA 
 

25.984 
 

13.226 

     

      PASSIVA 
 

31-dec-09 
 

31-dec-10 

     

      EIGEN VERMOGEN 
     Algemene Reserve 
 

9.809 
 

-930 

 Bestemming Reserve 
 

13.705 
 

13.127 

     

  
23.514 

 
12.197 

     

      SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 
    

      Crediteuren 
 

2.097 
 

350 

 Vooruit ontvangen 
 

75 
 

75 

 Nog te betalen kosten 
 

298 
 

604 

  
2.470 

 
1.029 

       
 

  
 

  

 TOTAAL PASSIVA 
 

25.984 
 

13.226 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 

     VASTE ACTIVA 2009 
 

2010 

    

     Website; opgeleverd 5 juli 2009 door Reclamemak(k)kers 
    Boekwaarde 1 januari  €                  -    

 
 €           2.377  

 In- en desinvestering  €           2.797  
 

 €                  -    

 Afschrijving 20% van de aanschafwaarde  €             -420  
 

 €             -559  

 Boekwaarde einde boekjaar  €           2.377  
 

 €           1.818  

     Aanschafwaarde 
  

 €           2.797  

 Cumulatieve Afschrijvingen 
  

 €             -979  

   
 €           1.818  

 VLOTTENDE ACTIVA 
   

     Voorraad drukwerk 
    Het drukwerk wordt in 4 jaar afgeschreven.  
    Het betreft briefpapier, enveloppen, posters en folders 
    Boekwaarde 1 januari  €                  -    

 
 €              937  

 Investering(en) in boekjaar  €              937  
 

 €              439  

 Afschrijving 25% van de aanschafwaarde  €                  -    
 

 €             -407  

 Boekwaarde einde boekjaar  €              937  
 

 €              969  

     Aanschafwaarde 
  

 €           1.628  

 Cumulatieve Afschrijvingen 
  

 €             -659  

   
 €              969  

     Debiteuren  €                  -    
 

 €                  -    

     Overige vorderingen 
   

     Nog te ontvangen rente  €              383  
 

 €                34  

     LIQUIDE MIDDELEN 
   

     De tegoeden staan ter vrije beschikking en zijn direct opneembaar.  
   

    

     EIGEN VERMOGEN 
   

     Saldo  1 januari    €           2.130  
 

 €           9.809  

 Resultaat boekjaar  €           7.679  
 

 €       -10.739  

 Saldo einde boekjaar  €           9.809  
 

 €             -930  
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     BESTEMMINGSRESERVE 
    Multi Functioneel Centrum  €                  -    

 
 €        13.705  

 Toevoeging  €        13.705  
 

 €        13.127  

 Onttrekking  €                  -    
 

 €       -13.705  

 Saldo einde boekjaar  €        13.705  
 

 €        13.127  

    

     SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 
   

     Crediteuren, nog te betalen voor website  €           2.097  
 

 €              350  

 Vooruit ontvangen ondersteuning kinderen (jaarbetaling)  €                75  
 

 €                75  

 Nog te betalen betreffen kosten: 
    Webhosting  €                25  

 
 €                13  

 Rente, provisie en kosten 4e kwartaal Rabobank  €              102  
 

 €                74  

 Nog af te rekenen met Fundación Marijn  €              170  
 

 €              517  

    

 
 €              297  

 
 €              604  
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        WINST- EN VERLIESREKENING 2010 

      

      

 
2009 

 
2010 

  

      

       Ontvangen donaties  €        46.192  
 

 €        30.245  
  

      
 Subsidie Overheid  €        20.168  

 

 €                    
-  

  

       Ontvangsten uit markten:  €           1.441  
 

 €              933  
  

       Besteed aan doelstelling:  €       -40.173  
 

 €       -26.127  
  

       Kosten fondsenwerving  €         -2.085  
 

 €             -940  
  

       Algemene Bestuur kosten Nederland  €             -739  
 

 €         -1.273  
   Koersverschillen overboekingen  €                 -6  

 
 €             -103  

  

 
 €             -745  

 
 €         -1.376  

  

       Afschrijvingen  €             -420  
 

 €             -559  
  

       Financieringslasten/baten  €              414  
 

 €              212  
  

       Toevoeging aan Bestemmingsreserve bouw MFC  €       -17.113  
 

 €       -13.127  
  

      

 RESULTAAT 
 €           
7.679  

 
 €       -10.739  
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 2010 

    

 
2009 

 
2010 

Ontvangen donaties 
  

 €  

     Particulieren  €           8.287  
 

 €           2.195  

 Donaties Bedrijven/Instellingen  €           4.437  
 

 €              401  

     Gelabelde donaties: 
    Particulieren  €           8.451  

 

 €           3.065  

 Donaties Bedrijven/Instellingen  €        12.622  
 

 €        10.062  

 Totaal gelabelde donaties  €        21.073  
 

 €        13.127  

     Collecte bussen bij D'n Bakker en Eeterij Smul'ders  €                    -  
 

 €              152  

 Help een kind naar School  €        12.395  
 

 €        14.370  

     Totaal ontvangen donaties:  €        46.192  
 

 €        30.245  

     Subsidie van Overheid 
    LBSNN/NCDO 1e fase MFC  €        17.113  

 
 €                    -  

 LBSNN/NCDO voorlichting  €           1.700  
 

 €                    -  

 NCDO, project Repro  €           1.355  
 

 €                    -  

     Totaal subsidie Overheid  €        20.168  
 

 €                    -  

     Ontvangsten markten: 
    Opbrengsten markten  €           1.441  

 

 €           1.143  

 Inkopen Masaya markt, Nicaragua 
  

 €             -210  

 Saldo marktopbrengsten:  €           1.441  
 

 €              933  

     Besteed aan doelstelling: 
    Help een kind naar school  €       -11.985  

 

 €       -14.355  

 Exploitatiekosten Puerto Cabezas  €         -6.072  
 

 €       -10.383  

 Onttrekking aan Bestemmingsreserve MFC  €                    -  
 

 €        13.705  

 Bouw Multi Functioneel Centrum  €       -21.073  
 

 €       -15.094  

 Kinderdagverblijf ziekenhuis  €         -1.043  
 

 €                    -  

 Saldo besteed aan doelstelling:  €       -40.173  
 

 €       -26.127  

     KOSTEN FONDSENWERVING 
    Reiskostenvergoeding  €                    -  

 
 €              800  

 Representatie  €           1.063  
 

 €              113  

 Kosten Online Doneren  €                    -  
 

 €                27  

 Project RePro  €           1.022  
 

 €                    -  

 Saldo kosten fondsenwerving:  €           2.085  
 

 €              940  
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     ALGEMENE BESTUURSKOSTEN NEDERLAND 
    Administratiekosten  €              414  

 
 €              322  

 Drukwerk en portkosten  €             -186  
 

 €              418  

 Contributies / abonnementen  €                26  
 

 €                26  

 Internetkosten; webhosting en domeinnaam  €                55  
 

 €                71  

 Kosten betalingsverkeer binnenland  €              173  
 

 €              158  

 Kosten betalingsverkeer buitenland  €              140  
 

 €              278  

 Overige algemene kosten  €              117  
 

 €                    -  

 
 €              739  

 
 €           1.273  

     Koersverschillen overboeking  €                   6  
 

 €              103  

 Verschil in berekende en afgerekende overboekingen naar Nicaragua 
   

     AFSCHRIJVINGEN 
    Website  €              420  

 
 €              559  

 
 €              420  

 
 €              559  

 FINANCIERINGSLASTEN / BATEN 
    Ontvangen rente spaarrekening  €              414  

 
 €              212  

 
 €              414  

 
 €              212  

 

 

 


