
 

Rabobank Katwijk, IBAN: NL18 RABO 0332262561, BIC: RABONL2U, RSIN nummer: 811084309 

De Stichting Kinderen in Colombia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28094545 

www.kidsincolombia.com 

 

   

STICHTING 

Kinderen in Colombia  

 
 

 
Publicatiegegevens van Stichting Kinderen in Colombia 
 
TOELICHTING  
 
De naam van de instelling 
Stichting Kinderen in Colombia 
www.kidsincolombia.com 
 
Het KvK nummer en RSIN 

KVK nummer: 28094545 
RSIN nummer: 811084309 
 

Het post- en bezoekadres 
Piet Heinlaan 50 
2224 TB Katwijk ZH 
 

De doelstelling 
Stichting Kinderen in Colombia heeft ten doel: het verstrekken van financiële en materiële 
hulp aan kansarme kinderen in Colombia. Deze hulp wordt geboden vanuit de bewogenheid 
van het evangelie van Jezus Christus, die oog had voor mensen zonder hoop. De beoogde 
projecten zijn in beginsel lokaal en kleinschalig. 

 
De hoofdlijnen van het beleidsplan 
Het hierna beschreven beleid heeft betrekking op de jaren 2018 en 2019. 
Sinds de oprichting in 2002 richt Stichting Kinderen in Colombia zich op het bieden van hulp 
aan kansarme kinderen. De drie pijlers zijn kinderen, voeding en scholing. Dit kan zowel 
kleinschalig als grootschalig zijn. 
Ook in 2018 en 2019 willen wij als bestuur op deze manier hulp bieden. De lopende projecten 
zullen blijvend worden ondersteund om onze betrokkenheid te tonen. 
Gezien de opgebouwde reserves, mede ontstaan doordat adoptiestichting Hogar in de 
afgelopen jaren de verdere bouw van school San Nicolas heeft bekostigd, hebben we aan 
onze contactpersoon Fausto opdracht gegeven om in de loop van 2018 nieuwe projecten te 
zoeken en indien mogelijk op te starten. De uitgaven worden gedaan na gedegen onderzoek. 
Mede door de samenwerking bij twee van onze projecten in Cali met Wings of Support 
(gelieerd aan KLM) zien we mogelijke groei van het aantal projecten. Onze contactpersoon in 
Colombia, Fausto Maya Gutierrez, verzamelt de benodigde financiële informatie en stelt een 
onderbouwde begroting van de kosten op. Vervolgens geeft Fausto een advies en wordt 
uiteindelijk door het bestuur een beslissing genomen of de uitgaaf verantwoord is. 
Een doelstelling welke de afgelopen jaren steeds sterker is geworden, is de vorming van een 
sterk netwerk in Colombia. Vanuit de gedachte: Colombianen voor de Colombianen moet dit 
concreet gaan worden. Er is genoeg rijkdom in Colombia. Het probleem is dat bijna niemand 
elkaar vertrouwd. Door middel van de oprichting van een stichting in Colombia willen we dit 
concreet gaan maken de komende jaren. 
  
 
De bestuurssamenstelling 
Voorzitter:   vacant 
Penningmeester:  N. Hoek 
Bestuurder:  G.M. van Os 

http://www.kidsincolombia.com/
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Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten  
De feitelijke werkzaamheden van de instelling komen overeen met de doelstelling. In de jaren 
2011 tot en met 2014 is het beleid voornamelijk gericht geweest op de bouw van de nieuwe 
school San Nicolas. Vanaf 2015 zijn de kosten voor de bouw voor het grootste deel 
overgenomen door de Nederlandse adoptiestichting Hogar. Deze zullen via een vijfjarige 
ondersteuning door een schoolgemeenschap in Nederland de school verder afbouwen. 
Jaarlijks zullen wij nog een bedrag ter beschikking stellen die middels acties speciaal voor de 
school San Nicolas zijn opgehaald. 
Na de vijfjarige ondersteuning (medio 2019) zullen wij structureel betrokken blijven voor 
eventuele verder uitbouw en onderhoud van gebouw en lesmateriaal. Het is voor ons als 
bestuur dus noodzakelijk om een flinke reserve achter de hand te hebben. 
In 2011 gingen er ongeveer 100 kinderen naar deze houten school. Inmiddels is er een 
stenen gebouw van drie verdiepingen neergezet waarin ongeveer 900 kinderen leskrijgen en 
ook een maaltijd ontvangen. 
Voor de overige scholen die wij ondersteunen is nieuw lesmateriaal aangeschaft en is er voor 
eten voor de leerlingen gezorgd. Naast deze hulp wordt er hulp geboden aan een 
kinderopvang, een buurtcentrum en aan een huis waar kinderen opgevangen worden met 
een moeilijke thuissituatie.  
Vanaf 2015 is er samenwerking met Stichting Wings of Support bij het project Voluntad de 
Dios in Cali. Voor o.a. de uitbreiding van de toiletgriep en nieuwe computers heeft Stichting 
Wings of Support een bijdrage geleverd.  
Medio 2017 is het verzoek van Stichting Wings of Support gekomen of er ook in Bogota 
gezamenlijk een project kan worden ondersteund. Dit zal uiteraard worden bekeken in de 
loop van 2018. 
Via de website, Facebook en een nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte 
gehouden van het actuele nieuws.  
 
 
De onkostenvergoeding per bestuurder en het beloningsbeleid 

Aan de bestuurders worden geen onkostenvergoedingen en beloningen verstrekt. 
 

 

De kosten van beheer en fondsenwervingen en overige kosten 

Er worden geen kosten voor beheer en fondsenwerving gemaakt. De overige kosten zijn de 
normale kosten die gemaakt worden bij een stichting. Dit betreft o.a. drukwerk, 
promotiemateriaal en vergaderkosten. 
 

 
Aard en omvang van de inkomsten en vermogen 

Voor de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen wordt verwezen naar de balans 
en de Staat van baten en lasten 
 

 
Overzicht van de voorgenomen bestedingen 

De voorgenomen bestedingen voor 2018 betreffen de uitgaven die worden besteedt t.b.v. de 
lopende projecten. Verder zal er in de loop van 2018 hoogst waarschijnlijk geld worden 
besteedt aan nieuwe projecten. Vanaf 2019 zullen de uitgaven hoogstwaarschijnlijk 
aanzienlijk worden verhoogd vanwege de verder afbouw van school San Nicolas en de 
opstart van nieuwe projecten in wellicht Bogota en Cartagena. Het defensieve beleid qua 
uitgaven in de afgelopen jaren komt dan goed van pas. Door de start van meerdere projecten 
zal de reserve snel inslinken. 
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BALANS  
 
 
 
ACTIVA 
 

 31 december 2017  31 december 2016 

 €  €  €  € 
        
Liquide middelen   183.658    167.005 
        
        
        

   183.658    167.005 

        
        
        

 
PASSIVA 
 

 31 december 2017  31 december 2016 

 €  €  €  € 
        
Eigen vermogen   58.658    42.005 
        
        
        
Voorzieningen   125.000    125.000 
        
        
        

   183.658    167.005 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
 
 
 
 

        
   2017    2016 

 €  €  €  € 
Baten        
Giften   31.979    43.654 
        
        
Lasten        
Uitgaven t.b.v. projecten 15.900    13.960   
Uitgaven t.b.v. werkbezoek -    3.346   
minus eigen bijdragen werkbezoek -/- 1.200    -/- 2.700   
Overige lasten 868    1.342   

   15.568    15.948 

        
    16.411      27.706 
Rentebaten 564    999   
Rentelasten -/- 322    -/- 258   

   242    741 

        
Saldo baten en lasten    16.653     28.447 
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