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Stichting Amigos  

Fiscaal nummer 816062997 

Financiële verantwoording Stichting Amigos 2012 
   

        Staat van baten en lasten 
      

        Baten 
       

        giften        13.527  
      padrino bijdragen          2.570  
      acties          9.053  
      rente             160  
      

  
  25.310  

     Lasten 
       

        opvanghuis          9.650  
      activiteiten          2.350  
      studiebeurzen          2.438  
      gezondheid             376  
      bankkosten             363  
      diversen             616  
      

  
  15.793  

     

        Saldo baten en lasten 
 

9.517  
    

        Balans  
       

 
1-1-2012 31-12-2012 

   
1-1-2012 31-12-2012 

        Liquide middelen 
   

Eigen vermogen 
   

betaalrekening           9.560          10.917  
 

vermogen voorgaande 
boekjaren 26663 

                
26.663  

spaarrekening        17.103          25.263  
 

saldo 2012 
  

   9517 

        
Totaal         26.663          36.180  

   
26663 

            
36.180  
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Toelichting op de financiële verantwoording 2012 

In 2012 heeft de Stichting Amigos een positief saldo van EUR 9.517 behaald. Dit wordt met name 

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

grote bijdrage ontvangen vanuit de Missieveiling Zoeterwoude.  

Acties die in 2012 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 2012 is het grootste deel van de lasten uitgegeven aan kosten die samenhangen met het 

opvanghuis Kusi Wasi van Centrum Educativo Ñanta;  de kosten van het functioneren van dit 

opvanghuis worden door Stichting Amigos gefinancieerd. Daarnaast is minder geld uitgegeven aan 

dagelijkse activiteiten van Centrum Educativo Ñanta, omdat Stichting Amigos heeft besloten om 

minder structurele steun (zoals de betaling van salarissen) te verwezelijken 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 meer dan 150 kinderen van de Mobiele School in de buitenwijken van Sucre 

schoolspullen zijn uitgedeeld. Vier kinderen en vier jongeren zijn geholpen met een schoolbeurs (€15 

p/maand) of studiebeurs (€25 p/maand). De beurs kan alleen worden besteed aan school of studie 

gerelateerde benodigdheden. 

In 2012 is het grootste deel van het positieve saldo tussen baten en lasten overgemaakt van de 

betaalrekening naar de spaarrekening van de Stichting Amigos. Dit geld zal in de komende jaren aan 

de doelstellingen van de stichting besteed worden.  

 

 

 


