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Voorwoord
Dit is een bijzonder jaarverslag. In de loop van 2013 heeft het bestuur van de SSNM een besluit genomen
waarmee de stichting een compleet andere weg is ingeslagen: naast de stichting hebben we een vereniging
Amistad opgericht. Samenhangend met dit besluit is onze subsidierelatie met de gemeente Nijmegen gewijzigd.
De organisatie en werkwijze van de stichting zijn hierdoor veranderd. Meer taken worden door het bestuur zelf
opgenomen en sinds begin 2013 fungeren we niet meer als werkgever. We nemen enkel nog mensen aan op
projectbasis. Ook hebben we ons kantoor aan het St. Stevenskerkhof verlaten. Voor vergaderingen en afspraken
hebben we onderdak gevonden in het pand van het Milieu Educatie Centrum aan de Derde van Hezewijkstraat 2A in Nijmegen.
In dit verslag wordt verantwoording afgelegd inzake deze keuze(s), gevolgd door een overzicht van de lopende
projecten en tenslotte de financiële verantwoording. Met het oog op de transformatie is een aparte brochure tot
stand gekomen waarin het bestuur uitleg geeft over de veranderingen. Voor dit verslag is ruimschoots geput uit
deze brochure. (De brochure is te downloaden vanaf onze nieuwe website: www.nijmegen-masaya.nl).
Ron Stevens
Voorzitter SSNM
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SSNM vandaag
De Stedenband Nijmegen-Masaya bestaat meer dan 30 jaar. Nu en in het verleden hebben velen een bijdrage
geleverd aan het in stand houden van deze vriendschapsband. Dertig jaar geleden was politieke solidariteit de
belangrijkste drijfveer, in de jaren daarna verschoof de focus van solidariteit naar armoedebestrijding. We hebben
ons, met succes, gericht op de (financiële) ondersteuning van projecten. In dit jaarverslag hebben wij dit nog eens
op een rij gezet. Een prestatie waar we trots op zijn.
Maar de wereld verandert. Wij hebben gemerkt dat onze partners in Masaya, maar ook in Nijmegen, de laatste
jaren behoefte hebben aan een andere vorm van ondersteuning in de vorm van kennisuitwisseling en netwerken.
Daarom willen wij terug naar de basis: een beweging tussen burgers. Hiertoe hebben wij het initiatief tot enkele
veranderingen genomen.
Op de eerste plaats hebben wij de vereniging “Amistad” opgericht. Amistad staat voor vriendschap. De vereniging
heeft tot taak de band tussen de inwoners van Nijmegen en Masaya te versterken door in dialoog de uitwisseling
van ideeën en gedachten mogelijk te maken, persoonlijke contacten en ontmoetingen te bevorderen en begrip en
respect voor elkaars maatschappelijke en culturele opvattingen en achtergronden aan te moedigen.
De SSNM blijft daarnaast gewoon bestaan. De stichting heeft tot taak om, net als in de afgelopen jaren, projecten
in Masaya te ondersteunen en projecten in Nijmegen te realiseren. Vereniging en stichting zijn nauw met elkaar
verbonden. Door lidmaatschap van de vereniging willen wij de betrokkenheid van de leden van de vereniging bij
de projecten vergroten. Het bestuur van de SSNM heeft in overleg met het bestuur van de gemeente Nijmegen
besloten af te zien van haar jaarlijkse subsidie. Wij denken dat in deze tijd een andere vorm van financiering nodig
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is om de unieke vriendschapsband tussen Nijmegen en Masaya voort te zetten. In onze visie dragen de leden van
de vereniging de stedenband, door inzet en betrokkenheid en door het leveren van een financiële bijdrage.

Missie
De missie van de stichting verandert niet. De Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya geeft invulling aan de band
tussen Nijmegen en Masaya, haar zusterstad in Nicaragua. Daarbij wil de SSNM de volgende doelstellingen
realiseren:
 het vergroten van de bewustwording van de Nijmeegse bevolking over het leven in Masaya en de
problematiek van ontwikkelingslanden in het algemeen;
 het realiseren van uitwisseling tussen beide steden;
 het bevorderen van de ontwikkeling in Masaya door structurele armoedebestrijding.
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Organisatie
De SSNM is een vrijwilligersorganisatie. Op verschillende manieren zetten Nijmeegse vrijwilligers zich in om
activiteiten in Nijmegen te organiseren en projecten in Masaya te ondersteunen. Het laatste jaar werden de
vrijwilligers aangestuurd door één vaste parttime kracht in dienst en één of meer zelfstandig ondernemers. Na
ruim drie jaar in dienst te zijn geweest heeft de SSNM afgelopen jaar afscheid genomen van Ingrid Veltscholte. De
SSNM werkt momenteel enkel nog op projectbasis met zelfstandig ondernemers. In Masaya heeft de SSNM een
vaste vertegenwoordiger. De grotere lijnen voor de invulling van de stedenband met Masaya worden uitgezet
door het vierkoppig bestuur van de SSNM.

Activiteiten
Op verschillende manieren werkt de SSNM aan het realiseren van haar doelstellingen. Ten eerste door het
organiseren van activiteiten in Nijmegen zoals lessen voor het basisonderwijs en uitwisselingen voor jongeren.
Hiervoor worden contacten gelegd met verschillende partners in de stad, zoals scholen en bedrijven. Een tweede
manier is het geven van voorlichting aan de Nijmeegse bevolking, onder andere via de digitale nieuwsbrief
MailMasaya, onze website en andere sociale media zoals Twitter en Facebook. Daarnaast heeft de SSNM 28 jaar
lang het magazine El Puente gepubliceerd. In 2012 is het laatste exemplaar uitgebracht.
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Tenslotte ondersteunt de SSNM op verschillende terreinen ontwikkelingsprojecten in Masaya. Deze projecten
worden door lokale organisaties uitgevoerd. Verderop in dit verslag wordt u daarover uitvoerig geïnformeerd.
Deze informatie staat uiteraard ook op onze website.

Partners
De SSNM voert de activiteiten niet alleen uit, maar met verschillende partners. In Masaya zijn dat lokale
organisaties, die direct contact hebben met de doelgroepen en de projecten uitvoeren. De gemeente Nijmegen
was een belangrijke partner, die de SSNM jaarlijks subsidieerde voor de organisatiekosten. De gelden waarmee de
projecten worden gefinancierd, worden via acties met andere partners, scholen, maatschappelijke organisaties en
bedrijven of via subsidieaanvragen bij fondsen ingezameld. De SSNM werkt ook samen met andere stedenbanden
in Nederland en is lid van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua. De gemeente Nijmegen is
niet langer lid van het Landelijk Beraad. Desondanks overweegt de SSNM toch om lid te blijven om juist de
uitwisseling van ervaringen met andere stedenbanden overeind te houden.
Daarnaast zien we een andere ontwikkeling. In het verleden hebben we incidenteel projecten uitgevoerd met
partners elders in Europa.(Link-Group Leicester-Masaya (UK) of Werkhof in Darmstadt (Duitsland). Dit gebeurde
zowel als hoofdaannemer, maar ook soms als onderaannemer. De laatste jaren zijn die contacten geïntensiveerd,
bijvoorbeeld binnen het drinkwaterproject . In de praktijk blijkt dat we hiermee meer middelen ten behoeve van
de projecten kunnen verwerven.
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Thema’s en werkwijze
Om de armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden worden op veel verschillende thema’s projecten uitgevoerd.
In het jaar 2000 hebben de Verenigde Naties acht Millenniumdoelen vastgesteld om de armoede de wereld uit te
helpen. De SSNM wil zich focussen op een aantal thema’s, zodat de activiteiten ook een echte bijdrage kunnen
leveren aan de ontwikkeling van Masaya en heeft daarom gekozen voor de volgende thema’s:
•

onderwijs (Millenniumdoel 2)

•

betere woon- en leefomstandigheden (Millenniumdoel 7)

•

lokale economische ontwikkeling (Millenniumdoel 8)

Samen met de partners in Masaya geven we invulling aan deze thema’s. Door langdurige samenwerking met deze
partners is de communicatie verbeterd, het vertrouwen gegroeid en ook de professionaliteit van onze partners
zichtbaar verbeterd. Onze partnerorganisaties hebben op hun werkterrein veel expertise opgebouwd, waardoor
ze de behoeftes van de lokale bevolking goed kennen. Wanneer er bij ons een aanvraag ingediend wordt, zijn de
mogelijkheden en de obstakels al goed in kaart gebracht, wat de slagingskans van het project vergroot. Na groen
licht van het bestuur gaat een medewerker (op tijdelijke projectbasis), met hulp van vrijwilligers, aan de slag om
de gevraagde bijdrage bij elkaar te brengen. Zodra de fondsen binnen zijn kan het project definitief van start
gaan.
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Projecten Masaya 2013
Drinkwater
Aanvrager:
Bedrag:
Financiering:
Status:

Ardilla
€571.367 (SSNM was verantwoordelijk voor €51.172)
Werkhof, Duitse overheid, Weijers Eikhout Dakenmakers, Bonnier Advocaten,
JVH Speelautomaten Gelderland
Afgerond

Het gebrek aan drinkwater is in veel rurale gebieden van Nicaragua een groot probleem. Zo ook in de dorpen
Llano Grande en La Reforma in de buurt van Masaya. In 2012 werd een start gemaakt met het aanleggen van een
drinkwatersysteem in beide dorpen. Eind 2013 beschikten meer dan 600 gezinnen (bijna 5000 inwoners) van deze
gebieden 24 uur per dag over stromend water aan huis. Ook werden de inwoners geschoold in duurzaam gebruik
van water, hygiëne en gezondheid. De SSNM is trots op dit resultaat.
Er komt heel wat bij kijken om een drinkwatervoorziening in een uitgestrekt gebied te realiseren. De begunstigde
gezinnen van het project waren zelf verantwoordelijk voor het graven van de geulen, zodat het
watertoevoersysteem kon worden aangelegd. Er werden veel wc’s gebouwd en zogenaamde zanjas. Een zanja is
een simpele maar effectieve vorm van waterzuivering: een gat in de grond gevuld met vulkanisch gesteente en
afgedekt met aarde. Rioolwater gaat zo schoner de grond in. Het vulkanisch gesteente heeft een filterende
werking. Er werd een put geslagen en de kwaliteit van het water werd goed bevonden. Ook zijn er bomen gepland
en 2000m2 aan terrassen aangelegd om erosie tegen te gaan. Het water uit de put die werd geslagen is
geanalyseerd en goed bevonden. Met de aanleg van het watertoevoersysteem en een centrale pomp met twee
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opslagtanks zijn de woningen uiteindelijk voorzien van water. Ardilla is verantwoordelijk voor het onderhoud en
de administratie van het leveren van water.
Een bijdrage van de SSNM, aangevuld met de eigen bijdrage van de begunstigden in de vorm van menskracht, een
bijdrage van Duitse partnerorganisatie Werkhof en van de Duitse overheid, maakte dit project mogelijk. Het
aandeel van de SSNM is ingezameld via twee golftoernooien, die samen met de drie betrokken ondernemers
georganiseerd zijn.

12

Ecologisch landbouwproject Vista alegre





Aanvrager: ADIC
Bedrag: € 19445
Financiering: Stichting Overal, Leicester Masaya Link Group, particuliere donatie, opbrengst
restaurantactie en maatschappelijke stages
Status: In uitvoering (periode april 2013 t/m maart 2015)

In april 2013 is het project Vista Alegre van start gegaan. Dit project beoogt middels geïntegreerde ecologische
landbouwsystemen en technieken de productiviteit van lokale boeren uit de buurtgemeenschap Vista Alegre aan
de rand van Masaya te verhogen, evenals de biodiversiteit van de zone te verbeteren. Er is een groep van 30
boerenfamilies geselecteerd om deel te nemen aan het project. Per deelnemer is in eerste instantie bekeken wat
er nodig is om de productiviteit van het betreffende boerenbedrijf te verbeteren. In de eerste maanden werden
er meer dan 3000 geënte fruitbomen geplant (sinaasappel, avocado, limoen, mango e.d.) en ruim 1000
bananenplanten uitgedeeld. Ook zijn er trainingen gegeven op het gebied van behoud van water en vruchtbare
grond en op het gebied van ecologische landbouw. Deze trainingen zullen vervolgd worden in 2014.
Momenteel hebben 13 bedrijven diverse ecologische landbouwtechnieken geïntegreerd in hun productieproces.
Bijna alle boerenbedrijven hebben bovendien een bedrijfsplan opgesteld en juridische en administratieve steun
ontvangen. Daarnaast is er een uitwisseling georganiseerd tussen de deelnemende bedrijven om ervaringen uit te
wisselen en van elkaar te leren. De deelnemers zijn erg enthousiast. Er wordt alweer nagedacht over een
vervolgproject op het gebied van ecotoerisme, omdat Vista Alegre een prachtig gebied beslaat.
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Voorlichting rechten van gehandicapten
Aanvrager:
Bedrag:
Financiering:
Status:

La Luz
€900
Amnesty International Nijmegen
in uitvoering (periode 2013 t/m 2015)

Gehandicaptenorganisatie La Luz werkt op verschillende fronten aan het verbeteren van de situatie waarin
gehandicapten leven. Bewustwording en lobby voor de rechten van de gehandicapten is één van de missies die de
organisatie heeft. Met financiële steun van Amnesty International Nijmegen is er voorlichtings- en
promotiemateriaal ontwikkeld waarmee de organisatie aandacht vraagt voor de achtergestelde situatie van de
gehandicapten in Nicaragua en het werk van La Luz.

Marktvrouwen
Aanvrager:
Bedrag:
Financiering:
Status:

Alternativa
€3700
Macha Muchacha
Afgerond
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Alternativa heeft via dit project 15 marktvrouwen toegang tot krediet gegeven om in hun kleine bedrijfjes, veelal
marktkramen, te investeren. De vrouwen hoefden zo geen toevlucht te zoeken tot commerciële kredieten tegen
woekerrentes. De marktvrouwen handelen voornamelijk in agrarische producten zoals groenten en fruit. Door te
investeren in het productenaanbod van hun kraam is de kans op een stabiel inkomen groter waardoor hun
leefomstandigheden verbeteren. Ook werd hun persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd. De vrouwen ontvingen
bijvoorbeeld trainingen gericht op het vergroten van bewustzijn rond thema’s zoals zelfvertrouwen en het
voorkomen van huiselijk geweld. Alternativa deed tevens een breed onderzoek naar de algehele situatie van 40
marktvrouwen, opdat NGO’s hun beleid beter kunnen toespitsen op deze specifieke groep vrouwen.

Succesvolle doorgroei: Mangoproject Pacayita
In de periode 2011-2012 ondersteunden we een coöperatie in het dorp Pacayita vlakbij Masaya met het opzetten
van een fruitverwerkingsfabriekje. Dit project had ten doel de deelnemers zelfstandig een inkomen te laten
verdienen, zodat hun kinderen naar school konden gaan. De deelnemers, hoofdzakelijk vrouwen, deden mee aan
trainingen op het gebied van MKB-ontwikkeling en management, zaai- en kweektechnieken, milieu, agroindustrie, kwaliteitsbeheer en veiligheid en hygiëne. Er werd een hal gebouwd van 60 m2 en machinerie
aangeschaft. De productiehal werd vervolgens ingericht voor het verwerken en opslaan van producten.
Het project heeft zich sindsdien zelfstandig en zeer succesvol doorontwikkeld. De SSNM vindt dit dan ook
vermeldenswaardig. Momenteel hebben circa 20 mensen vast werk in de fabriek. Er wordt jam en wijn gemaakt,
vruchtensap geproduceerd voor scholen in de omgeving, en ook productie van worst draait op volle toeren op
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basis van bestellingen. Daarnaast biedt het de boeren uit de omgeving betere afzetmogelijkheden en daardoor
meer inkomen. Het is een mooi voorbeeld van een project dat zich na een eerste periode van ondersteuning van
buitenaf zelfstandig tot een succesvolle organisatie vol potentie heeft doorontwikkeld! De SSNM is voornemens
het project waar mogelijk te ondersteunen met specifieke kennis uit Nijmegen op bijvoorbeeld
marketingtechnisch gebied, zodat het kansen op verdere groei en ontwikkeling kan krijgen.
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Activiteiten Nijmegen 2013
MailMasaya
• digitale nieuwsbrief over projecten in Nijmegen en Masaya
• periode: 8x per jaar

Mano a Mano
• uitvoering van het lespakket over Masaya; kinderen leren over de zusterstad en over het armoedevraagstuk
• periode: verschillende periodes in 2013
• partners: Milieu Educatie Centrum, Natuurmuseum Nijmegen, basisscholen

Diverse activiteiten in de Waalsprong (Nijmegen-Noord)
• Nicaraguaanse markt tijdens wijkbrunch in Oosterhout
• Informatiemarkt tijdens familiedag in Oosterhout
• Geven van voorlichting aan kinderen op basisschool de Oversteek
• Verkoop van Nicaraguaanse primitieven
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Een korte terugblik op meer dan 30 jaar SSNM
In de aanloop naar de transformatie hebben we uitgebreid stilgestaan bij hetgeen de SSNM in het verleden
allemaal heeft ondernomen. De SSNM ondersteunde in de afgelopen dertig jaar 162 projecten in Masaya, die
samen goed waren voor een investering van 2,8 miljoen euro. Een deel van dat bedrag, 1,1 miljoen euro, is
rechtstreeks afkomstig uit fondsenwerving van de SSNM in Nijmegen en omstreken. Ongeveer een vijfde van het
geld ging maar Masaya in de vorm van ondersteuning in natura. Zo zijn er dertien containers met goederen
verscheept, met bijvoorbeeld medische hulpmiddelen, technische onderdelen en onderwijsmateriaal. De rest van
het bedrag bestond uit investeringen van andere partijen, waarbij de SSNM als aanstichter of vliegwiel fungeerde.
In de beginjaren van de stedenband lag de nadruk vooral op infrastructurele projecten. Rond de eeuwwisseling
hadden veel projecten te maken met onderwijs en zorg. Op dit moment gaat de meeste aandacht uit naar het
bevorderen van de economische ontwikkeling van Masaya.
Overzicht van álle door de SSNM uitgevoerde projecten:
Infrastructuur / Leefomgeving (37)
Wegen & Bruggen (4)
Elektriciteit (8)
Woningen (5)
Water en Sanitatie (20)
Sociaal-maatschappelijk (18)
Algemeen publiek (5)
Vrouwen (4)
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Homoseksuelen (3)
Risicojongeren/straatkinderen (6)
Onderwijs (52)
Primair (42)
Voortgezet & Beroepsonderwijs (10)
Economische ontwikkeling (17)
Platteland (8)
Stad (9)
Gezondheid/ Zorg (18)
Cultuur (8)
Milieu (3)
Overig (9)

De SSNM heeft een indrukwekkend track record opgebouwd, waarmee ze in Nijmegen en vooral in Masaya het
verschil heeft gemaakt. Hierbij nog een greep uit de vele succesvolle projecten met een grote impact voor de
Masayaanse bevolking:






Aanleg van drinkwatervoorzieningen
Woningbouw
Ondersteuning van een rechtswinkel
Opleiding voor verloskundigen
Opzetten materialenbank voor reparatie van woningen
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Alfabetiseringsproject op het platteland
Beroepsopleiding voor kansarme jongeren
Bouw en inrichten van klaslokalen
Aidsvoorlichting onder jongeren
Aanleggen van riolering en een biofilter
Nieuw dak voor de bibliotheek
Ondersteuning van een bamboewerkplaats voor gehandicapten
Schoolmaaltijden voor kleuters in armste wijken
Capaciteitsopbouw en kredietverstrekking aan kleine bedrijven en boerenbedrijven

Wat staat er op de rol?
De SSNM heeft al veel geïnvesteerd in Masaya, maar zowel in Masaya als in Nijmegen blijft behoefte aan dialoog
en uitwisseling. Beide steden halen daar veel ‘winst’ uit, in de vorm van gedeelde kennis, ervaring, netwerken en
idealen. Daarnaast, eerlijk is eerlijk, is in Nicaragua nog steeds sprake van armoede. Specifieke groepen hebben
nog altijd een impuls van buiten nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Daarvoor willen wij met uw hulp, hard aan
het werk.
Op verschillende manieren willen wij door blijven gaan. Op de eerste plaats wordt gewerkt aan uitwisseling en
kennisoverdracht tussen verschillende bevolkingsgroepen. Voor de nabije toekomst staan binnen dit kader de
volgende projecten op het programma:
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 Onder de naam Hulpverlening Sin Fronteras (HSF) gaan Nijmeegse brandweerlieden en
ambulanceverpleegkundigen hun collega’s in Masaya trainen. Ook zamelen zij materiaal in dat per container
naar Masaya verscheept wordt. (geplande start voorjaar 2014)
 Nijmeegse ROC-studenten maken via social media en fotografie kennis met leeftijdsgenoten in Masaya. Zij
delen persoonlijke ervaringen uit het dagelijks leven. (geplande start najaar 2014)
 Wijkbewoners van Nijmegen-Noord, jong en oud, en wijkbewoners van Salto Transatlántico in Masaya
wisselen via diverse activiteiten persoonlijke interesses en ervaringen uit.
Op de tweede plaats willen we inzetten op een actieve deelname van kansarme bevolkingsgroepen aan de
samenleving en lokale economische ontwikkeling als middel om armoede en uitsluiting te overwinnen.
• Gehandicaptenorganisatie La Luz ontwerpt onder andere foldermateriaal waarmee de organisatie aandacht
vraagt voor de achtergestelde situatie en rechten van de gehandicapten en het werk van La Luz. (periode 2013
t/m 2015)
• Gehandicaptenorganisatie La Luz organiseert een uitwisselingsdag waarop 35 jongeren met een handicap uit
verschillende gemeenten hun ervaringen, best practices en adviezen uitwisselen op het gebied van werk en
toekomst. Er worden onder andere workshops georganiseerd gericht op persoonlijke toekomstplannen om
zelfstandig en/of onafhankelijk te worden. (geplande start najaar 2014)
• In Vista Alegre, een streek ten zuiden van Masaya, is een project in uitvoering van ADIC waarbij 30 boeren
scholing en begeleiding krijgen op het gebied van duurzame landbouw, met als doel hun productiviteit en
inkomen op een ecologisch verantwoorde manier te vergroten. (periode 2013 t/m 2015)
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• Het gebied van Vista Alegre biedt vele mogelijkheden op het gebied van toerisme. Lokale organisatie ADIC
onderzoekt momenteel deze mogelijkheden en zal in 2014 met een aanvraag komen.
• De afgelopen jaren is in Masaya de wijk Salto Transatlantico verrezen. Maar liefst 166 woningen bieden plaats
aan 664 inwoners. De bouw van een gemeenschapshuis (Casa Comunal) moet de kroon vormen op de wijk.
Het gemeenschapshuis is onderdeel van het project Botanische tuin van MASINFA waar de inwoners van de
wijk geschoold worden in duurzame methoden voor het verbouwen van voedsel en een gezond eetpatroon.
Doel van het project is verbetering van de gezondheid, voedselzekerheid en de zorg voor het milieu. Daarnaast
bevordert het Casa Comunal de sociale cohesie in de wijk. (geplande start voorjaar 2014)
• Partnerorganisatie MASINFA heeft geconstateerd dat er een groot tekort is aan technisch goed opgeleide
mensen in de bouwsector in Masaya. Bestaande technische opleidingen sluiten bovendien onvoldoende aan
op de lokale arbeidsmarkt. MASINFA zal een groep mannen en vrouwen technisch beroepsonderwijs geven dat
direct gekoppeld is aan bestaande woningbouwprojecten ter bevordering van de werkgelegenheid en
verbetering van de eigen wijk. (geplande start 2015)
• Er liggen plannen op tafel om wederom met onze Duitse partnerorganisatie Werkhof een project te starten
om het lokale midden- en kleinbedrijf in Masaya te versterken. (geplande start 2015)
Al deze projecten worden uitgevoerd door lokale NGO’s waarmee de SSNM al jarenlang goede contacten heeft.
Op deze wijze werkt de SSNM op basis van strategische samenwerking – lokaal, nationaal en internationaal. Bij
alle projecten hebben we structureel aandacht voor voorlichting om het Nijmeegse publiek zoveel moeilijk te
betrekken bij onze zusterstad in Nicaragua.
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Bijlage 1

Winst- en verliesrekening
2013

OPBRENGSTEN
subsidie gemeente Nijmegen
afdracht projecten
inkomsten activiteiten Nijmegen
opbrengsten uit verkoop
overige inkomsten

2012

€

%

€

%

94.000
1.199
0
8
705

98
1
0
0
1

47.000
12.019
23.395
2
1.077

56
14
28
0
1

95.912

100

83.493

100

6.780
29.082
29.850
2.730
258
14.477
0

7
30
31
3
0
15
0

7.699
26.196
10.840
3.070
284
25.679
0

9
31
13
4
0
31
0

83.176

87

73.769

88

ORGANISATIEKOSTEN
huisvestingskosten
loonkosten
overige personeelskosten
organisatiekosten
bank- en rentekosten
uitgaven activiteiten Nijmegen
afschrijvingen
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RESULTAAT
bijzondere baten en lasten
RESULTAAT

PROJECTKOSTEN
geworven fondsen-organisatiekosten
uitgaven projectgelden
mutatie reservering projectgelden

12.736

13

9.724

12

383

0

440

1

12.352

13

9.284

11

10.787
-23.991
-13.204

19.376
-37.000
-17.624
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Bijlage 2

Balans
€

31-12- 2013
%

€

31-12-2012
%

0

0

142

0

vorderingen

10.036

10

17.181

16

liquide middelen

85.481

87

85.473

81

2.884

3

2.896

3

98.401

100

105.692

100

22.665

23

10.313

10

1.937

2

9.185

9

reservering goedgekeurde
projectgelden

73.799

75

86.194

82

totaal passiva

98.401

100

105.692

100

AKTIVA
inventaris

voorraden
totaal aktiva
PASSIVA
eigen vermogen
kortlopende schulden

27

28

