Jaarverslag 2016
Voorwoord
In dit boekje brengt de stichting Wayquis Peru, in een compacte versie,
financieel verslag uit over het kalenderjaar 2016, inclusief een financieel
overzicht van de afgelopen jaren.
De doelstelling en de werkzaamheden van de Stichting in Nederland, te weten;
geld inzamelen in Nederland voor de gehandicapte jongeren vanaf
16 jaar en ouder in Peru, heeft deze stichting verder geen activiteiten in
Nederland. De financiële handelingen in Nederland beperken zich tot het
inzamelen en verkrijgen van gelden. Al deze administratieve handelingen
worden verwerkt op een betaalrekening bij de ABNAMRO-bank.
Gezien deze werkzaamheden doet de stichting alleen financieel verslag over het
jaar 2016 in een overzicht, wat formeel de naam draagt van:
Staat van herkomst en bestedingen van de middelen.
Op de website van de stichting; www.wayquisperu.com, kunt u ook e.e.a.
teruglezen maar met dit boekje bereiken wij ook de mensen/donateurs die niet
beschikken over internet.

Correspondentie adres in Nederland:
Marjan Schamp (Voorzitster van de Stichting)
Lijnbaanstraat 99
6541 AL Nijmegen
E-Mailadres: contact@wayquisperu.com
Bankrekeningnummer: NL02 ABNA 0518.589.781
De Stichting is aangesloten bij ANBI , onder nr: 814802825
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Woord van de voorzitster Marjan Schamp
Beste mensen,
Dit is het jaarverslag over 2016. Een jaar waarin we met zowel het team in Peru
als in Nederland hebben gekeken hoe we weer verder konden na de veranderde
wet- en regelgeving in Peru, waardoor de kaas en zuivel die in een opleidingsruimte wordt geproduceerd niet meer verkocht mag worden
We hebben ons aangemeld bij Wilde Ganzen en we zijn daar meerdere malen
op gesprek geweest. Sinds augustus 2016 worden we ook gesteund door
deze stichting. Uit hun steun blijkt dat onze aanpak aan hun kwaliteitseisen
voldoet en gewaardeerd wordt! Eind oktober 2016 zijn we met onze
crowdfundingcampagne online gegaan.
Hiermee hopen wij het benodigde bedrag op te halen voor de aanbouw van een
nieuwe cursusruimte zodat wij medio 2017 kunnen beginnen met de noodzakelijke verbouwingen op ons terrein. We hebben al vele donaties binnengekregen,
en momenteel zitten we halverwege ons streefbedrag.
We gaan dus voorlopig nog zeker door!
De kosten binnen Nederland liggen wat hoger dan u van ons gewend bent.
Het opstarten van een crowdfundingcampagne kost geld en ook het organiseren
van activiteiten als het huren van een marktkraam vallen hieronder. Toch zult u
zien dat we de kosten zo laag mogelijk houden omdat wij zoveel mogelijk op
willen besteden voor de aanbouw zelf!
Het jaar 2017 zal voor ons een heel belangrijk, en spannend jaar worden. Wij
willen graag de doorstart maken, zodat wij meer mensen met een beperking op
kunnen leiden en werkervaring kunnen laten opdoen en daar hebben wij dus wel
financiële ondersteuning bij nodig.
Wat ons dit jaar enorm heeft gesterkt is de hulp van mensen van ‘buitenaf’ die
tevens geld hebben opgehaald voor ons project. Waaronder de parochianen van
De Goede Herder in Nijmegen, maar ook oud vrijwilligers en diverse kerken
door het hele land die een bijdrage geleverd hebben aan ons project. Daarnaast
willen wij zeker de individuele giften en donaties niet overslaan want hoe klein of
groot de bijdrage ook is, elke stap is er weer eentje dichter bij ons uiteindelijke
doel.
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Zelf ben ik in Peru geweest van 14 januari t/m 10 februari 2017.
Omdat we momenteel niet mogen opleiden hebben wij onze aandacht
gericht op fondsenwerving. We hebben diverse mensen gesproken die
ons, ook financieel, een warm hart toedragen.
De gemeentes in Peru staan nog steeds positief tegenover een samenwerking met ons project en wij hopen u binnen een paar maanden te kunnen melden, dat het ons toch is gelukt het resterende bedrag op te halen
en dat we kunnen starten met de nodige verbouwingen!
Mocht u na het lezen van dit jaarverslag vragen hebben of wilt u ons
project in de toekomst helpen als vrijwilliger of meedenken over mogelijke
verdere groei neem dan gerust contact op met mij!

Marjan Schamp
Voorzitter Wayquis Peru
.
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Staat van herkomst en bestedingen van de middelen 2016
Debet

Positief Saldo per 1-1-2016

€

5.422,44

€

5.516,26

Credit

Ontvangsten
Donaties aan de Stichting
€
Deurcollectes Kerk
€
Project- en Incidentele bijdragen
€
Verkoop van Spullen Crowdfunding
€
Fondswerving / Crowdfunding * €
Kosten Crowdfunding * €

1.541,37
991,99
825,00
444,50
3.219,75
1.506,35-

Uitgaven
Overgemaakt naar Peru
Website
Betaald aan kosten
Portikosten + Drukkosten (Nieuwsbrieven)
Bankkosten
€ 10.938,70

Positief Saldo per 31-12-2016
*

Zie voorwoord van Marian
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€

3.246,54

€
€

7.359,2836,30-

€
€

138,03158,55-

€

7.692,16-
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Verdeling van de ontvangen gelden vanuit Nederland
In 2016 is ruim € 5.500,00 gedoneerd aan de stichting. In de volgende grafiek
kunt u zien waar deze gelden vandaan komen:

Grafische verdeling:

Donaties aan de Stichting
8%
Deurcollectes Kerk

28%

Project- en Incidentele
bijdragen

31%

Fondswerving /
Crowdfunding

18%
15%

Verkoop van Spullen
Crowdfunding
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Saldo aan het einde van het kalenderjaar

€

€

Kosten

Gekochte middelen voor Peru

5.000,00

€

Overgemaakt naar Peru in de loop van het jaar

€

€

€

€

5.404,87

€

358,11 €

5.358,11

€

6.424,87

€

Ontvangsten in de loop van het jaar

Uitgaven in de loop van het jaar

4.338,11

€

Saldo van de Stichting aan het begin van het jaar

2011

2.213,76

353,21

6.610,68

6.963,89

3.772,78

5.404,87

2012

€ 5.349,00

€

€

€

287,78

196,80

€ 5.422,44

84,50 €

420,71

€ 12.945,73 € 2.066,31

€ 13.450,94 € 2.550,89

10.202,89 € 2.624,33

679,46

€

€

330,04

6.573,86

7.583,36

2015

€ 10.202,89 € 2.624,33

2014

15.572,49 € 5.872,38

2.213,76

€

€

€

€

€

2013

Kalenderjaren
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Historische financiële gegevens
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Fotosessie vanuit Peru
Met onderstaande foto’s, gemaakt door Marjan in 2017,
geven wij u een indruk vanuit Peru.
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