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Voorwoord
In dit boekje brengt de stichting Wayquis Peru, in een compacte versie,
financieel verslag uit over het kalenderjaar 2017, 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 2017 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 donateurs, vrienden en belangstellenden van Wayquis Peru.
Voor u ligt het jaarverslag van 2017. Een jaarverslag waarin wij met ons
team in Nederland hadden gehoopt goed nieuws te kunnen brengen
over de verbouwing van onze zuivelmakerij.
In dit verslag kunt U lezen dat onze crowdfundingscampagne, die nodig
was om aanpassingen te kunnen doorvoeren voor onze zuivelmakerij
en de voortgang van onze werkzaamheden in Peru, met succes is
afgerond.
Binnen 8 maanden hadden wij, mede dankzij uw hulp en het vertrouwen
van diverse instanties en stichtingen en de samenwerking met Wilde Ganzen
het benodigde bedrag bij elkaar. Iets waar wij zeker erg dankbaar voor zijn.
Eind juli 2017 heeft Wilde Ganzen, op ons verzoek, het eerste deel van het
opgehaalde bedrag overgemaakt naar onze lokale partners in Peru.
Kort daarna bleken zij moeite te hebben met de controle vanuit Nederland
over de gemaakte afspraken. Dit resulteerde uiteindelijk in een
vertrouwensbreuk.
Om te voorkomen dat de opgehaalde donaties op een verkeerde manier
gebruikt gingen worden hebben wij in -samenwerking met Wilde Ganzenbesloten om de overboeking ongedaan te maken en inmiddels heeft Peru
het geld teruggestort naar de rekening van Wilde Ganzen. Op dit moment
staat het opgehaalde bedrag nog steeds op de rekening bij Wilde Ganzen.
U begrijpt dat dit ons zeker niet in de koude kleren is gaan zitten.
Na ruim 17 jaar fijn samengewerkt te hebben met de lokale bevolking is het
ook zeker te betreuren dat door opeens de beschikking te krijgen over een
groot geldbedrag vanuit Nederland de belangen uit elkaar zijn komen te
liggen.
U heeft u de donatie gedaan op basis van vertrouwen in ons project en/of op
eerder geboekte resultaten. Als voorzitter van Wayquis Peru wil ik er daarom
ook zeker van zijn dat uw geld ook terecht komt waarvoor het is opgehaald.
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vervolg......
Hoewel op dit moment het project stil ligt voor de gehandicapten in Peru wordt
er harder dan ooit gewerkt aan een eerlijke afwikkeling en garanderen wij u
dat wij veel tijd en energie steken in een gepaste oplossing. Wij zijn daarbij
echter afhankelijk van onze lokale partners
en de autoriteiten in Peru.
Kortom, totdat er meer bekend is staat uw donatie aan de
crowdfundingscampagne ten bate van de verbouwing van onze
zuivelboerderij op de rekening bij Wilde Ganzen.
(Noot: 2018 inmiddels weer op de bankrekening van Stichting Wayquis)

Wij blijven werken aan en vertrouwen op een goede afwikkeling.
Met vriendelijke groet,
Marjan Schamp
Voorzitter stichting Wayquis Peru Nederland
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Staat van herkomst en bestedingen van de middelen 2017
Debet

Positief Saldo per 1-1-2017

€

Credit

3.246,54

Ontvangsten
Donaties aan de Stichting
Project- en Incidentele bijdragen
Fondswerving / Crowdfunding

€ 1.660,00
€
382,50
€ 14.226,51
€ 16.269,01

Uitgaven
Overgemaakt naar de bankrekening nummer
van Wilde Ganzen
Kosten onderhoud website
Betaald aan kosten
Portikosten + Drukkosten (Nieuwsbrieven)
Bankkosten

€ 14.000,00-

€ 19.515,55

Positief Saldo per 31-12-2017
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€

5.223,46

€

43,41-

€
€

140,67108,01-

€ 14.292,09-
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Verdeling van de ontvangen gelden in Nederland
In 2017 is ruim € 16.300,00 gedoneerd aan de stichting. In de volgende grafiek
kunt u zien waar deze gelden vandaan komen:

Grafische verdeling:
2017
Crowdfunding
2017 Donaties

2017
Incidentele
bijdrage
2017 Bijdrage
Project
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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

€

Uitgaven in de loop van het jaar

€

€

€

Ontvangsten in de loop van het jaar

6.424,87

€

#VERW!

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

€

€

€

€

84,50 €

420,71

€ 12.945,73 €

€ 13.450,94 €

10.202,89 € 2.624,33

679,46

€

€

330,04

6.573,86

7.583,36

€

€ 10.202,89 €

2014

15.572,49 € 5.872,38

2.213,76

€

€

€

€

€

2013

Kalenderjaren

5.422,44

287,78

2016

€ 3.246,54

332,88

€ 7.359,28

€ 7.692,16

€ 5.516,26

€ 5.422,44

196,80 €

2.066,31

2.550,89

5.349,00

2.624,33

2015
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Historische financiële gegevens
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Fotosessie vanuit Peru
Met onderstaande foto’s geven wij u een indruk vanuit Peru.
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