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Voorwoord  
 
We hebben dit jaar in Peru en in Nederland  met veel plezier  het 15 jarig bestaan van Inca Educa 
gevierd. We hebben daarbij laten zien dat Inca Educa zich in die tijd succesvol ontwikkeld heeft. Er 
staat een stevige organisatie, die kwalitatief goed werk levert, die kritisch naar zichzelf kijkt en zich 
telkens weet je vernieuwen. Dat laatste is ook nodig gelet op de maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen in Peru. De economie bloeit de laatste jaren op en veel mensen krijgen het beter. 
Toch is het voor de armste mensen nog steeds moeilijk om ook volop mee te delen in de 
toegenomen welvaart. Opleidingen zoals Inca Educa die biedt, blijven voor deze groep van groot 
belang. Wil zij een factor van belang blijven, dan moet Inca Educa zich ook blijven aanpassen aan de 
vraag van de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de huidige CETPRO -opleidingen ieder jaar kritisch 
bezien worden op hun actualiteit en waar nodig worden bijgesteld. Er moet ingespeeld worden op 
veranderende vraag van werkgevers, maar ook op andere verwachtingen van jongeren over de 
inhoud van de opleiding. Kortom, kwaliteit en innovatie zijn bakens naar de toekomst. 
Inca Educa kan tevreden terugkijken op de bezetting van de opleidingen in 2017. Er hebben zich 
gemiddeld 523 leerlingen per kwartaal ingeschreven (2093 op jaarbasis). In de vorige jaren waren dat 
respectievelijk 531, 485 en 445 leerlingen per kwartaal. 
Het is gelukt om alle CETPRO opleidingen weer in één gebouw te huisvesten. De bakkersschool, die 
apart gehuisvest was, kon eind 2017 weer terugkeren naar de school, omdat daar ruimte vrij kwam 
die bij de verhuurder zelf in gebruik was. Inca Educa huurt nu het gehele pand en men hoopt met het 
nieuwe bestuur van de coöperatie langjarige afspraken te kunnen maken.  
Op twee belangrijke punten is geen vooruitgang geboekt. 
Het opzetten van de vervolgopleiding Instituto Superior Tecnico (IST) is blijven steken. Eind 2016 is 
de wet op de IST’ s gewijzigd en in 2017 zijn de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen nog niet 
verschenen. Dat betekent dat geen enkele school een nieuwe aanvraag heeft kunnen indienen. 
Daarmee is ook de verwachting dat Inca Educa het resterende deel van de kosten uit lesgelden IST 
zou kunnen dekken in 2017 niet haalbaar gebleken en  dat zal ook in 2018 het geval zijn. 
Ook heeft men nog geen geschikte bouwgrond kunnen vinden. We hopen dat dit in 2018 wel lukt, 
want dan kunnen voorbereidingen worden getroffen voor het plannen van  nieuwbouw. 
De stap van 15 jaar naar volwassenheid vraagt kortom nog de nodige aandacht. 
De steunstichting heeft de continuïteit van Inca Educa in 2017 gewaarborgd door het beschikbaar 
stellen van financiële middelen voor het reguliere onderwijsprogramma c.q. het programma 
persoonlijke vorming. Ook hebben we de reservering voor het kopen van een terrein flink kunnen 
verhogen. We zullen ook in 2018 in deze geest handelen en Inca Educa adequaat ondersteunen bij de 
stappen naar duurzaamheid en zelfstandigheid. 
  
  
Namens het bestuur,  
 
Mr. G.J.M. (Geert) Hoogeboom 
voorzitter steunstichting 
Apeldoorn 
februari 2018 
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1. Doelstelling, visie en missie 
 
* Statutaire doelstelling 
De steunstichting Inca Educa zet zich in voor het bekend maken van de activiteiten van Inca Educa in 
Nederland en voor het werven van fondsen. 
 
*Visie 
 De steunstichting sluit aan bij de door Inca Educa Peru geformuleerde visie en hanteert voor haar 
werkzaamheden dezelfde uitgangspunten: solidariteit, armoedebestrijding en goed toegankelijk 
onderwijs. De steunstichting draagt er aan bij dat Inca Educa haar ideaal kan realiseren:  
* kansarme jongeren in Cusco hebben recht op en toegang tot betaalbaar onderwijs.  
* Inca Educa biedt hen vakscholing van hoge kwaliteit tegen een lage prijs en biedt hen daarmee zicht 

op werk in de formele economie. 
 
*Missie 
De steunstichting ondersteunt Inca Educa Peru als vakschool voor kansarme jongeren op een 
zodanige manier dat deze ingebed is in de lokale infrastructuur, zichzelf door een kwalitatief goed 
aanbod blijvend in de markt weet te zetten, zelf in staat is de reguliere begroting dekkend te krijgen 
en een zelfredzaam en duurzaam instituut te worden. 
 
* Motto 
‘Blijvende verbondenheid’ (union para siempre) is het motto waaronder de steunstichting haar 
activiteiten verricht. 

 

2. Uitwerking 
doelstellingen 
steunstichting 
 
Op basis van de 
ontwikkelingen in 2016 
hebben we de hoofdlijnen 
van beleid, zoals verwoord in 
het Beleidsplan 2016-2019 op 
enkele punten bijgesteld c.q. 
genuanceerd. 
*Omdat het langer duurt om 
de vervolgopleiding IST te 
realiseren zullen we langer 
dan voorzien blijven 

investeren in het reguliere onderwijsprogramma en het programma persoonlijke vorming, gezond 
gezin en kinderopvang. 
* Met betrekking tot de leerwerkbedrijven is op basis van de evaluatie eind 2016 geconcludeerd dat 
er geen nieuwe leerwerkbedrijven op commerciële basis meer zullen worden opgericht. De bakkerij 
zal worden geconsolideerd. Inca Educa zal haar eigen inkomstem in de toekomst vooral halen uit 
lesgelden van CETPRO en IST.  
*Er moet ruimte gevonden worden om het IST te kunnen starten die voldoet aan de eisen van het 
Ministerie van Onderwijs. 
*De aankoop van grond voor nieuwbouw blijft prioriteit houden, maar het bouwen van een eigen 
school zal pas over enkele jaren aan de orde zijn.  
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3. Activiteiten 
 
3.1. Investeren in duurzaamheid en innovatie  
In het beleidsplan 2016-2019 is ervan uitgegaan dat Inca Educa vanaf 2017 in staat zou zijn om de 
kosten van het reguliere onderwijsprogramma zelf te dekken. Voorzien was dat die extra eigen 
inkomsten grotendeels uit de lesgelden van de vervolgopleiding Instituto Superior Tecnico (IST) 
zouden komen. Het opzetten van deze vervolgopleiding ondervond vertraging primair ten gevolge 
van de afwijzende reactie van het Ministerie van Onderwijs medio 2016 op de aanvraag die in 2015 
was gedaan. In 2017 trad verdere vertraging op: de Wet op de IST’ s is vernieuwd, maar de 
uitvoeringsregeling ontbreekt nog en dientengevolge kunnen scholen nog geen nieuwe aanvraag 
indienen. Dat betekent dat ook in 2018 naar alle waarschijnlijkheid het IST niet gerealiseerd kan 
worden. De steunstichting heeft daarom besloten haar bijdragen de komende jaren aan te wenden 
om de continuïteit van de huidige activiteiten te waarborgen. Voor 2017 hebben we onze bijdrage 
van €24. 000, - alsnog ingezet voor het realiseren van het reguliere onderwijsprogramma. Daartoe 
hebben we een projectplan opgesteld waarin we bijdragen vragen voor de onderdelen Programma 
Persoonlijke Vorming, Gezond Gezin en Kinderopvang. Voorts hebben we een bijdrage van €6000, - 
verleend voor het opnieuw voorbereiden van de nieuwe aanvraag IST bij het Ministerie van 
Onderwijs.  
Via Edukans en de Takatuka Foundation hebben we deze bijdragen kunnen verwerven. Edukans 
heeft in december 2017 besloten om in diverse landen waaronder Peru geen vakonderwijs meer te 
financieren onder meer omdat Peru is gestegen op de DAC- lijst (Development Assistance 
Committee) waarop de landen vermeld staan die door de OESO erkend worden als 
ontwikkelingsland. Daarmee komt aan ons langdurig partnerschap een eind.  
  
3.2. Eigen inkomsten 
Inca Educa vergroten  
*Eind 2016 is 
geconcludeerd dat het 
in stand houden van 
commerciële 
leerbedrijven te ver van 
de corebusiness van de 
school af staat en te 
veel tijd en aandacht 
van staf en directie 
vragen. De ombouw 
van ‘commerciële 
bakkerij’ naar 
‘bakkersschool’ was 
een verbetering. In 
december 2017 is de 
bakkersschool verhuisd 
naar de school, omdat 
daar ruimte vrijkwam die in gebruik was bij de eigenaar. Inca Educa kan nu beschikken over het 
gehele pand. Het huurbedrag voor de bakkerij is lager dan in het vorige pand en de verkoop is licht 
gestegen.  
 Men wil de komende jaren geen nieuwe leerbedrijven meer opzetten die op commerciële basis 
werken. Mogelijke leerbedrijven, zoals een schoonheidssalon, zullen in de toekomst als onderdeel 
van de school functioneren. De inkomsten van derden zullen voortaan vooral worden verworven uit 
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lesgelden van CETPRO en IST en uit het geven van cursussen aan bedrijven, overheden en NGO’s. Dat 
betekent dat de steunstichting geen middelen meer voor leerwerkbedrijven hoeft te verwerven. 

*Wilde Ganzen heeft 
een training ontwikkeld 
voor fondsenwerving in 
de partnerlanden zelf. 
Onder de naam ‘ 
Change the game’. Deze 
training komt naar 
verwachting in 2018 in 
het Spaans beschikbaar. 
Wij zullen Inca Educa 
informeren over deze 
training. Op die manier 
kan men leren om zelf 
fondsen te werven als 
aanvulling op het 
verkrijgen van lesgelden 
en diensten aan 
derden.  

 
3.3.Realiseren nieuwe huisvesting 
*Inca Educa is al geruime tijd op zoek naar een terrein waar een schoolgebouw en aanpalende 
voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Sinds enkele jaren hebben we in Nederland en Peru een 
reservering gemaakt voor aankoop van grond. Het streven is om met de beschikbare middelen uit 
het huisvestingsfonds grond te kopen. Er wordt een stuk grond gezocht ver buiten het centrum of in 
een naburige gemeente, dat uit het fonds betaald kan worden zonder dat aanvullende financiering 
nodig is. De realisatie van bebouwing zal daarna gefaseerd plaatsvinden in een aantal laagbouwunits. 
In 2017 is het niet gelukt om een geschikt terrein te vinden.  
Eind 2017 heeft de steunstichting op basis van haar fondsenwerving ruim €72.000, - voor dit doel 
kunnen reserveren. 
*We hebben contact gelegd met de Bernard van Leer Foundation met de vraag of zij ons kunnen 
adviseren over de aanpak van het huisvestingproject. 
 
3.4. Kennisuitwisseling  
In de toekomst willen we meer nadruk leggen op het uitwisselen van kennis. Dat gebeurt o.a. door 
het in stand houden en uitbreiden van netwerken in Nederland en Peru en door kennisuitwisseling 
tussen scholen voor beroepsonderwijs in Nederland en Peru. Gerichte deelname aan netwerken 
levert het meeste resultaat op om ons doel te bereiken: bekendheid geven aan Inca Educa en 
daarvoor gelden verwerven. Het is van belang in onze contacten niet alleen de ‘successtory’ uit te 
dragen, maar ook inzicht te verschaffen in de problemen waar we mee te maken hebben gehad en 
aan te geven hoe we die hebben aangepakt.  
 
We hebben de volgende activiteiten uitgevoerd. 
*Met Edukans is gesproken over de mogelijkheid dat verschillende NGO’s in de regio Cusco meer met 
elkaar gaan samenwerken. Op die manier kan een krachtige alliantie ontstaan die grote groepen 
arme jongeren en volwassenen kan bereiken met een gevarieerd onderwijsaanbod. We hebben 
contact gehad met De Nederlandse vertegenwoordigers van de stichting Forward, die in de regio 
Cusco een onderwijsproject wil opzetten. Door de beleidswijziging bij Edukans om geen vakonderwijs 
in Peru meer te ondersteunen is dit traject gestopt. 
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*Het ontwikkelen 
van een 
scholenband heeft 
nog niet tot 
resultaat geleid. 
We blijven 
proberen om met 
MBOscholen tot 
kennisuitwisseling 
tussen Nederland 
en Peru te komen. 
We hebben 
voorbereidingen 
getroffen om begin 
2018 een 
onderzoek uit te 
voeren waarin een 
vergelijking tussen 
MBO onderwijs in 
Nederland en Peru plaatsvindt en waarin contacten met enkele MBO-instellingen worden gelegd. 
*Contact met de Mineke Foundation, die in Liberia actief is, om kennis uit te wisselen. 
 
3.5. Promotie en communicatie  
Om bekend te zijn, te blijven en meer bekend te worden bij donateurs, sponsors en fondsen is het 
van belang om ons regelmatig en met diverse communicatiemiddelen te presenteren. In het 
beleidsplan hebben we de grote lijnen beschreven van de wijze waarop we ons willen laten zien.  
 
We hebben de volgende activiteiten uitgevoerd. 
*Drie keer per jaar het Informatiebulletin uitgegeven en de website onderhouden 
*In februari in filmhuis/bioscoop Gigant de Peruaanse film ‘Contracorriente’ gedraaid voor donateurs 

en belangstellenden. In de nazit waren Peruaanse hapjes en drankjes beschikbaar en hebben we 
informatie gegeven. 

*Ingetekend op de nacht van de Fooi met het project Gran Belleza.  
*Deelgenomen aan de Nederlandse Notarisagenda 
*Een nieuwe instituutsfilm door Inca Educa Peru laten maken en een filmpje met een rondleiding 

door het gebouw 
*Aanwezig geweest op het 15 jarig jubileum van BIS 
*Een plan ingediend bij de NRC Charity Award.  
*Deelgenomen aan de verhalenwedstrijd van Partin. Ons verhaal is terug te vinden op de site ‘kleine 

goed doelen’. 
*Aanwezig geweest bij het afscheid Mathieu Beurskens van Young Africa. 
*Bij de Heuvellaanschool Apeldoorn waren we het goede doel van het Spetterproject. 
*Op 10 december hebben we met onze kraam op de Amnesty schrijfmiddag gestaan 
 
Bijzondere vermelding verdient de viering van 15 jarig bestaan. 

   In oktober hebben we in Apeldoorn een bedankfeest gehouden voor onze donateurs bij Da Capo in 
de Oude Ambachtschool. Na een informatief deel waarin nieuwe filmpjes van Inca Educa werden 
vertoond en waarin via enkele interviews duidelijk werd gemaakt hoe de ontwikkeling bij Inca Educa 
is, konden de aanwezigen deelnemen aan workshops ‘salsa dansen’ en ‘cajon spelen’. Tot slot was er 
een borrel en een buffet. De middag werd muzikaal opgeluisterd door muziekgroep Mundanos en 
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geleid door Cor Klein Heerenbrink. Roelof Rump heeft de foto’s van dit feest verzorgd. Een aantal 
daarvan staan in dit verslag 
   
3.6. Platform voor ontwikkelingssamenwerking Mondial 
*De steunstichting neemt deel aan de stichting Mondial Apeldoorn, platform voor 
ontwikkelingssamenwerking. Dit platform, waar ongeveer 40 organisaties aan deelnemen, is een 
prima ontmoetingsplek waar ideeën kunnen worden uitgewisseld, waar deskundigheidsbevordering 
wordt gerealiseerd m.b.t. fondsenwerving en p.r. en waar gezamenlijke activiteiten voor het 
Apeldoornse publiek worden ondernomen. 
*In 2017 bestond stichting Mondial Apeldoorn 20 jaar. Naast het festival Mondial is een studiedag 
georganiseerd over de toekomst van de kleine goede doelenorganisaties. Hiertoe is samengewerkt 
met Partin, de overkoepelende organisatie van 300 kleine goededoelenorgansaties. De jaarlijkse 
Partindag is in dit kader geplaatst en vond plaats in Apeldoorn. Vanuit Inca Educa hebben we 
deelgenomen aan de jubileumwerkgroep. Aan de studiedag namen 300 vertegenwoordigers van de 
Partinleden deel.  
*We hebben alle vergadering van de Raad van Aangeslotenen bijgewoond, waar verschillende 
thema’s aan de orde kwamen 
*We hebben deelgenomen aan het Festival Mondial in september. 

 
4. Organisatie 
We hebben de volgende activiteiten uitgevoerd. 
* Het bestuur heeft in 2016 zes keer vergaderd 
*Vóór iedere vergadering vond een skypegesprek plaats met Inca Educa Peru om de stand van zaken 
door te spreken 
*Het werkbezoek aan Peru is uitgesteld naar het voorjaar van 2018.  
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Bijlage 1 
 
Overzicht organisatie 
 
Steunstichting Inca Educa Nederland 
Bestuur 
Geert Hoogeboom  voorzitter 
Bep de Loor   secretaris 
Hans de Haan   penningmeester 
 
Roy Haverkamp   vrijwilliger fondsenwerving 
Jan Klumper   vrijwilliger fondsenwerving 
Marian Jansen   vrijwilliger secretariële ondersteuning 
Vivian Schutte   vrijwilliger vertalen 
Bregien Swinkels  vrijwilliger vertalen 
Suzanne Docter   vrijwilliger sociale media 
 
Ambassadeur 
Marleen Hoogeboom 
 
Adres:  
Spainkhof 4, 7314 BA Apeldoorn 
Tel. 055 - 5213035 
e-mail: info@inca-educa.org  
www.inca-educa.org 
Bankrekening IBAN: NL84RABO 0393 1258 66 
BIC: RABONL2U 
Kamer van Koophandel Apeldoorn nr. 08097275 
Steunstichting Inca Educa is door de Belastingdienst erkend als ANBI 
 
Comité van Aanbeveling 
Hr. Kees Bakker, voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Jeugd Instituut ( tot 1-7-17), expert/ 
onderzoeker Jeugd, zorg en opvoeding NJI (sinds 1-7-17). 
Hr. Maurice de Greef, Gastprofessor Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden Vrije 
Universiteit Brussel, directeur Artéduc 
Hr. Ton Heerts, voorzitter MBOraad 
Hr. Hans Lomans, voorzitter Raad van Bestuur Jeugdbescherming  Gelderland  
Mw. Ria Oomen – Ruijten, lid Eerste Kamer (CDA) 
Hr. Hans Simons, oud staatssecretaris (PvdA), voorzitter Ambulancezorg Nederland 
Hr. Aleid Wolfsen, voorzitter Raad van Toezicht Jantje Beton , voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens 
 

mailto:info@inca-educa.org
http://www.inca-educa.org/
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Financieel Jaarverslag Steunstichting Inca Educa 2017  Bijlage 2 
      

BALANS PER   31 december 2017  1 januari 2017      

Activa       

Vorderingen      

Te ontv. subsidies, donaties, producten promotie    €                             -      

Te vorderen rente spaarrekening    €                     144,73    €                     515,50  

Vooruit betaalde kosten:  tickets dienstreis 2018    €                  1.847,35    €                             -    

    €                  1.992,08    €                     515,50  

Liquide middelen      

ASN bank spaarrekening    €                78.404,85    €                86.889,35  

Rabobank betaalrekening    €                  1.997,17    €                  2.583,25  

 Kas      €                     181,27    €                     178,91  

        

    €                80.583,29    €                89.651,51  

      

Totaal    €                82.575,37    €                90.167,01  

      

Passiva      

Eigen vermogen      

Bestemmingsreserve werkkapitaal stichting     €                10.000,00    €                10.000,00  

Bestemmingsreserve huisvesting IEP      €                72.398,95    €                58.946,28  

Bestemmingsreserve ondersteuning IEP 2017    €                             -      €                11.994,28  

    €                82.398,95    €                80.940,56  

Kortlopende schulden      

Te betalen ondersteuning IEP 4e kwartaal 2016     €                             -      €                  9.000,00  

Te betalen kosten organisatie/bestuur/publiciteit    €                     163,80    €                     209,00  

Te betalen bankkosten    €                       12,62    €                       17,45  

    €                     176,42    €                13.273,33  

      

Totaal     €                82.575,37    €                94.213,89  

      

      

      

Staat van baten en lasten      

Baten: 2017  Begroting 2017  2016 

Donaties Particulieren  €                13.546,80    €                11.000,00    €                11.561,74  

Subsidies instellingen, bedrijven   €                11.082,62    €                14.000,00    €                  6.894,00  

Suppletie Edukans   €                10.073,00    €                10.073,00    €                12.000,00  

Sponsor-en inzamelingsacties  €                  1.612,57    €                  1.000,00    €                  1.053,79  

Ontvangen bankrente  €                     144,73    €                     750,00    €                     515,50  

Verkoop producten promotie   €                     884,70    €                     300,00    €                     417,50  

Totaal baten   €                37.344,42    €                37.123,00    €                32.442,53  

Lasten:      

Organisatiekosten/bestuurskosten/publiciteit  €                  1.688,02    €                  1.500,00    €                  2.035,70  

Filmmiddag Gigant voor donateurs en belangstellenden PR  €                     108,10    €                     500,00    €                             -    

Kosten producten promotie  €                             -      €                     100,00    €                     184,14  

Kosten bureau fondsenwerving  B.I.S.   €                     149,00    €                     149,00    €                             -    
Kosten jubileumviering 15 jaar Inca Educa (donaties jub.  
€ 1111,00)  €                  1.332,34    €                  1.000,00    €                             -    



 

12 

 

Kosten dienstreis   €                             -      €                             -      €                  1.899,82  

Vrijwilligersvergoeding  €                  2.254,50    €                  2.000,00    €                  2.193,75  

Bankkosten  €                     135,07    €                     200,00    €                     134,84  

Totaal lasten stichting  €                  5.667,03    €                  5.449,00    €                  6.448,25  

      

Saldo baten/lasten stichting   €                31.677,39    €                31.674,00    €                25.994,28  

      

Betalingen subsidie IEP   2017  €                20.146,00    €                20.146,00    €                24.000,00  

(Doorbetaling) suppletie Edukans op betaalde subsidie IEP  €                10.073,00    €                10.073,00    €                12.000,00  

Totaal betalingen   €                30.219,00    €                30.219,00    €                36.000,00  

      

Saldo resultaat   €                  1.458,39    €                  1.455,00    €               -10.005,72  

      

Het resultaat is als volgt bestemd:  voorstel                      (begroot)  
conform Bestuurs. 
Besl.  

Bestemmingsreserve huisvesting  Peru   €               -11.994,28    €                             -      €                             -    

Bestemmingsreserve fondsen ondersteuning vakscholing  IEP  €                13.452,67    €                  1.455,00    €               -10.005,72  

Totaal  €                  1.458,39    €                  1.455,00  #  €               -10.005,72  

      

      

 
 

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG STEUNSTICHTING INCA-EDUCA 2017 

   

Toelichting balans: activa per 31 december 2017   

   

Algemeen: De stichting heeft een beperkte inventaris ten behoeve van het secretariaat, 
promotiedoeleinden en communicatie. Omdat de aanschafwaarde daarvan in het 
verleden niet hoger lag dan € 1000 werd deze niet geactiveerd. Een kleine voorraad 
producten voor de verkoop in kramen of bij acties is op nihil gewaardeerd. 

  

   

1. Te vorderen rente spaarrekeningen  €    144,73  

Begin 2018 werd over 2017 de rente ontvangen van de spaarrekening bij de ASN-bank.    

   

2.  Vooruitbetaalde kosten:   €  1.847,35  

In 2017 werden 2 vliegtickets betaald voor het bezoek aan IEP in 2018.   

   

3.  ASN bank spaarrekening  € 78.404,85  

Dit saldo is in overeenstemming met de opgave van de bank per 31 december 2017. Het 
saldo is direct opvraagbaar.  Eind 2017 bedroeg het rentepercentage 0,1 %.     

   

4 . Rabobank betaalrekening  €  1.997,17  

Dit saldo is in overeenstemming met de opgave van de bank per 31 december 2017.   
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5. Kas   €     181,27  

Het per 31 december 2017 aanwezige kasgeld bedroeg € 181,27.    

   

Toelichting balans: passiva per 31 december 2017   

   

1. Eigen vermogen van de steunstichting  € 82.398,95  

Het bestuur heeft aan dit vermogen de volgende bestemming gegeven:   

a. Reserve werkkapitaal stichting €10.000,00   

b. Reserve huisvesting IEP €72.398,95   
Deze reserve is nodig om een continuïteitsrisico af te dekken in de huisvesting van de  
school in Cusco. Het risico wordt gelopen door de steeds kortlopende contracten 
voor de huur van deze school en is onverminderd actueel. 
 
De reserve is vanaf 2010 opgebouwd uit het saldo van baten en lasten voor zover dit niet 
benodigd/geworven was voor de ondersteuning van de kosten van de projecten 
vakscholing.  Begin 2017 was de omvang van dit fonds nog  € 58.946,28.  Het bestuur 
heeft besloten om na aftrek van het benodigde werkkapitaal van de stichting het gehele 
vermogen toe te rekenen aan deze bestemmingsreserve.  .  Dat betekent een toename 
ten opzichte van begin 2017 met € 13.452,67.  Dit omdat zij er vanuit gaat  dat de voor 
2018 voor schoolprojecten toegezegde steun aan IEP € 14.0000 geheel gefinancierd  kan 
worden uit de in 2018 te verwerven fondsen.   

   

2.  Te betalen organisatiekosten/bestuurskosten/publiciteit  €    163,80  
Dit bedrag was per 31 december 2017 nog verschuldigd aan gedeclareerde kosten van 
bestuur en vrijwilligers   

   

3. Te betalen bankkosten  €       12,62  

Dit betreft de bankkosten van de Rabobank over december 2017   

   

Toelichting baten:    

In de toelichting bij het financieel jaarverslag van de stichting worden namen van 
particulieren die donaties doen alleen vermeld voor zover deze in het jaar een donatie 
van € 1.000,00 of meer hebben gedaan. Voorts worden alle subsidieverstrekkende 
bedrijven en instellingen genoemd. Ook worden de namen van alle personen vermeld, die 
door middel van een (sponsor-)actie een donatie hebben gedaan. 

  

1. Donaties particulieren  € 13.546,80  
Het in 2017 ontvangen bedrag aan donaties van particulieren steeg  ten opzichte van 2016 
met € 1.985,06  en kwam  € 2.546,80  hoger uit dan het begrote bedrag van  
€ 11.000.  Dit komt ook omdat in het bedrag  eenmalige jubileumgiften zijn begrepen tot 
een bedrag van € 1111,00 en € 925 als gift ter financiering van een vliegticket voor een 
dienstreis van een bestuurslid in 2018.  

  

Donaties van de heer en mevrouw Hoogeboom/Jansen, Apeldoorn € 2.274,00   

Donaties van de heer en mevrouw Mulder, Apeldoorn € 1.200,00   

Donaties van de heer Haverkamp, Apeldoorn € 1.066,30   

Donaties van de heer en mevrouw de Haan,  Apeldoorn € 1.055,00   

Donaties van de heer en mevrouw Pouwels, Den Haag    € 1.200,00   
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De afgelopen 5 jaar was het bedrag aan donaties van particulieren per jaar € 15.021,57 
(2013), € 14.440,96 (2014),  € 14.061,75 (2015), € 11.561,74 (2016) en € 13.546,80 
(2017).       

   

2. Subsidies instellingen en bedrijven  € 11.082,62  
De doelstelling volgens de begroting was om bij bedrijven en instellingen dit jaar € 
14.000 aan fondsen te verwerven voor de projecten in 2017.  Het geworven bedrag ligt 
weliswaar hieronder maar   is gecompenseerd door de hogere opbrengsten aan 
particuliere donaties.   

  

De toekenningen in 2017 waren:   

1. Stichting Takatuka Foundation te  Driebergen €10.127,00   
2 . Stichting Mondial, Apeldoorn (kosten PR steunstichting) €     955,62   

Totaal €11.082,62   

   

3. Suppletie Edukans t.b.v. de vakscholing  € 10.073,00  
Edukans heeft in 2017 1/3 deel, € 10.073,00,  betaald van de € 30.219,00 van de in totaal 
aan IEP betaalde ondersteuning.   

   

4. Sponsor- en inzamelingsacties  €   1.612,57  

De volgende bedragen werden ontvangen:   

1. Statiegeldactie De Spar, Apeldoorn €     428,15   

2. Fooienpot Spetterproject Openbare Heuvellaanschool Apeldoorn  €     884,42   

3.  Niet nader te noemen instelling €     300,00   

Totaal €  1.612,57   

   

5. Ontvangen bankrente  €      144,73  

Deze rente werd ontvangen over het tegoed op de spaarrekening bij de ASN-bank. Het 
rentepercentage is tegen de verwachting bij het begroten (€ 500 werd begroot) in 2017 
nog verder gedaald.   

   

6. Opbrengst producten promotie   €      884,70  
Deze baten bestaan voor een belangrijk deel uit de opbrengst van postkaarten, 
kalenders en andere producten die in Peru voor de stichting zijn gemaakt. De 
verkoopacties geven naast geldelijke opbrengst ook bekendheid aan het bestaan van de 
steunstichting en het werk van Inca Educa Peru. In 2017 is een mooie opbrengst 
gerealiseerd door o.m. de verkoop op het Mondial festival en het Spetterproject van de 
Openbare Heuvellaanschool Apeldoorn.  
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Toelichting lasten   

   

1.  Organisatiekosten, bestuurskosten en publiciteit  €  1.688,02  
Deze kosten zijn wat hoger dan het hiervoor begrote bedrag € 1.500,00.   Van de 
stichting Mondial werd in 2017  € 955,62  subsidie ontvangen voor de kosten van 
publiciteit. De stichting heeft geen betaalde krachten. Het bestuur wordt bij haar 
activiteiten geholpen door vrijwilligers die recht hebben op een geringe 
vrijwilligersvergoeding. Daardoor kunnen de kosten laag blijven. 

  

2. Kosten producten promotie  €      -    

Er kon in 2017 nog verkoop plaatsvinden uit de voorraad. Inkoop vond derhalve niet 
plaats.    

   

3. Vrijwilligersvergoeding  €  2.254,50  
Vrijwilligers wordt een vergoeding van € 4,50 per uur aangeboden conform de hiervoor 
geldende fiscale regels. In 2017 werd in totaal          € 2.254,50 aan vrijwilligers 
toegekend. Zij hebben dit bedrag als gift afgestaan aan de steunstichting. Dit is 
verantwoord als donaties particulieren. 

  

   

4. Bankkosten  €     135,07  
Deze kosten zijn door de Rabobank in rekening gebracht voor het aanhouden van de 
betaalrekening bij deze bank.    

   

5. Betalingen aan IEP voor projecten vakscholing  € 20.146,00  
Dit bedrag werd aan IEP betaald voor de financiering van de vakscholingsprojecten 2017 
en is conform het bedrag in de begroting. 

  

   

6. Doorbetaalde suppletie Edukans tbv projecten vakscholing  € 10.073,00  

Zie de toelichting bij punt 3 van de baten.    

   

   

Toelichting bestemming resultaat   €  1.458,39  

Afname bestemmingsreserve ondersteuning IEP 2017 €11.994,28   

Toevoeging bestemmingsreserve ondersteuning IEP 2017 €13.452,67   

Totaal €  1.458,39   

   

 Apeldoorn, 19 januari 2018   

   

J. de Haan, penningmeester   

   

   

Dit verslag is goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van de stichting op 15 februari 
2018.    
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Financieel overzicht ONG Inca Educa Peru 2017       bijlage 3 
 

I 1.  Totaal overzicht financiële middelen 
sol sol 

koers 1 euro = 3,5 
sol 

 Beginsaldo beschikbare middelen 1 januari  2017   S/.       144.127,36   €            41.179,25  

     

 INKOMSTEN INERNATIONALE SAMENWERKING     

 Subsidie  IEN en  Edukans  incl. 4e kwartaal 2016 € 9000  in 2017 betaald  S/.       141.427,89   €            40.407,97  

 

EIGEN INKOMSTEN IEP 
realisatie 

ontvangsten 2016 
 realisatie  

ontvangsten2017   

 Inschrijvingen en lesgelden  S/.     540.565,00   S/.       611.991,50   €          174.854,71  

 Verkoop van diensten aan derden  S/.       45.146,00   S/.           1.572,10   €                 449,17  

 Inkomsten bakkersschool  S/.       60.750,00   S/.       107.607,00   €            30.744,86  

 Inkomsten uniformen en materialen  S/.       46.163,00   S/.         56.640,36   €            16.182,96  

 Inkomsten certificaten  S/.         9.060,00   S/.         11.935,00   €              3.410,00  

 Kinderopvang  S/.            315,00   S/.                20,00   €                     5,71  

 Overige inkomsten  S/.         8.934,00   S/.         10.094,32   €              2.884,09  

 Totaal eigen inkomsten  S/.     710.933,00   S/.       799.860,28   €          228.531,51  

     

 Totaal beginsaldo en inkomsten 2017   S/.    1.085.415,53   €          310.118,72  

  Totaal uitgaven vakscholing en programma's (specificatie bij punt 2)  S/.       887.276,16   €          253.507,47  

 Eindsaldo beschikbare middelen 31 december 2017   S/.       198.139,37   €            56.611,25  

     

 Specificatie eindsaldo beschikbare middelen    

 Kas   S/.           3.256,11   €                 930,32  

 Bank   S/.         40.775,89   €            11.650,25  

 Bank ten behoeve van fonds grond en nieuwbouw school   S/.       150.000,00   €            42.857,14  

 Vooruitbetaalde bedragen   S/.           4.107,37   €              1.173,53  

 Totaal    S/.       198.139,37   €            56.611,25  
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II 
2.  Specificatie begrote en gerealiseerde uitgaven vakscholing en 
programma's   

 Omschrijving 
begrote uitgaven in 

sol  realisatie in sol   

1,1 INVESTERINGSKOSTEN EN DUURZAAMHEID  S/.   91.728,33   S/.         46.929,51   €            13.408,43  

1.1.1 Investeringen in lopende cursussen  S/.       47.666,33   S/.         26.587,01   €              7.596,29  

1.1.11 Cursus internationale gastronomie  S/.         4.560,00   S/.              189,50   €                   54,14  

1.1.12 Bakkersschool  S/.         2.500,00   S/.           2.789,17   €                 796,91  

1.1.13 Cursus hoteldiensten  S/.         2.300,00   S/.              963,60   €                 275,31  

1.1.14 Administratieve cursussen   S/.         4.342,33   S/.           1.715,30   €                 490,09  

1.1.15 Cursus persoonlijke verzorging  S/.       13.574,00   S/.           9.814,00   €              2.804,00  

1.1.16 Implementatie ICT om educatief aanbod te verbeteren  S/.       20.390,00   S/.         11.115,44   €              3.175,84  

1.1.2 Institutionele formalisering  S/.       20.262,00   S/.                50,00   €                   14,29  

1.1.3 Marketing en PR  S/.       23.800,00   S/.         20.292,50   €              5.797,86  

1,2 FINANCIEEL BELEID VOOR DUURZAAMHEID VAN HET INSTITUUT.  S/.     166.247,33   S/.       190.811,77   €            54.517,65  

1.2.1 Aanbod diensten vakscholing aan derden  S/.       51.500,00   S/.         79.450,40   €            22.700,11  
1.2.11 Kosten cursussen derden o.a. gemeenten, mijnbedrijven, NGO’s.  S/.         2.000,00   S/.              138,00   €                   39,43  
1.2.12 Seminars, specifieke cursussen voor personeel   S/.         1.500,00   S/.                  6,00   €                     1,71  

1.2.13 Kosten uniformen en andere materialen  S/.       48.000,00   S/.         79.306,40   €            22.658,97  

1.2.2 Administratieve kosten Vakscholing   S/.         4.850,00   S/.           8.709,22   €              2.488,35  
1.2.21 Proces van inschrijving en volgen van de betaling van maandelijks 

lesgelden  
 S/.            850,00   S/.              531,10  

 €                 151,74  
1.2.22 Eindexamens, diploma uitreiking en afsluiting van vakscholing.  S/.         4.000,00   S/.           8.178,12   €              2.336,61  
1.2.3 Materialen en gebruiksartikelen voor de verschillende modules   S/.       24.580,00   S/.         32.461,93   €              9.274,84  

1.2.31 Gebruiksmateriaal koken  S/.       22.500,00   S/.         29.965,95   €              8.561,70  

1.2.32 Gebruiksmateriaal hoteldiensten en toerisme  S/.         1.600,00   S/.           2.327,48   €                 664,99  

1.2.33 Gebruiksmateriaal persoonlijke verzorging/cosmetica  S/.            480,00   S/.              168,50   €                   48,14  
1.2.4 Kwaliteitsbeleid t.a.v. Organisatie, onderwijs en curriculum  S/.       10.000,00   S/                       -     €                         -    

1.2.5 Bakkersschool  S/.       75.317,33   S/.         70.190,22   €            20.054,35  

1.2.51 Docent gebak en decoratie  S/.       22.506,00   S/.         24.512,20   €              7.003,49  
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1.2.52 Docent brood en desserts  S/.       21.611,33   S/.         22.775,11   €              6.507,17  

1.2.53 Huur,  water en elektra  S/.       16.500,00   S/.           6.176,70   €              1.764,77  

1.2.54 Toezichthouder bakkersschool  S/.       14.700,00   S/.         12.495,15   €              3.570,04  

1.2.55 Gebruiksmateriaal bakkerij  S/.                   -     S/.           4.231,06   €              1.208,87  

     

1,3 HUMAN RESOURCES  S/.     403.301,74   S/.       405.727,74   €          115.922,21  

1.3.1 Scholing docenten en staf  S/.         1.000,00   S/.              279,67   €                   79,91  

1.3.2 Interdepartementale werkbezoeken  S/.         3.000,00   S/.           3.610,70   €              1.031,63  

1.3.3 Salaris en honoraria personeel   S/.     399.301,74   S/.       401.837,37   €          114.810,68  

1.3.31 Staf en directie  S/.     154.178,33   S/.       156.762,72   €            44.789,35  

1.3.311 Directeur ONG  S/.       64.687,80   S/.         65.996,60   €            18.856,17  

1.3.312 Directeur Cetpro   S/.         1.200,00   S/.              600,00   €                 171,43  

1.3.313 Cursuscoördinator  S/.       38.746,03   S/.         39.405,70   €            11.258,77  

1.3.314 Financieel administrateur  S/.       49.544,50   S/.         50.760,42   €            14.502,98  

1.3.32 Ondersteunend personeel  S/.       39.180,33   S/.         38.581,12   €            11.023,18  

1.3.321 Secretaresse  S/.       21.180,33   S/.         22.327,73   €              6.379,35  

1.3.322 Hulpboekhouder.  S/.       13.500,00   S/.         12.613,39   €              3.603,83  

1.3.323 Schoonmaak en algemene taken  S/.         4.500,00   S/.           3.640,00   €              1.040,00  

1.3.33 Docenten  S/.     205.943,08   S/.       206.493,53   €            58.998,15  

1.3.331 Gastronomie  S/.       51.104,25   S/.         52.993,57   €            15.141,02  

1.3.332 Management hoteldiensten en toerisme  S/.       45.304,66   S/.         44.675,47   €            12.764,42  

1.3.3321 Receptie en reserveringen  S/.       23.192,33   S/.         23.674,97   €              6.764,28  

1.3.3322 Housekeeping  S/.       12.812,33   S/.         12.568,38   €              3.590,97  

1.3.3323 Bar en bediening en Engels  S/.         9.300,00   S/.           8.432,12   €              2.409,18  
1.3.333 Administratieve- en bedrijfsopleidingen  S/.       74.434,17   S/.         72.247,74   €            20.642,21  

1.3.3331 Kantoorassistent  S/.       20.054,67   S/.         19.694,43   €              5.626,98  

1.3.3332 Logistiek en voorraadbeheer  S/.       10.140,00   S/.           9.071,33   €              2.591,81  

1.3.3333 Boekhouden  S/.       21.357,00   S/.         21.863,67   €              6.246,76  

1.3.3334 Computer  S/.       22.882,50   S/.         21.618,31   €              6.176,66  

1.3.334  Opleiding persoonlijke verzorging  S/.       35.100,00   S/.         36.576,75   €            10.450,50  
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1.4 Persoonlijke ontwikkeling  S/.       77.934,67   S/.         88.935,46   €            25.410,13  

1.4.1 Sportactiviteiten  S/.         2.400,00   S/.           3.364,07   €                 961,16  

1.4.2 Sociale projecten voor de gemeenschap  S/.         1.000,00   S/.           2.187,09   €                 624,88  

1.4.3 Institutionele vieringen  S/.         7.100,00   S/.           7.853,83   €              2.243,95  

1.4.4 Educatieve ondersteuning kinderopvang  S/.         3.363,67   S/.           2.841,08   €                 811,74  

1.4.5 Programma persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie  S/.       64.071,00   S/.         72.689,39   €            20.768,40  

1.4.51 Coördinator Integrale ontwikkeling  S/.       24.408,00   S/.         26.654,40   €              7.615,54  

1.4.52 Docent vroegtijdige ontwikkeling  S/.       39.663,00   S/.         46.034,99   €            13.152,85  

1,5 Organisatiekosten  S/.     143.000,00   S/.       154.871,68   €            44.249,05  

1.5.1 Materialen en huisvestingskosten  S/.     140.700,00   S/.       152.633,68   €            43.609,62  

1.5.11 Kantoormateriaal  S/.         2.000,00   S/.           2.800,80   €                 800,23  

1.5.12 Schoonmaakmateriaal  S/.         2.000,00   S/.           3.414,01   €                 975,43  

1.5.13 Reiskosten  S/.         4.800,00   S/.           5.856,90   €              1.673,40  

1.5.14 Huur schoolgebouw  S/.     108.000,00   S/.       107.400,00   €            30.685,71  

1.5.15 Openbare diensten (water en elektra)  S/.       15.600,00   S/.         24.527,84   €              7.007,95  

1.5.16 Onderhoud pand  S/.         2.000,00   S/.           1.241,60   €                 354,74  

1.5.17 Beveiliging pand  S/.            600,00   S/.              870,35   €                 248,67  

1.5.18 Bewaker  S/.         3.300,00   S/.           3.058,30   €                 873,80  

1.5.19 Overige administratieve kosten  S/.         2.400,00   S/.           3.463,88   €                 989,68  

1.5.2 Diverse kosten CETPRO  S/.            800,00   S/.              232,20   €                   66,34  

1.5,3 Algemeen onderhoud apparatuur en computers  S/.         1.500,00   S/.           2.005,80   €                 573,09  

  Totaal uitgaven voor vakscholing en programma's  S/.     882.212,07   S/.       887.276,16   €          253.507,47  

 


