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Van de initiatiefnemer

Afgelopen september vierden wij ons eerste lustrum! 
In vijf jaar tijd is El Fuego uitgegroeid tot een volwas-
sen organisatie met 22 enthousiaste vrijwilligers in 
Nederland en 15 betrouwbare medewerkers in Peru.
En wat hebben we dankzij al deze mensen al veel 
bereikt! 

In dit jaarverslag kunt u er alles over lezen. Het geeft 
een goed beeld over wie we zijn en wat we doen. 
We willen daarin transparant en helder zijn. Met trots 
laten we zien dat het ook dit jaar is gelukt om 80% 
van de donaties aan onze projecten te besteden.

In oktober 2010 ben ik naar Peru gegaan om onze 
comedor (eetkamerrestaurant) te bezoeken. Ik heb 
persoonlijk ervaren hoe geweldig de comedor draait! 
De kokkinnen stralen, de kinderen komen lachend 
binnen om een heerlijke maaltijd te verorberen.
En dan weet je waar je het allemaal voor doet!

Misschien helpen we relatief gezien een klein aantal 
kinderen. Maar we bieden hulp op een heel effec-
tieve wijze. We leiden zelf mensen op en geven ze 
verantwoordelijkheid. Daardoor zijn ze gemotiveerd, 
zien de comedor als hún bedrijf en willen daar een 
succes van maken. Daarbij hebben ze aanzien ver-
worven in hun omgeving omdat zij voor 150 kinde-
ren een gezonde maaltijd bereiden.

Juist omdat het zo’n groot succes is, besef ik dat we 
alles op alles moeten zetten om dit project te blijven 
ondersteunen. Want ja, ook El Fuego heeft minder 
donaties gehad door de recessie.
Maar vanaf januari dit jaar lacht het geluk ons weer 
toe. Van verschillende kanten wordt de helpende 
hand geboden: acties op scholen en naschoolse 
opvang en ook initiatieven om in Peru actief mee te 
helpen.

In september 2011 ga ik samen met Sabien op-
nieuw een bezoek brengen aan de projecten en 
voorbereidingen treffen voor nieuwe plannen. 
Misschien kunnen we in 2012 een nieuwe comedor 
gaan bouwen om de ondervoeding te blijven tegen 
gaan. Want kinderen hebben recht op een goede 
maaltijd! 

Tenslotte wil ik alle vrijwilligers, sponsors en dona-
teurs enorm bedanken.  Door jullie bijdragen kan 
het vuur in Peru blijven branden!

Judith Wiegant
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Samenvattingtting

Stichting El Fuego investeert in primaire levensbehoeften en het toekomstperspectief
van kansarme straat- en weeskinderen in Peru door het aanbieden van lokale
professionele zorg op maat. 

2010 2009 2008
Totale baten
Totale lasten

 € 29.200
€ 37.600

 € 35.500
€ 40.700

€ 53.800
€ 41.500

Besteed aan (% van de lasten)
doelstelling 
fondsenwerving, beheer, verantwoording

81,9% 
18,1% 

83,0% 
17,0% 

72,5%      
27,2%

Reserve en bestemmingsfondsen €  15.400 €  23.800 €  28.900

Missie

De stichting is in 2005 opgericht door Judith Wiegant en bestaat uit 22 vrijwilligers,
waaronder vijf bestuursleden en drie projectcoördinatoren. Zij ontvangen geen salaris, 
wel onkostenvergoeding.

Organisatie

Project Cusco 2006  Reorganisatie kindertehuis, bijlessen,
tot heden   voedselsuppletie en geneesmiddelen voor 
    42 kinderen

Projecten

Project Circa 2007 - 2009 Renovatie acht kindertehuizen - 350 kinderen

Project Comedor El Fuego Inrichten Comedor (huiskamerrestaurant)
2008 - tot heden  Opleiding zes werkeloze vrouwen tot 
    kokkinnen/managers. Dagelijkse maaltijd voor
    150 kinderen.

Project San Ignacio 2009  Inrichting Comedor voor 120 kinderen

Stichting Circa – bij Project Circa en Project Comedor San Ignacio
Stichting Mama Alice – bij Project Comedor El Fuego
ONG (Organización No Gubernamental) – bij Comedor El Fuego
Agripina Quispemaylla Caviedes – Lerares Project Cusco
Restaurant Via Via - In Ayacucho

Partners

Digitale nieuwsbrieven twee maal per jaar    www.el-fuego.nl  
Donateursbrieven twee maal per jaar  info@el-fuego.nl 
Jaarverslag

Communicatie

Donaties  en fondsenwervende acties                 totaal 2010  €  28.700Fondsenwerving

CBF  – Certificaat voor Kleine Goede Doelen
ANBI – Fiscaalnummer 8149.76.542Registratie

Financiën
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Summary

El Fuego invest in the primary needs and perspective of underprivileged street children 
and orphans by offering local, professional care in Peru.Mission

The foundation is founded in 2005 by Judith Wiegant. The foundation is run by 
22 volunteers among which five board members and three project coordinators. 
They receive no salary, but an expense allowance. 

Organisation

Project Cusco 2006 -   Reorganisation children’s home, tuition, 
ongoing    food supplements and medicine for 42 childrenProjects

Project Circa 2007-2009 Renovation 8 children’s homes – 350 children 

Project Comedor   Furnish Comedor (canteen)
El Fuego 2008 – ongoing  Training six unemployed women to become
    cooks/managers. 
    Daily meal for 150 children

Project San Ignacio 2009  Furnish Comedor for 120 children

Foundation Circa - Project Circa and Project Comedor San Ignacio
Foundation Mama Alice – Project Comedor El Fuego
ONG (Organización No Gubernamental) - Comedor El Fuego
Agripina Quispemaylla Caviedes – Teacher Project Cusco
Restaurant Via Via - Ayacucho

Partners

Digital newsletters twice a year      www.el-fuego.nl  
Contributors letter twice a year   info@el-fuego.nl 
Annual report

Communication

Donations and fundraising actions                           total 2010  € 28.700Fundraising

CBF   – Dutch Quality mark for Charities
ANBI – Qualification from (Dutch) Tax AuthorityRegistration

2010 2009 2008
Total assets
Total liabilities

 € 29.200
€ 37.600

 € 35.500
€ 40.700

€ 53.800
€ 41.500

Spent on (in % of liabilities):
objective
stock recruitment, management, account 

81,9% 
18,1% 

83,0% 
17,0% 

72,5%      
27,2%

Reserve and allocated stocks       €  15.400 €  23.800 €  28.900

Finance
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1.  Waarvoor staat Stichting El Fuego? 

Stichting El Fuego zet zich in voor straat- en wees-
kinderen in Peru. Ze reikt deze kinderen de helpen-
de hand om ze de kans te geven een beter bestaan 
op te bouwen. 

Om dat te bereiken biedt El Fuego gezonde maaltij-
den aan in een comedor(eethuis), geeft aanvullend 
onderwijs en zorgt voor een leefbare omgeving 
door het opknappen van scholen en tehuizen. El 
Fuego geeft de kinderen aandacht en warmte, zodat 
ze meer vertrouwen in de medemens én in de toe-
komst krijgen.

Bovendien leidt El Fuego werkloze vrouwen op 
tot kokkin/manager. Deze vrouwen werken in 
de comedor en zijn daardoor in staat hun gezin te 
onderhouden. Ze laten zien dat goed onderwijs en 
hard werken wel degelijk zin heeft voor een betere 
toekomst en zijn daarmee een voorbeeld voor de 
kinderen. 

1.1 Het ontstaan van Stichting El Fuego

Het helpen van straat- en weeskinderen was een 
jarenlange droom van initiatiefneemster Judith 
Wiegant. Toen ze in 2005 besloot die droom tot 
werkelijkheid te maken, was de keuze voor een 
naam snel gemaakt: ‘El Fuego’ dat ‘het vuur’ bete-
kent. Deze naam verwijst naar de passie die zij (en 
de stichting) heeft voor het werken aan een betere 
toekomst voor kinderen die weinig kansen hebben. 
Om haar plannen te realiseren, besloot Judith Wie-
gant haar baan op te zeggen, haar huis te verkopen 
en familie en vrienden achter zich te laten. Uitgerust 
met een grote dosis enthousiasme en gesteund door 
het team van El Fuego was ze klaar om de uitdaging 
aan te gaan.

Uit de vele plekken in de wereld waar het kinderen 
aan toekomstmogelijkheden ontbreekt, koos Judith 
voor Peru. Uit onderzoek bleek dat Peru zich samen 
met Bolivia kenmerkt door het hoogste percentage 
mensen in Zuid-Amerika dat onder de armoede-
grens leeft. 

Het ideaal van Judith was toen al om door een 
persoonlijke benadering kleinschalige lokale ini-
tiatieven, die in de primaire levensbehoeften van 
straat- en weeskinderen voorzien, te ondersteunen. 
Daarnaast wilde ze de zelfredzaamheid van de lo-
kale organisaties stimuleren. Deze focus op ‘het vuur 
overdragen’ is nog altijd de leidraad voor El Fuego.

1.2  De problematiek in Peru 

Peru is een van de armste landen van Zuid-Amerika. 
Meer dan de helft van de bewoners leeft onder de 
armoedegrens en moet van minder dan een dollar 
per dag rondkomen. Dit heeft grote gevolgen voor 
de kinderen. Circa twee miljoen kinderen tussen 
de 6 en 17 jaar worden dagelijks door de ouders de 
straat opgestuurd om geld te verdienen en kunnen 
daardoor niet naar school. De kinderen die wel naar 
school gaan, krijgen onderwijs van een zeer laag 
niveau. De leraren zijn slecht opgeleid en worden 
onderbetaald. De overheid investeert weinig in het 
onderwijs.

Ook de gezondheidszorg laat te wensen over. Er 
is weliswaar vooruitgang geboekt, daardoor is de 
levensverwachting verhoogd en de kindersterfte 
aanzienlijk gedaald. Maar bij kinderen in de krot-
tenwijken is ondervoeding nog steeds een groot 
probleem. Het gevolg is dat de kinderen op school 
zich moeilijk kunnen concentreren en achterstand 
oplopen. Ook is er veel werkloosheid, huiselijk 
geweld, slechte behuizing, gebrek aan basisvoor-
zieningen en gebrek aan sociale controle. Dit zorgt 
ervoor, dat er zonder ingrijpen een nieuwe genera-
tie criminelen en straatkinderen tot stand komt. 

Reden genoeg voor El Fuego om de handen uit de 
mouwen te steken. We zijn ervan overtuigd dat wij 
met onze ervaring en toewijding een verschil kun-
nen maken. Met de steun van donateurs en sponsors 
doen wij waar we goed in zijn: door beheersbare 
projecten het leven van de kinderen en hun naasten 
verbeteren. 
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1.3 Missie en doelstellingen

Onze missie vloeit rechtstreeks voort uit de droom 
en passie van Judith Wiegant en sluit aan bij de pro-
blematiek die El Fuego te lijf wil gaan. 
De missie luidt: 
Het investeren in primaire levensbehoeften en het 
toekomstperspectief van kansarme straat- en wees-
kinderen in ontwikkelingslanden door het aanbie-
den van lokale professionele zorg op maat.

Om onze missie uit te voeren richten wij ons op de 
realisatie van een gezonde en veilige leefomge-
ving voor straat- en weeskinderen door hen een 
zo stabiel mogelijke situatie op school en/of in het 
kindertehuis te bieden. Daarbij staan niet alleen 
structuur, regelmaat, hygiëne en gezonde voeding 
centraal, maar nemen ook sport en spel een belang-
rijke plaats in. Bovendien krijgen kinderen onder-
steuning bij hun schoolwerk in de vorm van lesma-
teriaal en een bijlesdocent waar dat passend is.

Vijf doelstellingen
Voor het verwezenlijken van onze missie hebben we 
vijf doelstellingen geformuleerd: 
1. Het bieden van financiële ondersteuning aan 
      lokale projecten om te voorzien in de primaire  
      levensbehoeften en educatie van straat- en 
      weeskinderen.
2. Het geven van praktische begeleiding aan de 
      Peruaanse werknemers van de geselecteerde 
      projecten door het uitzenden van project-
      coördinatoren en/of vrijwilligers.
3. Het realiseren van educatie in de breedste zin van 
      het woord om het toekomstperspectief te  
      verbeteren voor de bij de projecten betrokken  
      lokale bevolking.
4. Het verwerven van financiële steun voor lopende 
      en nieuwe projecten.
5. Het bevorderen van alles wat bijdraagt aan de 
      voorgaande doelstellingen.

Millenniumdoelstellingen
Op 8 september 2000 hebben regeringsleiders van 
bijna 200 landen de Millenniumverklaring aange-
nomen tijdens de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties. Die verklaring bevat basisprinci-
pes die essentieel zijn voor internationale samen-
werking, zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit. 
De verklaring is uitgewerkt in de millenniumdoel-
stellingen, die zich in het algemeen richten op het 
uitbannen van wereldwijde armoede. Daarvoor zijn 
een aantal kernpunten geformuleerd.

El Fuego probeert in haar beleid zoveel mogelijk van 
deze kernpunten mee te nemen:
•   De bestrijding van armoede en ondervoeding -     
      door opleiding van vrouwen en het aanbieden 
      van gezonde maaltijden aan kinderen.
•   Bereiken van een goede basiseducatie - 
      door aanvullend onderwijs.
•   Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen - 
      door opleiding van vrouwen tot kokkinnen/
      managers, waardoor hun positie als vrouw 
      versterkt wordt.
•   Duurzame omgeving – door o.a. zelfstandige   
      projecten, lokale partnerschappen, gebruik van 
      duurzame materialen en voorzieningen voor 
      schoon drinkwater.

Waarom zou u Stichting El Fuego ondersteunen?

El Fuego onderscheidt zich van andere organisaties op de volgende gebieden:

•  Kleinschalige, duurzame projecten.
•  Korte lijnen.  
•  Rechtstreekse controle op projecten. 
•  Regelmatige evaluatie van de stand van zaken.
•  Mogelijkheid om op zeer korte termijn bij te sturen of in te grijpen.
•  Bereidheid tot samenwerking met andere partijen.
•  Donateur kan bepalen waaraan donatie besteed wordt. 
•  Donateur weet dat het geld zo effectief mogelijk wordt besteed en op de juiste plaats terecht komt.
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2. Beleid, strategie en aanpak     

Missie en doelstellingen vormen de grondslagen 
voor het beleid en de strategie van de stichting. 
Na overleg met diverse vrijwilligers stelt het bestuur 
het te volgen beleid en de strategie vast. De aange-
wezen vrijwilligers voeren de betreffende beleids-
onderdelen uit. Zij worden daarbij aangestuurd 
door een gemachtigd bestuurslid. Deze laatste toetst 
en volgt de uitvoering. Het bestuur verzorgt de 
voortgangscontrole in algemene zin. Dit is een vast 
agendapunt op iedere bestuursvergadering.

2.1 Beleid

Binnen de stichting onderscheiden wij algemeen 
beleid en facetbeleid. 
Algemeen beleid formuleert de algemene uitgangs-
punten.
Facetbeleid is gericht op de specifieke activiteiten 
van de stichting en staat beschreven in de betref-
fende hoofdstukken.

Het algemene beleid omvat de volgende punten:
•  Doelmatigheid – zo efficiënt en effectief mogelijk 
     handelen, streven naar optimale bestedingen aan    
     doelstellingen.
•  Geen winstoogmerk – streven naar financieel 
     neutraal resultaat en minimale overheadkosten.
•  Duurzaam handelen. 
•  Transparantie.
•  Samenwerking - alleen met betrouwbare 
     partners.
•  Effectmetingen – analyseren van behaalde 
     resultaten en outcome ten opzichte van de 
     verwachtingen. Uitkomsten van analyse 
     gebruiken voor bijstelling beleid en strategie.
•  (Interne) Beheersing – gebruik van formats, 
     eenduidige besluitvorming, voortgangscontrole,  
     zo mogelijk toepassing vier-ogenprincipe, 
     evaluatie.

Het interne toezicht wordt versterkt door toepassing 
van functiescheiding. 
Zo hebben bijvoorbeeld twee bestuursleden be-
talingsbevoegdheid, functioneert een vrijwilliger 
(niet-bestuurslid) als administrateur en verzorgt een 
andere vrijwilliger de registratie van de ontvangen 
donaties/giften. 
De voortgangscontrole gebeurt aan de hand van 
actielijsten en periodieke rapportages.

2.2 Strategie

De omvang van de organisatie en de beschikbaar-
heid van de vrijwilligers zijn maatgevend geweest 
bij het maken van de volgende strategische keuzes:
•  Kleine overzienbare projecten. 
•  Kleinschaligheid - beoogde bovengrens jaarlijkse 
     donaties vooralsnog  € 60.000.
•  Bevordering zelfstandig runnen van projecten 
     door lokale bevolking.
•  Vrijwilligers met passie. 
•  Lerende organisatie. 
•  Verantwoordelijkheid tot laag in de organisatie.

2.3 Investeringen en effectmeting

El Fuego onderscheidt twee categorieën: 
1. Investeringen voor het treffen van materiële 
      voorzieningen, zoals opknappen van scholen en 
      inrichten van keukens.
2. Investeringen in de mens zelf, zoals verbetering 
      van sociale omstandigheden door bijvoorbeeld 
      opleidingen voor kokkinnen te organiseren en 
      bijlessen aan kinderen te geven.

Wij meten de effecten door periodieke bezoeken 
aan de projecten, door skypen en wekelijks e-mail-
contact over de lopende zaken en door maandelijkse 
rapportages over de voortgang van het onderwijs bij 
Project Cusco en de financiën bij Project Comedor 
El Fuego.

Project Comedor El Fuego behoort tot beide cate-
gorieën investeringen. Door de financiële bijdragen 
van donateurs en sponsors en de inzet van onze pro-
jectcoördinatoren staat er nu een aantrekkelijke en 
goed geoutilleerde comedor waar zowel 150 kinde-
ren als zes werkloze vrouwen baat bij hebben. Door 
de gedegen opleiding en de baan die wij voor deze 
vrouwen hebben geregeld, hebben zij zich kunnen 
ontplooien tot zelfverzekerde vrouwen, die met veel 
plezier èn verantwoordelijkheidsgevoel hun taken 
verrichten. De vrouwen hebben een betaalde baan 
en kunnen daardoor hun gezin onderhouden. 
Het effect daarvan is dat hun levenssituatie verbetert 
zowel op sociaal als op financieel gebied.
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Dit project is zeer goed aangeslagen bij de bevol-
king van Ayacucho. Dat heeft als effect dat vele 
vrouwen zich aanmelden om bij onze comedor 
te werken. Daarvoor is helaas geen plaats. Deze 
vrouwen staan op een wachtlijst en kunnen ingezet 
worden bij een mogelijk nieuwe comedor.
Ook op de kinderen heeft onze comedor een groot 
effect. De blije gezichtjes tijdens de lunch spreken 
boekdelen. Door de goede maaltijden hebben zij 
geen honger meer, waardoor de concentratie en 
prestaties op school aanzienlijk verbeteren. 

Project Cusco valt onder de tweede categorie inves-
teringen. Door de aangeboden bijlessen zorgen wij 
ervoor dat de kinderen beter opgeleid worden. De 
voedingssuppletie die El Fuego verstrekt, verbetert 
niet alleen hun fysieke ontwikkeling, maar ook hun 
leerprestaties.

Al deze gunstige effecten zorgen ervoor dat onze 
donateurs en sponsors positief reageren. Ook door 
de kleinschaligheid voelen zij zich nauw betrokken 
bij de stichting, hetgeen regelmatig resulteert in 
spontaan georganiseerde fondswervende acties.

2.4 Duurzaamheid 

Uiteraard willen wij dat de projecten blijvende 
verbeteringen tot gevolg hebben. Op die manier 
kunnen ze daadwerkelijk leiden tot een beter toe-
komstperspectief voor de kinderen, ook op de lange 
termijn. Het nastreven van duurzaamheid heeft 
daarom een hoge prioriteit. 

De duurzaamheid meten we af aan: 
1. De zelfstandigheid van de projecten.
2. De kwaliteit van de infrastructuur van projecten. 
3. De kracht van lokale partnerschappen.
4. De gedegenheid van materialen en 
      bouwkundige keuzes. 

1. Wij streven ernaar de projecten zo snel mogelijk 
zelfstandig te laten draaien. Dat betekent dat bij de 
uitvoering van de activiteiten verschillende par-
tijen betrokken zijn, zoals lokale ondernemers en 
scholen. 
Deze manier van werken heeft drie voordelen. 
Ten eerste investeren we zo rechtstreeks in de lokale 
economie. Ten tweede zorgen wij voor een optima-
le overdracht van kennis en op termijn van verant-
woordelijkheid. Ten derde vindt er op een (peda-
gogisch) verantwoorde manier kennisoverdracht 
plaats aan kinderen door middel van school- en 
speelmateriaal en het verzorgen van dieren, en aan 
vrouwen door een opleiding tot kokkin c.q. restau-
rantmanager. Deze opleiding bestaat uit het volgen 
van stages in de duurdere restaurants, aangevuld 
met trainingen in hygiëne, inkoop en logistiek, en 
financiële en administratieve vaardigheden. 

Plaatsing waterzuiveringsinstallatie Comedor 
El Fuego in Ayacucho
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2. Tijdens de groei naar zelfstandigheid van een 
project ontstaat er een infrastructuur die het voort-
bestaan van het project voor de toekomst verzekert 
en een voorbeeld kan zijn voor nieuw op te zetten 
projecten. 

3. De samenwerking met de Nederlandse Stichting 
Mama Alice en de Peruaanse organisatie Circa heeft 
ons contact met de lokale organisaties en onder-
nemers mogelijk gemaakt. Uit deze contacten zijn 
vaste werkrelaties ontstaan. Ook de oprichting van 
de Peruaanse stichting ONG El Fuego (Organización 
No Gubernamental) in 2008 geeft meer mogelijk-
heden. Dankzij de rechtspersoonlijkheid kunnen wij 
namelijk aanspraak maken op steun van de overheid 
bij onze werkzaamheden (voor meer informatie zie 
§ 3.12).

4. Een laatste, belangrijk aspect van duurzaamheid 
betreft de materialen en bouwkundige voorzienin-
gen. Indien mogelijk kiezen wij voor de duurzame 
optie. In het verleden heeft dit geleid tot de instal-
latie van zonnepanelen en het gebruik van duur-
zaam staal voor de fabricage van bedden. 
Bij project Comedor El Fuego is rekening gehouden 
met een demontabel interieur voor hergebruik. Ver-
der is bij de aanschaf van het servies gekozen voor 
onbreekbare roestvrijstalen borden en mokken. 
Ook bij de inrichting van de Comedor San Ignacio in 
2009 is dit toegepast. 
In 2010 is besloten tot de aanschaf van een water-
zuiveringsinstallatie. Dit bespaart energie dat voor-
heen gebruikt werd voor het koken van drinkwater.

2.5 Minimale overheadkosten

Wij nemen het concept ‘non-profitorganisatie’ 
serieus en willen dat het geld van donateurs bij 
diegenen terecht komt voor wie het bestemd is: de 
kinderen.
Om dit mogelijk te maken houdt El Fuego de over-
headkosten zo laag mogelijk. De stichting kent geen 
salarissen, alleen vergoedingen voor de gemaakte 
kosten. Uitgaven voor promotiemateriaal en PR-
activiteiten blijven tot een minimum beperkt door 
vooral gebruik te maken van internet, gratis publi-
citeit en actieve fondsenwerving door enthousiaste 
vrijwilligers.

2.6 Risicomanagement

Er bestaan verschillende soorten risico’s, voor zowel 
de stichting als de vrijwilligers. Het bestuur zet zich 
ervoor in deze risico’s zo laag mogelijk te houden.

Het voornaamste risico is het veiligheidsrisico van 
de vrijwilligers in Peru. Enkele keren per jaar zijn 
er stakingen die in geweld kunnen ontaarden. Het 
risico daarop is ook niet te voorspellen en kan ook 
niet worden weggenomen. Wel zoekt het bestuur 
met de vrijwilligers regelmatig naar oplossingen. Zo 
is er een financiële voorziening getroffen om direct 
te kunnen evacueren.

Daarnaast geldt voor alle vrijwilligers van El Fuego 
dat de financiële consequenties van de risico’s, die 
zij lopen bij het uitoefenen van hun taken, zo goed 
mogelijk zijn afgedekt door de gratis vrijwilligers-
verzekering van de Gemeente Groningen. 

De risico’s die de stichting loopt bij de projecten in 
Peru worden bij het opstellen van een projectplan 
zo goed mogelijk ingeschat en gekwantificeerd in 
de projectbegroting. De financiële risico’s worden 
daarbij zoveel mogelijk beperkt door de projectbe-
groting conservatief te ramen, zowel bij de ver-
wachte uitgaven als bij de verwachte inkomsten. 
Zo mogelijk worden voorafgaand aan een project 
zekerheden gevraagd van/bij de ‘projectontvanger’. 

De financiële en operationele risico’s voor de stich-
ting zelf worden zoveel mogelijk ingeperkt door - 
waar mogelijk - functiescheiding en interne controle 
toe te passen.

Teammeeting 6 november 2010 
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2.7 SWOT Analyse

Onze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
hebben wij in kaart gebracht in onderstaande tabel, 
die tijdens de vrijwilligersbijeenkomst is ontstaan.
De punten worden in de bijbehorende hoofdstuk-
ken toegelicht.

SWOT Analyse

Sterktes
• Succesvolle projecten
• Gemotiveerde, betrouwbare medewerkers 
    en vrijwilligers
• Goede samenwerking met lokale bevolking en 
    organisaties in Peru
• Kleine, transparante organisatie
• Minimale overheadkosten
• Donaties gaan naar specifiek benoemde projecten
• CBF - Certificaat Kleine Goede Doelen

Zwaktes
• Alleen vrijwilligers in Nederland
• Afhankelijk van beschikbare tijd vrijwilligers
• Nog geen structureel fondsenwervingbeleid
• Afhankelijk van donaties
• Begeleiding projecten op afstand

Kansen
• Veel belangstelling en waardering in Nederland
    voor El Fuego projecten 
• Samenwerking lokale organisaties in Peru
• Betrokkenheid gemeentebestuur in Ayacucho
• Aantrekkelijk voor vrijwilligers 
• Actieve fondsenwerving
• Upgraden website

Bedreigingen
• Lange termijn financieringen van meerjarenprojecten
• Beperkt netwerk in Nederland
• Nasleep economische crisis, stijging voedselprijzen in Peru 

2.8 Evaluatie

El Fuego werkt aan een voortdurende verbetering 
van beleid, strategie en aanpak. Het plan om een be-
leidsplan op te stellen kon in 2010 nog niet geheel 
worden gerealiseerd door de bestuurswisselingen 
en toenemende werkdruk van bestuursleden. In 
2011 wordt het beleidsplan afgerond.

Om nog meer functiescheiding toe te passen en 
daardoor het interne toezicht te versterken is in 
2010 een deel van de werkzaamheden van de pen-
ningmeester overgenomen door een administrateur. 
Deze laatste verzorgt de boekhouding, maar heeft 
geen betalingsbevoegdheid.

2.9 Speerpunt 2011

•   Afronden beleidsplan. 

Opknapbeurt Comedor El Fuego in Ayacucho
onder leiding van Hugo.
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3. Organisatie

Stichting El Fuego is een Nederlandse stichting die 
haar werkterrein in Peru heeft. In Nederland zetelt 
het bestuur en staat een team van enthousiaste 
vrijwilligers paraat. De stichting heeft noch in Ne-
derland noch in Peru een vaste locatie. Tussen Peru 
en Nederland reizen de projectcoördinatoren op en 
neer. De vrijwilligers vergaderen bij elkaar thuis.

De stichting heeft geen betaalde krachten en is vol-
ledig afhankelijk van vrijwilligers. In 2010 telde El 
Fuego 22 vrijwilligers in Nederland en 15 mede-
werkers in Peru.
El Fuego heeft in 2008 een Peruaanse stichting 
(ONG) in het leven geroepen om haar missie beter 
te kunnen realiseren. In Peru bestaat ONG El Fuego 
uit een bestuur en lokale werknemers. 
Daarnaast krijgt El Fuego steun van een aantal orga-
nisaties waar ze mee samenwerkt.

3.1 Bestuursbeleid

De stichting kent geen directie of Raad van Toezicht. 
Het statutair bestuur treedt op als werkbestuur en 
heeft naast het algemene bestuurlijke werk ook 
toezichthoudende en uitvoerende taken. 

De toezichthoudende taken bestaan uit het analyse-
ren en bespreken van de voortgang van projecten, 
de controle op uitoefening van de werkzaamheden 
van vrijwilligers, de ontwikkeling van de organisatie 
en het bewaken van integriteit.
De uitvoerende taken omvatten onder meer de 
werving van vrijwilligers, secretariaatswerk en het 
contactonderhoud met donateurs en vrijwilligers.

In de functiebeschrijvingen van de bestuursleden 
zijn de bevoegdheden en beperkingen opgenomen. 
Alle leden hebben een verklaring ondertekend ter 
voorkoming van belangenverstrengeling.

3.2 Vrijwilligersbeleid 

El Fuego kan alleen maar functioneren dankzij de 
hulp van vrijwilligers. Bij de werving van vrijwil-
ligers wordt zorgvuldig bekeken of de betrokkene 
passie heeft voor de stichting, in het team past en 
hij/zij geschikt is voor de betreffende functie. 
Maar ook of hij/zij eventueel een andere functie 
binnen het taakgebied (tijdelijk) kan waarnemen 
indien dat nodig mocht zijn. Dit om de continuïteit 
te waarborgen.

Ervaring is niet noodzakelijk. El Fuego is een leren-
de organisatie en is bereid vrijwilligers op te leiden 
of te begeleiden. De aspecten leuk werk, beperkt 
tijdsbeslag en maatschappelijke betrokkenheid staan 
voorop. 
Het bestuur heeft voor de meeste functies duidelijke 
richtlijnen opgesteld, zodat het verwachtingspa-
troon voor beide partijen helder is. 
De stichting heeft een gratis vrijwilligersverzekering 
bij de Gemeente Groningen om eventuele risico’s af 
te dekken.

Minstens eenmaal per jaar organiseert El Fuego 
een bijeenkomst. Daarnaast worden de vrijwilligers 
op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven en 
onderling contact. De in 2010 ingevoerde interne 
nieuwsbrief is een succes. Iedere twee maanden 
wordt deze verstuurd aan het hele team.

3.3  Salaris en vergoedingen

Statutair is vastgelegd dat bestuursleden op vrij-
willige basis werken en geen salaris ontvangen. 
Gemaakte kosten worden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid vergoed. 
De vrijwilligers worden gestimuleerd om gemaakte 
kosten te declareren. Het aspect onkosten mag 
geen financiële belemmering zijn om zich vrijwillig 
in te zetten. Bovendien is het uit het oogpunt van 
kosteninzicht en -beheersing van belang verborgen 
kosten in beeld te krijgen.
De projectcoördinatoren kunnen hun reiskosten 
declareren en ontvangen tijdens hun werkzaamhe-
den in Peru een basisvergoeding voor het levenson-
derhoud afgestemd op de lokale omstandigheden. 
Beide kostenposten werden ook in 2010 voor 
100% vergoed door een particuliere instelling.

3.4 Projectcoördinatoren 

J.E. Wiegant (Judith, 1977) 
S.M. Scheeren (Sabien, 1971) 
K.W. Adema PhD (Karen, 1973) 

Judith Wiegant, initiatiefnemer en projectcoör-
dinator, heeft geruime tijd in Peru doorgebracht. 
Inmiddels woont zij weer in Nederland. Ze brengt 
jaarlijks een bezoek aan de projecten in Peru. 
Tot juli 2010 werkte zij parttime als accountmana-
ger bij MerckSerono. In augustus is Judith gestart 
bij Titus Health Care. Samen met haar zakenpartner 
runt zij dit farmaceutisch bedrijf. Ook is zij consul-
tant bij diverse opdrachtgevers.
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Judith houdt zich dagelijks met Stichting El 
Fuego bezig, zoals het coachen en begeleiden van 
de projecten, het doornemen van rapportages en 
verslaglegging van Peruaanse medewerkers, het 
deels bijhouden van de projectadministratie, het 
onderhouden van het contact met Pedro Valdivia 
(voorzitter van de ONG El Fuego), het voorberei-
den van fondsenwervingsactiviteiten, het geven van 
presentaties en het contact met bestuur en andere 
vrijwilligers. 

Sabien Scheeren is in het dagelijks leven werkzaam 
als areamanager in de geneesmiddelenbranche. 
Vanwege haar achtergrond als voedingsdeskundige 
heeft Sabien zorg gedragen voor het samenstel-
len van evenwichtige en gezonde maaltijden in de 
comedor. 
Sabien gaat in 2011 voor de vierde maal naar Peru 
om samen met Judith de projecten te bezoeken 
en voorbereidingen te treffen voor een mogelijk 
nieuwe Comedor.

Karen Adema heeft in 2009 het project San Ignacio 
begeleid. Zij volgt de ontwikkelingen van dit project 
en is contactpersoon bij Stichting Circa, die de lei-
ding van het project heeft overgenomen.
Karen heeft ook dit jaar fotoboekjes gemaakt die 
gebruikt worden als promotiemateriaal. Daarnaast 
zorgt zij voor de Engelse vertaling van website en 
nieuwsbrieven. 
In het dagelijks leven is Karen werkzaam als datama-
nager bij het Integraal Kankercentrum Nederland.

Taak projectcoördinatoren
Projectcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het 
bedenken, plannen en uitvoeren van projecten in 
Peru. Samen met het lokale team dat ze samenstel-
len en met ondersteuning van Nederlandse vrijwil-
ligers, is het hun taak de projecten tot een succes te 
maken. Tot hun werkzaamheden behoort ook het 
schrijven van een projectplan inclusief begroting. 
Na goedkeuring door het bestuur voeren de project-
coördinatoren het plan uit.
Zodra een project goed loopt, keren de coördina-
toren terug naar Nederland. Van hieruit houden ze 
toezicht op wat er in Peru gebeurt. Op vaste tijden 
stellen de verantwoordelijken in Peru verslagen en 
rapporten op, die de coördinatoren beoordelen. Er 
is wekelijks contact per telefoon, skype en e-mail. 
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Ondersteuning in Nederland

3.5 Bestuur

Bestuursleden

Naam, bestuursfunctie Sinds/
herbenoemd1

Aftredend Herbenoem-
baar

Functie dagelijks leven

G.J.A. Wiegant (Geert, 1946) 
Voorzitter

26-09-2005
07-07-20101 30-06-2015

nee Pré-gepensioneerde, 
diverse bestuurs- en advies-

functies

H.W. Hoorn (Henriëtte, 1984) 
Secretaris

07-07-2010  30-06-2015 ja Directiesecretaresse

drs. J. Matthijssen RBA (Jan, 1973)
Penningmeester

18-12-2007 10-12-2010 n.v.t. Investment consultant

drs. H.M.A. van Heuveln (Henk, 1969) 
Penningmeester

10-12-2010 30-11-2015 ja Actuarieel medewerker

drs. M. Vogelzang (Mirjam, 1978)
Algemeen lid

20-12-2008 07-07-2010 n.v.t. Zelfstandig ondernemer

mr. M.F.C.M. Benus (Melanie, 1976)
Algemeen lid

20-11-2009 31-10-2014 ja Kandidaatnotaris en 
estateplanner

mr. A.H. Krabbe-Schram (Heleen, 1976) 
Secretaris
Algemeen lid

26-09-2005
07-07-20101

06-07-2010
30-06-2015

ja Juridisch medewerker

Het bestuur van El Fuego bestaat uit vijf leden. Het 
bestuur vergadert in principe maandelijks aan de 
hand van een standaardagenda. 
In 2010 heeft het bestuur naast de normale be-
stuurlijke taken, zich voornamelijk bezig gehouden 
met personele bezetting, begeleiding/coaching van 
bestaande en nieuwe vrijwilligers en versterking van 
de communicatie (intern/extern).

Jan Matthijssen heeft door drukke werkzaamheden 
eind 2010 afscheid moeten nemen als penning-
meester. Henk van Heuveln heeft zijn taak overge-
nomen.
Heleen Krabbe-Schram heeft haar taak als secretaris 
neergelegd, maar blijft in het bestuur als algemeen 
lid. Zij is opgevolgd door Henriëtte Hoorn.
Mirjam Vogelzang verlaat het bestuur, maar blijft als 
vrijwilliger betrokken bij de stichting.

3.6 Redactieteam 

M.A.M. Poort (Milly, 1947)
drs. W. van Klinken (Erwin, 1974)

De redactie schrijft de donateurs- en nieuwsbrieven 
en het jaarverslag. Het team is ook verantwoordelijk 
voor de algemene interne en externe communicatie. 
Het redactieteam functioneert als een zelfstandig 
onderdeel van de stichting en overlegt indien nodig 
met bestuur, projectcoördinatoren en team Website 
en Vormgeving. 

3.7 Team Website en Vormgeving

drs. J.A. de Jong (Jan Alwin, 1973)
drs. J.I. Wiegant (Job, 1973)
S. Vogelzang (Stefan, 1983)
E.A. Post (Eckhart, 1975)

Naast het redactieteam beschikt El Fuego over het 
team Website en Vormgeving. 
Dit team houdt zich bezig met het webbeheer en 
de vormgeving van de communicatie, waaronder 
de website www.el-fuego.nl. Jan Alwin de Jong 
heeft het beheer over de website. Hij wordt daarbij 
terzijde gestaan door Job Wiegant. 

De ideeën en ontwerpen voor al het gedrukte, en 
online communicatiemateriaal zijn afkomstig van 
Stefan Vogelzang. Hij is betrokken bij het gehele 
grafische proces van concept tot het feitelijke 
drukwerk. Eckhart Post verzorgt de vormgeving en 
de logistieke kant van de elektronische nieuwsbrief 
die tweemaal per jaar verschijnt en 600 abonnees 
bereikt. 
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3.8 Financieel administrateur

T.M. Jeuring (Marja,1969)

Sinds juli 2010 vervult Marja de functie van admi-
nistrateur. Zij is verantwoordelijk voor de financiële 
hoofdadministratie van de stichting en rapporteert 
daarover periodiek aan de penningmeester. 

3.9 Beheerder relatiebestand

M. Kuiper (Monika, 1972)

Monika verwerkt in het relatiebestand de ontvan-
gen donaties en giften en de mutaties en adreswijzi-
gingen van onze relaties. Ook verricht zij voorberei-
dende werkzaamheden voor de externe mailing en 
levert zij periodiek input voor de financiële admini-
stratie.

3.10 Controller ONG

T.R. Kooistra (Thomas, 1971)

Om de objectiviteit en het managen van de geldstro-
men tussen stichting El Fuego enerzijds en de ONG 
en het project Cusco anderzijds te waarborgen, 
heeft El Fuego een functionaris aangesteld die onaf-
hankelijk opereert van bestuur en penningmeester. 
Thomas vervult deze functie. Hij houdt nauwgezet 
in de gaten hoe de financiële ontwikkelingen van de 
projecten verlopen en rapporteert het bestuur en 
projectcoördinator hierover. 

3.11 Ondersteunende vrijwilligers 

H.C. Silvius (Eva)
R. Verhoeven (Rudi)
S. Hofland (Suzanne)
mr. F. Geelhoed (Fiore)
drs. M. Vogelzang (Mirjam)

El Fuego krijgt verder steun van vrijwilligers die - 
zonder dat zij een formeel onderdeel van El Fuego 
vormen - een bijzondere bijdrage aan het werk 
van de stichting leveren. De bijdragen variëren van 
vertaalwerk tot het op creatieve wijze vergroten van 
de naamsbekendheid van de stichting. 

Ondersteuning in Peru 

3.12 Partners en samenwerking in Peru 

El Fuego heeft een samenwerkingsverband met ver-
schillende partners. Deze partners zijn onontbeer-
lijk om de werkzaamheden in Peru goed te kunnen 
uitvoeren. El Fuego vindt het belangrijk dat partners 
betrouwbaar en capabel zijn.
In 2010 werkten wij samen met:

ONG (Organización No Gubernamental) El Fuego 
is op 5 september 2008 opgericht in Ayacucho. 
Dankzij deze lokale ONG heeft Stichting El Fuego 
in Peru meer bewegingsvrijheid. De belangrijkste 
voordelen zijn de rechtspersoonlijkheid die wij nu 
in Peru hebben en de daaraan verbonden aanspraak 
die we kunnen maken op ondersteuning door de 
Peruaanse overheid. 

De ONG heeft een eigen bestuur, is eigenaar van 
de comedor en heeft lokale werknemers in dienst. 
Judith Wiegant, bestuurslid van de ONG, heeft 
vanuit Nederland wekelijks contact met de overige 
bestuursleden van de ONG. Daarnaast regelt zij de 
bankzaken, ziektekostenverzekeringen et cetera. 
Thomas Kooistra toetst de financiële administratie. 
Judith verstrekt de daarvoor benodigde informatie 
die zij maandelijks ontvangt van diverse medewer-
kers van zowel Comedor El Fuego als de ONG. 

Stichting Mama Alice is een Nederlandse or-
ganisatie die huiswerkbegeleiding en onderwijs 
geeft aan ruim 550 kinderen. Ze organiseert ook 
naschoolse activiteiten. Sinds 2008 werkt El Fuego 
nauw samen met Mama Alice bij het project Co-
medor El Fuego in Ayacucho. Nu wij daar niet meer 
fysiek aanwezig zijn, neemt Mama Alice onze taak 
deels over. Maandelijks hebben twee maatschap-
pelijk werksters overleg met de werkneemsters van 
de ONG. Alle zaken op maatschappelijk en sociaal 
gebied komen aan de orde en van tijd tot tijd wor-
den cursussen aangeboden.

Judith krijgt maandelijks verslag over de gang van 
zaken, zowel per e-mail als door te skypen. Margot 
Quispe, in dienst bij Mama Alice, verzorgt eens per 
week de financiële administratie van de ONG. Hugo 
Gutierrez, leraar timmeropleiding van Mama Alice, 
is als bedrijfsleider parttime in dienst bij de comedor 
en heeft zitting in het bestuur van de ONG.

Stichting Circa is een particuliere organisatie die 
350 wees- en straatkinderen onderdak geeft in 
acht kindertehuizen in Arequipa. Daarnaast heeft 
zij meer dan 30 collegios (kleuter- tot middelbare 
scholen) onder zich. 
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Na een succesvolle samenwerking in 2007 bij het 
project Circa heeft El Fuego in 2009 de samenwer-
king bij het project Comedor San Ignacio een nieuw 
leven ingeblazen. Opnieuw naar volle tevredenheid. 
Stichting Circa heeft eind 2009 de leiding van het 
project San Ignacio overgenomen. El Fuego heeft 
het project nog een jaar gevolgd en eind 2010 
afgesloten. 

Agripina Quispemaylla Caviedes is lerares bij de 
school van het project Cusco, waar zij samen met 
twee stagiaires bijlessen geeft aan 42 kinderen. Op 
verzoek van El Fuego neemt Agripina ook de licha-
melijke verzorging van de kinderen op zich in geval 
van hoofdluis, wormen en andere ziektes. El Fuego 
geeft haar daarvoor de nodige medicamenten. 
Bovendien verzorgt Agripina de inkoop van aanvul-
lende voedingsmiddelen die zij gedurende de lessen 
uitdeelt aan de kinderen.

Restaurant Via Via ligt in het centrum van 
Ayacucho. De directie adviseert de Comedor en 
biedt stageplaatsen aan zodat de kokkinnen van het 
project Comedor El Fuego kunnen worden opgeleid 
c.q. bijgeschoold. Tussendoor vindt regelmatig 
overleg plaats.

3.13 Evaluatie

Ook dit jaar heeft het bestuur haar eigen functio-
neren en diverse werkprocessen binnen de organi-
satie geëvalueerd. De functiescheiding en interne 
controle werden versterkt en er zijn weer enkele 
praktische verbeteringen gerealiseerd. Dit kwam de 
organisatie als geheel ten goede. Ook het principe 
van ‘multi-inzetbaarheid’ (interne vervanging) en 
‘werken in tijdelijke coalities’ werkt tot volle tevre-
denheid. Hierdoor kwamen lopende zaken nauwe-
lijks in de verdrukking. 
Deze filosofie en aanpak worden onverminderd 
voortgezet.
Het onderwerp ‘beschikbare tijd van vrijwilligers’ 
blijft een punt van voortdurende zorg, omdat be-
roepsmatig steeds meer van mensen wordt ver-
wacht en vrije tijd erg kostbaar is. 

Het is het bestuur gelukt vier nieuwe vrijwilligers 
aan te trekken. Twee in de uitvoerende sfeer (redac-
teur en administrateur) en twee in de bestuurlijke 
sfeer (secretaris en penningmeester). Het bestuur 
en enkele andere vrijwilligers hebben veel tijd moe-
ten besteden aan de werving en het inwerken van 
deze nieuwe krachten. En gelukkig met veel succes, 
de revenuen worden zichtbaar. 
De vacatures fondsenwerver en projectcoördinator 
staan nog open en krijgen opnieuw aandacht in 
2011. 

In november 2009 heeft Monika Kuiper de eerste 
stappen gezet om het oude relatiebestand bij te 
stellen naar een meer inzichtelijk gegevensbestand. 
Daaruit kon in de loop van 2010 waardevolle 
stuur- en beleidsinformatie worden gegenereerd en 
bovendien leverde het een eerste aanzet op voor het 
verder uit te werken beheersplan. 
In dat plan staat onder meer welke (privacy)eisen 
gesteld worden aan het gegevensbestand, hoe de 
interne en externe informatie verloopt en welke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn. 
Wij verwachten het beheersplan in 2011 definitief 
in te voeren.

Om de taak van de penningmeester te verlichten en 
om functiescheiding aan te brengen is de financi-
eel administrateur Marja Jeuring aangetrokken. Zij 
heeft een gebruiksvriendelijk, bestaand Officepak-
ket zodanig ingericht dat voor de komende jaren 
aan alle verantwoordingseisen kan worden voldaan. 
Bijkomend voordeel is dat hieraan geen extra kosten 
waren verbonden.

Bij de redactie is personele versterking nodig. De 
diverse moderne communicatievormen vergen een 
specifieke aanpak. Daardoor is behoefte ontstaan 
de redactie uit te breiden en de bestaande kennis te 
actualiseren. In 2011 is begonnen met het volgen 
van cursussen.
De invoering van de interne nieuwsbrief heeft half 
2010 plaats gevonden en is een groot succes.

3.14 Speerpunten 2011

•    Interne organisatie verder versterken:
       •  Implementatie relatiebestand.
       •  Vaststellen beheersplan relatiebeheer. 
       •  Uitbreiding redactie.
       •  Fondsenwerver. 
•    Aantrekken nieuwe projectcoördinatoren.
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El Fuego heeft zich de afgelopen vijf jaar ingezet 
voor verschillende projecten. Twee projecten heb-
ben onze steun voorlopig nog nodig, de overige 
projecten gaan op eigen kracht door. 
De projecten worden geleid en uitgevoerd door 
projectcoördinatoren, die daarover regelmatig 
verslag uitbrengen aan het bestuur. De bedoeling is 
dat de projecten na enige tijd op zelfstandige basis 
gerund worden door de lokale bevolking.
Wanneer dat niet mogelijk is, blijft El Fuego het 
project steunen.
De aansturing van de projecten vanuit Nederland is 
mogelijk dankzij betrouwbare en loyale Peruaanse 
medewerkers.

4.1 Beleid projecten 
  
•  Er moet vraag naar een project zijn.
•  Het project moet voldoen aan selectiecriteria.
•  De projectcoördinator schrijft een projectplan 
     inclusief begroting.
•  Het bestuur keurt het plan goed.
•  Bij de start moet de financiering voor 60% 
     rond zijn.

Selectiecriteria 
•  Het project is gericht op het verbeteren van de 
     leefomstandigheden en het toekomstperspectief   
     van kansarme kinderen.
•  Het project biedt gelegenheid tot samenwerking 
     met bestaande (lokale) instanties of initiatieven.
•  Het project is na verloop van tijd op succesvolle 
     en zelfstandige wijze te leiden door lokale 
     medewerkers en/of lokale bevolking.
•  De effecten van het project moeten concreet en 
     meetbaar zijn.
•  Het project moet passen binnen de millennium-
     doelstellingen.

4.2 Project Comedor El Fuego in Ayacucho

In 2008 zette El Fuego een comedor (klein restau-
rant) neer in een sloppenwijk in Ayacucho. 
Dagelijks krijgen 150 kinderen een gezonde warme 
maaltijd. Deze groep bestaat uit 130 kinderen, die 
een kleine bijdrage betalen. Daarnaast komen er 
nog 20 kinderen uit extreem arme gezinnen. 

Voor het bereiden van de maaltijden heeft El Fuego 
zes werkloze vrouwen opgeleid tot volleerde 
kokkinnen. Naast het bereiden van de maaltijden 
zorgen zij ook voor de inkoop, voorraadbeheer en 
administratie. Ook het verzorgen van catering-
opdrachten behoort tot hun taak. De kokkinnen 
maken overuren om deze maaltijden te bereiden, 
maar worden daarvoor extra beloond. 
Catering is nodig om de comedor rendabel te ma-
ken. Tot nu toe zijn er opdrachten binnengehaald 
bij diverse bedrijven, maar dat is niet voldoende. 
In 2011 moet daar meer aandacht aan besteed 
worden.

De vrouwen lopen van tijd tot tijd stage in verschil-
lende hotels en restaurants waaronder het befaamde 
restaurant Via Via in het centrum van Ayacucho. Ze 
hebben inmiddels diverse certificaten behaald. De 
vrouwen hebben daardoor zelfvertrouwen gekre-
gen en zijn erg gemotiveerd. Zij voelen zich verant-
woordelijk voor de comedor en lokaal hebben zij 
aanzien verworven omdat zij een bedrijf runnen en 
de kinderen een gezonde maaltijd geven.
De vrouwen dragen ook bij aan een stukje sociale 
controle. Zij kennen alle kinderen die komen eten 
en houden ze nauwlettend in de gaten.

Alle personeelsleden, inclusief gezin, mogen 
gebruik maken van de comedor. Dat betekent elke 
dag in totaal 48 maaltijden, waarvan 37 bestemd 
zijn voor kinderen. Het vormt een onderdeel van het 
salaris. De gezinnen mogen ook gebruik maken van 
de sanitaire voorzieningen zoals douches met warm 
water.

De ONG El Fuego heeft voor de kokkinnen een 
ziektekostenregeling ingesteld. De ONG ontvangt 
per maand een bedrag van El Fuego, dat gestort 
wordt op een aparte rekening. In geval van ziekte 
kunnen de vrouwen hierop aanspraak maken.
De ONG is eigenaar van de comedor en heeft een 
eigen bestuur, waarin zowel Judith als twee Peru-
aanse medewerkers zitting hebben. 
Verder heeft de ONG El Fuego nog een chauffeur 
en een boekhoudster in dienst.

In september 2010 vertrok Suzanne Hofland naar 
Peru als stagiaire bij El Fuego. Voor haar afstu-
deerproject deed zij onderzoek naar het effect van 
Comedores.
Ook heeft zij de handen uit de mouwen gestoken. 
Suzanne assisteerde de Peruaanse medewerkers en 
in overleg met ons kon zij diverse kleine problemen 
oplossen. Met grote regelmaat stelde zij ons op de 
hoogte van het reilen en zeilen van de projecten. 
Suzanne is in januari 2011 teruggekomen.

4. Projecten
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Bezoek aan het project
Judith Wiegant bracht in oktober 2010 weer een 
bezoek aan dit project. Zij was bijzonder tevreden 
over de situatie die ze daar aantrof. De zes kokkin-
nen runnen ‘hun’ comedor met veel enthousiasme. 
De vrouwen zijn zeer goed op elkaar ingespeeld, de 
hygiëne voldoet aan alle eisen en de werksfeer is 
uitstekend. 

Ter ere van het tweejarig bestaan van de comedor 
hebben personeelsleden met familie en vrienden 
het hele gebouw inclusief interieur opnieuw ge-
schilderd. Ook maakten zij nieuwe kasten voor de 
voorraadkamer.
Er was een groot feest georganiseerd, waarbij alle 
betrokkenen waren uitgenodigd. Zelfs de burge-
meester en een afgezant van de gemeente waren 
van de partij. 
Tijdens het feest werden certificaten uitgedeeld 
aan de kokkinnen die stages hadden gelopen bij het 
restaurant Via Via. Ze hebben daar opnieuw erva-
ring opgedaan in keuken en bediening. Ook leerden 
ze nieuwe recepten bereiden voor de dagelijkse 
maaltijden en de catering.

Het succes van onze comedor is de Peruaanse pers 
niet ontgaan. In de krant werd Comedor El Fuego 
als voorbeeld gesteld voor alle andere comedores in 
Peru! 

In 2010 is er veilig vervoer geregeld voor de kok-
kinnen die ’s morgens vroeg naar de markt gaan. 
Onze bedrijfsleider Hugo heeft met eigen geld een 
auto gekocht en verhuurt deze aan een chauffeur, 
die tegen een vast bedrag de vrouwen op en neer 
rijdt. 

Punten van aandacht
De comedor kost maandelijks € 2.500,-. De inkom-
sten bedragen ca € 800,-. Ondanks veel inspanning 
draait het project dus nog niet zelfstandig. Daarom 
zijn nog meer inkomsten van groot belang. 

Judith heeft tijdens haar bezoek in overleg met de 
werknemers dan ook het volgende plan opgesteld:
• De kokkinnen verzorgen al geruime tijd cate-

ringopdrachten bij lokale bedrijven. Judith stel-
de vast dat de afnemers zeer tevreden zijn over 
de kwaliteit van de maaltijden. De hoeveelheid 
opdrachten is alleen nog niet voldoende. In 
2011 gaan we meer aandacht besteden aan de 
vermeerdering van deze opdrachten.

• In 2011 schaffen we een aardappelschilma-
chine aan. Dat scheelt de kokkinnen per week 
10 arbeidsuren. Die tijd kunnen ze gebruiken 
voor cateringopdrachten en het produceren van 
geschilde aardappelen. Deze ‘papas fritas’ wor-
den verkocht als halffabricaat aan restaurants in 
Ayacucho.

• Ook schaft El Fuego een waterzuiveringsinstal-
latie aan. Het daarmee verkregen schone drink-
water kan in kleine flessen verkocht worden 
aan de bevolking. Daarnaast besparen we veel 
duur gas, aangezien het drinkwater voor eigen 
gebruik niet meer gekookt hoeft te worden. 
(Eind 2010 is deze installatie aangeschaft en 
functioneert zeer goed!)

• We gaan meer reclame maken voor catering-
opdrachten. Er worden flyers en kaartjes ge-
drukt die projectleider Hugo zal verspreiden.

De bedoeling is dat de comedor met bovenstaande 
maatregelen eind 2011 in staat is op eigen kracht 
2/3 van de kosten zelf terug te verdienen. Zodra dat 
gelukt is gaat El Fuego in 2012 volgens hetzelfde 
concept een nieuwe comedor opstarten in een bui-
tenwijk van Ayacucho. De burgemeester, die zeer te 
spreken is over de opzet van onze comedor, heeft al 
een stuk grond aangeboden. Twee ervaren kokkin-
nen zullen de leiding van de comedor op zich nemen 
en nieuwe vrouwen opleiden. Ook restaurant Via 
Via zal daarin een rol spelen.
Judith en Sabien gaan in 2011 naar Peru om de 
mogelijkheden te bekijken en eventueel regelingen 
te treffen.

El Fuego blijft dit project financieel ondersteunen 
totdat de comedor op eigen krachten kan draaien. In 
2011 zullen we extra aandacht geven aan fondsen-
werving voor dit project. Gedacht wordt aan meer 
presentaties en het benaderen van scholen e.d.

Monitoring
Het geldverkeer van Comedor El Fuego wordt 
nauwgezet gecontroleerd. Hiervoor is een auto-
controlsysteem opgezet, waarbij de administratie 
en het toezicht gedaan wordt door verschillende 
personen, binnen en buiten de organisatie. 
Zo ontstaat een veelvoudige controle op de juist-
heid van gegevens: de kokkinnen verzorgen de 
basisadministratie, een externe boekhoudster werkt 
dit vervolgens uit. Dan volgt een controle door de 
projectleider en Judith. Daarna gaat de administratie 
naar onze controller die op zijn beurt het bestuur 
informeert.
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Impact
De wijze waarop El Fuego hulp biedt is heel effec-
tief. Door de kokkinnen zelf op te leiden en eigen 
verantwoordelijkheid te geven zijn ze extra gemoti-
veerd om van de comedor een succes te maken. Ze 
zien het als ‘hun’ eigen bedrijfje.

Met dit project bereikt El Fuego drie millennium-
doelen: 
1. De verbetering van de leefomstandigheden 

van de kinderen, die eens per dag een gezonde 
maaltijd krijgen in een warme, gezellige om-
geving en daardoor beter presteren op school. 

2. Opleiding en werkgelegenheid voor de vrou-
welijke werknemers. Het is de bedoeling dat 
deze vrouwen in de toekomst de comedor 
zelfstandig runnen en daardoor in staat zijn hun 
eigen gezin te kunnen blijven onderhouden. 
Daardoor wordt hun eigenwaarde versterkt. Dat 
heeft ook zijn weerslag op hun kinderen, die 
zien dat een goede opleiding en hard werken 
zin heeft en het leven veraangenaamt. Goed 
voorbeeld doet goed volgen.

3. Comedor El Fuego heeft uitstralingseffect naar 
buiten toe. Er is een wachtlijst voor vrouwen die 
er graag willen werken. De burgemeester stelt 
de comedor als voorbeeld en vindt dat er meer 
van deze comedores opgezet moeten worden in 
Ayacucho.

4.3 Evaluatie Project Comedor El Fuego

De comedor draait op zich prima. Maar om zelf-
voorzienend te zijn moeten er meer inkomsten 
worden gerealiseerd. Daarom hebben we de eerder 
genoemde maatregelen getroffen.

Om optimaal rendement te halen uit de cateringop-
drachten moet de kostprijs beter worden berekend. 
De kokkinnen worden hierbij begeleid door de 
boekhoudster en bedrijfsleider. 
De financiële rapportages van de kokkinnen aan El 
Fuego zijn vooruitgegaan. De uitgavenoverzichten 
zijn perfect, de inkomstenoverzichten kunnen nog 
iets verbeterd worden.

Veilig vervoer naar de markt is gerealiseerd.
De kokkinnen hebben ook dit jaar weer met goed 
gevolg stages gelopen in restaurant Via Via.
Het gebouw en interieur zijn opnieuw geschilderd 
door personeel en familie.

4.4 Project Cusco

In de stad Cusco staat een klein kindertehuis dat 
opgezet is door de organisatie Remar. In dat tehuis 
wonen kinderen in de leeftijd van 11 maanden 
tot 18 jaar. Door verwaarlozing, mishandeling en 
misbruik zijn deze kinderen op straat beland en uit-
eindelijk in dit tehuis terecht gekomen. Ook woont 
er een aantal kinderen van jonge tienermoeders, die 
– zeker financieel gezien– vaak niet in staat zijn zelf 
voor het kind te zorgen.

In 2006 nam El Fuego dit kindertehuis onder haar 
hoede. De projectcoördinatoren renoveerden het 
huis, lieten nieuwe bedden en matrassen maken en 
kochten kleding en speelgoed. Ook zorgden ze voor 
een extra leerkracht en extra voedseltoevoer. Met 
de directie is stevig onderhandeld voor betere zorg 
en begeleiding van de kinderen.

Huidige stand van zaken
In 2010 zijn de bewoners van het tehuis naar een 
betere locatie verhuisd. De meisjes, jongens tot vijf 
jaar en enkele (tiener)moeders hebben hun intrek 
genomen in het vrouwenhuis. De jongens boven 
de vijf jaar en een paar vaders verhuisden naar het 
mannenhuis. De moeders en vaders die er wonen, 
werken overdag om geld te verdienen. De kinderen 
gaan naar school.

El Fuego heeft drie leraressen in dienst die bijlessen 
en huiswerkbegeleiding geven aan 42 kinderen uit 
het tehuis. Agripina staat aan het hoofd en heeft as-
sistentie van de stagiaires Katia en Rosabel. Ook zijn 
er enkele Nederlandse vrijwilligers die een handje 
helpen. Agripina gaat regelmatig naar de scholen 
van de kinderen om de voortgang of problemen van 
‘haar’ kinderen te bespreken. Tijdens de vakanties 
verzorgt zij met haar team activiteiten en creatieve 
bijlessen voor kinderen die een leerachterstand 
hebben.

Op verzoek van El Fuego deelt Agripina fruit, 
yoghurt, melk en bronwater uit aan de kinderen 
gedurende de lessen. 
Ook neemt Agripina de lichamelijke verzorging van 
de kinderen op zich in geval van hoofdluis, wormen 
en andere ziektes. De directie van het tehuis doet 
daar weinig aan. El Fuego zorgt voor aanvoer van de 
nodige medicamenten. 

Agripina is al vanaf 2006 bij El Fuego in dienst. Ze is 
een vertrouwenspersoon voor de kinderen, die vaak 
alleen of met een broertje of zusje in het tehuis wo-
nen. Om zeker te zijn dat Agripina de komende drie 
jaar bij ons blijft werken heeft El Fuego aangebo-
den haar studie psychologie te betalen. Bijkomend 
voordeel is dat zij de opgedane kennis meteen kan 
toepassen in de lessen. 
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Impact
Door het bieden van goede secundaire voorwaar-
den aan de docenten hebben wij de zekerheid dat ze 
langer bij ons blijven werken en bovendien kunnen 
zich zij beter ontplooien.
Door de bijlessen en persoonlijke aandacht kunnen 
de kinderen zich beter ontwikkelen.
Doordat de kinderen steeds dezelfde leerkrachten 
hebben ontstaat er bij hen een gevoel van veiligheid 
en stabiliteit.

4.5 Evaluatie Project Cusco

El Fuego heeft veel steun aan Agripina. De school-
prestaties gaan nog steeds vooruit. Dankzij haar 
worden ook lichamelijke klachten van de kinderen 
tijdig gesignaleerd en aangepakt.
Ten opzichte van vorig jaar zijn we erg tevreden. 
De directie is meer betrokken bij de gang van zaken. 
De kinderen gaan eerder naar de huisarts. 
Dankzij de donateursbrief is er meer geld binnen-
gekomen voor Cusco. Met dat geld kunnen wij 
lesmateriaal aanschaffen. 

4.6 Project Comedor San Ignacio in Arequipa

In 2009 richtte El Fuego een comedor in bij een 
bestaande school in Arequipa. 100 scholieren krij-
gen nu elke schooldag een volwaardige maaltijd. Zij 
betalen daarvoor een kleine bijdrage. Moeders van 
de leerlingen verzorgen bij toerbeurt de maaltijden.
Eind 2009 heeft El Fuego het project aan Stich-
ting Circa overgedragen. Projectcoördinator Karen 
Adema had het afgelopen jaar regelmatig contact 
met deze stichting. Onze vrijwilliger Suzanne 
Hofland bracht zelfs een bezoek aan de comedor en 
constateerde dat alles uitstekend verliep. 
Wij kunnen het project met een tevreden gevoel en 
een gerust hart afsluiten.

Agripina heeft in 2010 haar eerste studiejaar met 
succes afgesloten.
Haar zus Katia volgt een opleiding tot docent en 
rondt deze studie in 2011 af. Mocht Agripina na 
haar studie een andere baan aanvaarden, dan kan 
Katia haar eventueel opvolgen als vaste docent.  

Vooruitgang geboekt
De kinderen krijgen tweemaal per jaar een rapport. 
Sinds 2006 zijn de cijfers aanzienlijk verbeterd, ze 
zijn zelfs van een redelijk hoog niveau. 
De directie van Remar houdt zich steeds beter aan 
de destijds gemaakte afspraken met El Fuego. 
Er wordt nu ook meer aandacht besteed aan de 
lichamelijke verzorging van de kinderen.

Judith evalueert iedere maand de gang van zaken. 
Zij ontvangt van Agripina rapportages over de 
studievorderingen van de kinderen en accurate 
overzichten van alle gemaakte kosten.

Wat is er nodig voor dit project?
De kosten voor dit project bedragen ca. € 450 per 
maand. Dit geld wordt besteed aan salarissen, reis-
kosten, fruit en drinken tijdens de lessen, schoolma-
terialen en medicijnen.
Op alle scholen zijn uniformen verplicht. Het 
kindertehuis kan deze dure uniformen niet betalen. 
Dat betekent dat de kinderen als ‘outcast’ worden 
beschouwd. Bovendien moeten de kinderen, zoals 
overal in Peru, in het begin van het schooljaar zelf 
alle schoolmaterialen kopen. Ook hiervoor heeft het 
tehuis geen geld.
El Fuego probeert zoveel mogelijk schoolmateriaal 
en uniformen aan te schaffen. In 2011 gaat El Fuego 
een fondsenwervingsactie op touw zetten om nog 
meer geld in te zamelen. 

Druk in de weer...         Hugo en Suzanne
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4.7 Speerpunten 2011

Project Comedor El Fuego 
• 70% van de kosten moet zelf verdiend worden 

(nu 40%).
• Zorgen voor meer cateringopdrachten.
• Reclame maken voor catering d.m.v. flyers.
• Aardappelschilmachine aanschaffen.
• De kokkinnen volgen opnieuw stages in             

januari/februari.

Project Cusco 
• Acties voor schoolmateriaal en uniformen.

Agripina en Katja verzorgen lessen in Cusco
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Stichting El Fuego wil een transparante organisatie 
zijn. Zij communiceert met zorg over haar activi-
teiten met belanghebbenden. Daarnaast speelt com-
municatie een belangrijke rol bij het ondersteunen 
van de vrijwilligers in Nederland. 

5.1 Beleid communicatie en PR 

Afgelopen jaren is er op het gebied van communi-
catie veel werk door El Fuego verzet. Intussen is er 
behoefte ontstaan om het beleid meer te structure-
ren. In 2011 wordt een beleidsplan opgesteld.

 
5.2 Belanghebbenden

Donateurs en sponsors 
De meeste donateurs en sponsors komen (nog) 
voort uit de familie/vriendenkring en de zakelijke 
relatiesfeer van de vrijwilligers. Aangesproken 
door de bevlogenheid van Judith Wiegant (en haar 
medewerkers) volgen zij de ontwikkelingen op de 
voet en worden deelgenoot van haar passie. Ook de 
kleinschaligheid en het inzicht over de besteding van 
hun giften spreekt aan.
Een ieder die een bijdrage levert, behoort tot de 
doelgroep die door El Fuego wordt geïnformeerd. 
De communicatie loopt via donateurs- en nieuws-
brieven en de website. Het jaarverslag wordt ge-
stuurd naar de belangrijkste sponsors en donateurs. 

Vrijwilligers
Om haar idealen uit te voeren is voor El Fuego de 
steun van vrijwilligers een bestaansvoorwaarde.
Aanvankelijk bestonden de meeste vrijwilligers uit 
familie, vrienden of bekenden van Judith. Inmiddels 
is de groep uitgebreid met mensen van ‘buitenaf’. 
Opvallend genoeg ligt de gemiddelde leeftijd van 
de vrijwilligers rond de 35 jaar. De meesten hebben 
een drukke baan en vaak een gezinsleven, maar wil-
len niettemin toch tijd vrijmaken om zich in te zetten 
voor een charitatieve organisatie waar zij zich op 
hun plaats voelen.

De vrijwilligers communiceren onderling voorna-
melijk per e-mail en telefoon. Bovendien ontvan-
gen zij de (interne) nieuwsbrieven en uiteraard het 
jaarverslag. Verder vindt in klein comité regelmatig 
overleg plaats over de diverse werkzaamheden. 

Het bestuur betrekt de vrijwilligers ook persoonlijk 
bij het werk van de stichting. 
Op 19 juni organiseerde de voorzitter een informeel 
samenzijn om het jaarverslag te presenteren.
De jaarlijkse teammeeting werd op 6 november 
in Groningen gehouden. Nieuwe leden stelden 
zich voor, het jaar 2010 werd geëvalueerd en over 
belangrijke punten werd uitvoerig gediscussieerd. 
Judith gaf een presentatie over het Project Comedor 
El Fuego dat zij enkele weken daarvoor had bezocht. 
De voorzitter stond stil bij het vijfjarig bestaan van 
de stichting. Hij gaf alle vrijwilligers een bloeme-
tje en bedankte hen voor zijn/haar inzet. Ook het 
thuisfront werd daarbij nadrukkelijk genoemd. 
Tenslotte werd afscheid genomen van Jan Mat-
thijssen, die de afgelopen drie jaar veel werk heeft 
verzet als penningmeester. Jan wordt opgevolgd 
door Henk van Heuveln die hartelijk welkom werd 
geheten.
De teammeeting werd afgesloten met een etentje. 
Deze dag werd ook nu weer volledig gesponsord.

Externe controlerende en adviserende 
organisaties
Het jaarverslag van de stichting wordt opgestuurd 
naar de Belastingdienst en de externe accountant. In 
2010 heeft het accountantskantoor Pricewaterhou-
seCoopers te Groningen een accountantsverklaring 
afgegeven over het boekjaar 2009. 
Naast deze instellingen wordt het jaarverslag ook 
aangeboden aan de organisatie van de Transparant 
Prijs en aan het Centraal Bureau Fondsenwerving 
(CBF).

CBF 
In 2009 heeft El Fuego van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF) het Certificaat voor Kleine 
Goede Doelen toebedeeld gekregen. Het CBF ver-
richtte in 2010 een controle, welke voor El Fuego 
tot een positief resultaat leidde.
Bestuur en vrijwilligers zijn blij het aan dit certificaat 
verbonden logo te mogen blijven voeren.

5. Communicatie en Public Relations  
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ANBI
Vanaf september 2007 is El Fuego aangewezen als 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Deze aanwijzing biedt voor sponsoren, donateurs 
en schenkers de volgende fiscale voordelen:
•  Er hoeft geen successie- of schenkingsrecht 
     betaald te worden over erfenissen en schenkin-
     gen die de stichting ontvangt in het kader van het 
     algemeen belang.
•  Uitkeringen die de stichting doet in het kader van 
     het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het 
     recht van schenking.
•  Een donateur of sponsor kan (periodieke)
     giften aftrekken bij de aangifte inkomsten- 
     of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor 
     geldende regels.

El Fuego voldoet aan de in 2010 gestelde nieuwe 
voorwaarden om als ANBI aangewezen te blijven.

ISF
El Fuego heeft zich in 2009 aangesloten bij het In-
stituut Sponsoring & Fondsenwerving. Dit lidmaat-
schap geeft toegang tot trainingen voor vrijwilligers 
en adviezen voor fondsenwerving.

5.3 Communicatievormen

Website 
De website is voor El Fuego een belangrijke com-
municatievorm met de buitenwereld. 
Op www.el-fuego.nl kan men algemene en actuele 
informatie over onze stichting vinden. De website 
wordt in juni 2011 geheel vernieuwd. De site wordt 
aantrekkelijker, overzichtelijker en gebruiksvriende-
lijker. Ook komt er meer informatie op te staan. 
Het aantal bezoeken in 2010 bedroeg 1600. Dit be-
tekent een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. 
Wij verwachten dat dit aantal zal toenemen door de 
nieuwe website van de nieuwste tools te voorzien. 
De website is vertaald in het Engels.

Donateurs- en nieuwsbrieven
De redactie verstuurde in 2010 tweemaal een digi-
tale nieuwsbrief aan 600 adressen. Daarnaast ging 
er tweemaal een donateursbrief uit, vergezeld van 
een acceptgiro. 
El Fuego verzond ook een kerstkaart aan alle rela-
ties, waarin zij bedankt worden voor hun steun.
Het doel van deze externe communicatie is de bui-
tenwereld te informeren over de activiteiten van de 
stichting en daarmee gelden te genereren voor de 
projecten.

Jaarverslag
Het meest gewichtige middel om de buitenwereld te 
laten zien wat de stichting doet en wat zij beoogt, is 
het jaarverslag. In 2010 schreef El Fuego haar vier-
de verslag met een geheel nieuwe indeling en opzet. 
Er zijn 275 exemplaren gedrukt, waarvan 225 zijn 
verstuurd naar de belangrijkste relaties. De overige 
exemplaren zijn gebruikt als promotiemateriaal. 
Het jaarverslag staat op de website van de stichting 
en is te downloaden via www.el-fuego.nl.

Het jaarverslag 2009 is ingediend bij De Transpa-
rant Prijs, die op initiatief van PricewaterhouseCoo-
pers in samenwerking met Stichting Civil Society 
jaarlijks een prijs uitreikt voor de beste charitatieve 
verslaglegging. El Fuego deed voor de derde keer 
mee en bereikte een gedeelde 4e plaats in de cate-
gorie ‘Kleine instellingen’. Deze categorie bestond 
dit jaar uit 39 deelnemers.
We zijn erg trots op het behaalde resultaat. De am-
bitie is om dit resultaat het komende jaar te evenaren 
en zo mogelijk te verbeteren. 
De Transparant Prijs organiseert jaarlijks een se-
minar met diverse workshops. Ook dit jaar hebben 
enkele bestuurs- en redactieleden daarvan gebruik 
gemaakt om kennis te nemen van de nieuwste 
trends op dit gebied en ervaringen uit te wisselen.

Fotoboekjes
Karen Adema maakte 26 boekjes met foto’s die zij 
nam tijdens de uitvoering van het project San Igna-
cio eind 2009. 
De foto’s zijn voorzien van een uitgebreide toelich-
ting, die in samenwerking met de redactie tot stand 
kwam. Het geeft een duidelijk beeld van wat er 
zich tijdens het opzetten van de comedor allemaal 
afspeelde en welke mooie resultaten er zijn behaald. 
De fotoboekjes zijn gebruikt als promotiemateriaal.

Presentaties
De projectcoördinatoren geven van tijd tot tijd pre-
sentaties bij bedrijven, instellingen of particulieren 
om bekendheid te geven aan de projecten van El 
Fuego. Vaak zijn de presentaties gekoppeld aan een 
sponsorwervende actie, georganiseerd op basis van 
persoonlijke initiatieven.

Mediacontacten
In 2010 zijn er geen contacten geweest met de 
media. 

Relatiebestand
De gegevens van alle belanghebbenden zijn opge-
slagen in een (bron)bestand. In 2010 zijn verdere 
stappen gezet tot verbetering van de informatie-
voorziening en de daaraan gekoppelde werkproces-
sen.
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Kengetallen communicatie

Communicatiemiddel Doelgroep 2010 2009 2008
Nieuwsbrieven Belangstellenden, sponsoren, 

donateurs en vrijwilligers
   2x 600    2x 648 3x  629

Donateursbrieven Donateurs, vrijwilligers 2x 110 2x 85 3x 70

Interne nieuwsbrief Vrijwilligers 2x 22 - -

E-mailcontacten Externen 950 667 650

Kerstkaarten Alle doelgroepen 650 625 610

Jaarverslagen Sponsoren, grote 
donateurs, vrijwilligers  225  175 150

Fotoboekjes Specifieke sponsoren en 
donateurs

26 40 35

Bezoek website Alle doelgroepen 1600 2800 3000

5.4 Advies en klachten

El Fuego vindt interactie met sponsoren en dona-
teurs belangrijk. Door hen de mogelijkheid te bie-
den ideeën, complimenten en klachten kenbaar te 
maken, kan de stichting zichzelf verbeteren en wel-
licht nieuwe ideeën opdoen. E-mail en website zijn 
goede manieren om deze interactie te ondersteu-
nen. Tot nu toe zijn geen klachten binnengekomen. 
Wel mochten wij vele complimenten ontvangen 
die ons persoonlijk of per e-mail bereikten, vaak als 
reactie op de nieuwsbrieven of het jaarverslag.

5.5 Evaluatie 

Onze website wordt minder goed bezocht. Dit is 
voor ons aanleiding de website te vernieuwen en 
van de nieuwste tools te voorzien. Ook wordt meer 
aandacht besteed aan het up to date houden van de 
berichtgeving. De nieuwe site wordt in juni 2011 
gelanceerd.

De teammeeting op 6 november was weer een 
groot succes. Zo’n dag is belangrijk om het enthou-
siasme en het vuur bij de vrijwilligers nog meer aan 
te wakkeren. De presentatie van Judith zorgde voor 
een goede beeldvorming, met als resultaat her-
nieuwde motivering en inspiratie. 

Tot grote tevredenheid van de vrijwilligers zijn de 
eerste interne nieuwsbrieven verschenen en zijn er 
meerdere bijeenkomsten georganiseerd. 

De in 2010 geplande implementatie van het 
beheersplan t.b.v. relatiebestand kon niet worden 
gerealiseerd maar zal in 2011 plaatsvinden.

Er wordt vaak zeer positief gereageerd op zowel het 
jaarverslag als op de donateurs- en nieuwsbrieven. 
Na het verschijnen hiervan is een toename van het 
aantal giften te constateren. 

5.6 Speerpunten 2011

•   Lanceren nieuwe website. 
•   Up to date houden van de website.
•   Implementatie beheersplan relatiebestand.
•   Opstellen beleidsplan communicatie.

Links: Margot (boekhoudster) Rechts: Tania en Pilar (maatschappelijk werk)
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6.  Fondsenwerving

6.1 Beleid fondsenwerving

El Fuego besteedt haar geld zoveel mogelijk aan 
de projecten zelf en zo min mogelijk aan reclame, 
brochures en kostbare campagnes. Daarmee houdt 
de stichting de overheadkosten zo laag mogelijk.
El Fuego ontvangt geen subsidie, opbrengsten uit 
loterijen en dergelijke, maar ontvangt haar geld 
door giften en donaties.
Om het werven van fondsen meer structuur te ge-
ven is een fondsenwervingsplan gewenst. In 2010 
is daartoe een eerste aanzet gegeven.

In februari 2010 ontvingen wij een rapport ‘Be-
leidsadvies Fondsenwerving’ van Suzanne Hofland 
en Merel van Grimberg. Zij maakten dit rapport 
voor El Fuego in het kader van een onderzoek t.b.v. 
hun studie Filantropie aan de VU. 
Uit dat rapport bleek dat El Fuego het eigenlijk goed 
doet op dit gebied. Zij gaven ons enkele aanbevelin-
gen die wij meenemen in het toekomstige beleids-
plan.

6.2 Specifieke fondsenwervende acties en 
        donaties

Evenals in vorige jaren zijn ook in 2010 fondsen-
wervende acties gehouden ter ondersteuning van 
de activiteiten in Peru. Sommige daarvan gingen 
vergezeld van een presentatie door een van de pro-
jectcoördinatoren. De wijze waarop deze acties tot 
stand kwamen was te typeren als spontaan, intuïtief 
en enthousiast. 

Overzicht acties
In januari heeft een echtpaar € 1.000,- overgemaakt 
vanwege een nalatenschap.

In maart ontvingen wij € 1.500,- van Merck Serono, 
die eind 2009 de actie ‘Happy 2010’ organiseerde. 
Als kerstgeschenk kon men een donatie geven aan 
één van de tien goede doelen, waar El Fuego er een 
van was. 

Een bevriend bruidspaar uit Groningen heeft de 
collecte tijdens de huwelijksdienst bestemd voor El 
Fuego. Wij ontvingen in mei een bedrag van 
€ 102,-.
 
Een medisch specialist gaf een gastcollege en 
doneerde zijn honorarium van € 265,- aan onze 
stichting.

Een mevrouw uit Zeist gaf € 250,-  van haar vakan-
tiegeld aan El Fuego. In juni kreeg zij belastinggeld 
terug, waarvan zij  ons € 250,- doneerde. En eind 
2010 mochten wij meedelen in haar jubileum-
gratificatie en kregen daarvan € 250,- .

In juli ontvingen wij een bedrag van € 1.000,- van 
een echtpaar uit De Bilt. Het huis was verkocht en 
een deel van de opbrengst kwam ten gunste van 
onze stichting.

Een mevrouw uit Almere had veel waardering voor 
ons jaarverslag en stortte om die reden in oktober 
€ 500,- voor de waterzuiveringsinstallatie in 
Ayacucho. 

In december werd door de Maatschap Chirurgen 
Rijnland een kerstactie georganiseerd. El Fuego 
mocht € 250,- ontvangen.

Iemand uit Krimpen a/d Lek doneerde de € 40,- 
die normaal besteed werd aan kerstkaarten.

Een medewerker van Dyka BV uit Steenwijk gaf 
de waarde van zijn kerstpakket (€ 50,-) aan onze 
stichting.

Een echtpaar uit St. Michielsgestel moest voor het 
eind van het jaar een nalatenschap afwikkelen en 
gaf € 1.000,- daarvan aan El Fuego.

Een bekende uit Groningen stortte spontaan 
€ 2.000,- voor de aardappelschilmachine bij 
Comedor El Fuego.
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6.3 Lijst sponsoren 

Broekema.Nielsen Notarissen, Groningen
Chocolaterie De Truffel, Woerden
Chris Russell, Groningen
Dolmans Calamiteiten Diensten, IJsselstein    
Halma Automatisering, Arnhem
Het Andere Reizen, Winschoten
ID Media, Groningen
Jacoba Kooyman Stichting, Udenhout
Leo Groote Instituut, Adviseurs                 
Maatschap Chirurgen Rijnland Ziekenhuis,
 Leiderdorp
MerckSerono BV, Amsterdam
Ni Hao, Stadsparkpaviljoen, Groningen
Onverwacht Bedrijven BV, Eindhoven
PWC Accountants, Groningen
SNS Assurantiën BV, Maastricht
Stefan Vogelzang Fotografie (JAEF), Groningen
Stichting BOS, Malden 
Stichting Gouwe Daad Solidariteitsfonds, Reeuwijk
Vrouwen voor Vrede van Ridderkerk, Ridderkerk

Kengetallen fondsenwerving

Resultaten fondsenwerving         2010         2009 2008
- waarvan particulieren    €  19.800    €  23.600 €   23.500

- waarvan bedrijven €     3.200 €     4.800 €      8.600

- waarvan organisatie en fondsen    €     5.700    €     6.300 €   19.100

Kosten fondsenwerving:
• in bedragen
• in % baten uit eigen fondswerving

€     2.300
8,0%

€     2.800
8,6%

€      4.800
      9,4%

Totaal resultaat fondsenwerving    €  26.400    €  31.900 €   46.400

Notariële schenkingen (lijfrente) - cumulatief
Grootste bedrag

          7
€     1.200

          7
€     1.200

3
€     1.000

Kleinste donatie €             10 €             10 €             10

Grootste donatie:
• van particulier
• van bedrijf
• van organisatie en fondsen

         
    €     2.000
    €     1.500
    €     2.200

         
    €     3.500
    €     1.000
    €     4.300

€     3.400
€     5.000
€     4.700

Nieuwe donateurs          9          13 42

Geoormerkte giften €  21.300 €  27.600 €  43.000

6.4 Evaluatie

El Fuego prijst zich gelukkig met de bijdragen van 
trouwe donateurs en met de spontane acties die op 
touw gezet zijn om de stichting te ondersteunen. 
Mede daardoor kon in 2010 aan alle verplichtingen 
worden voldaan. 

Maar ook wij ontkomen niet aan de gevolgen van de 
kredietcrisis. Met name in de laatste vier maanden 
van 2010 werd er minder gedoneerd. Na overleg in 
het bestuur zijn de projectcoördinatoren benaderd 
om fondsenwervende acties op touw te zetten. Dit 
heeft inmiddels al tot positieve resultaten geleid.

De mailing naar onze vaste contacten waarin wij 
om een doelgerichte bijdrage vragen, heeft effect 
en werkt inkomstenverhogend. Wij zullen daarmee 
doorgaan.

Het fondsenwervingsplan is nog niet klaar. Een eer-
ste aanzet is gedaan. In 2011 wordt het afgerond.
Ook in 2010 bleef de vacature fondsenwerver 
openstaan. Er zijn diverse gesprekken met kandi-
daten gevoerd, maar helaas zonder succes.

6.5 Speerpunten 2011

•   Acties om meer geld te genereren.
•   Nieuwe sponsors zoeken.
•   Aantrekken fondsenwerver.
•   Afronden beleidsplan fondsenwerving.
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7. Financiën

De jaarrekening 2010 is opgesteld volgens de 
nieuwe ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende instel-
lingen (aangepast 2011)’. Vooruitlopend op de 
verplichte invoering hiervan, zijn deze wijzigingen 
al meegenomen in de jaarrekening 2010. Voor 
El Fuego betekent dit het opnemen van een extra 
ratio: hoeveel procent van de totale lasten is aan de 
doelstelling besteed.

Bij het samenstellen van de jaarrekening zijn ook 
de aanbevelingen van de Vereniging van Fondsen-
wervende Instellingen (VFI) gevolgd.

7.1 Financieel beleid

El Fuego wil een volkomen doorzichtig financieel 
beleid voeren. Uitgangspunten zijn: verantwoor-
delijkheid en zorg voor continuïteit, integriteit, 
verantwoording en transparantie. Randvoorwaar-
den hiervoor zijn een adequaat financieel beheer 
en goede afstemming met de andere uitvoerende 
vrijwilligers.

Het financieel beleid van El Fuego bestaat uit de 
volgende punten:

Besteding doelstellingen
•  Streven is om tenminste 80% van de ontvangen 
     middelen te bestemmen voor de doelstellingen 
     (bestedingsratio) en de gelden zoveel mogelijk in 
     Peru te besteden.
•  Geoormerkte giften en donaties blijven 
     geoormerkt. Een financieel overschot bij 
     oplevering project wordt besteed aan een min of 
     meer vergelijkbaar project.

Begroting
•  Bij het opstellen van de begroting van de stichting   
     en/of het project wordt het voorzichtigheids-
     principe gehanteerd bij de verwachte uitgaven èn 
     de verwachte inkomsten (conservatief 
     begrotingsbeleid).
•  Bij projecten met een grote financiële impact en/
     of een lange doorlooptijd worden extra 
     inspanningen verricht om bij fondsen financiële 
     garantstellingen te krijgen gedurende de looptijd  
     van het project.
•  De uitvoering van een project kan pas starten als 
     ten minste 60% van de benodigde middelen 
     ontvangen is.

Vermogen/Belegging
•  Het is bestuursleden c.q. het bestuur niet toe-
     gestaan overtollige kasgelden te beleggen in 
     rentedragende leningen, effecten of overige 
     waardepapieren.
•  Overtollige kasgelden moeten worden onder-
     gebracht als spaartegoed en/of kort deposito bij  
     een ideële bank, die de gelden inzet voor onder- 
     steuning en financiering van ontwikkelingshulp.
•  Tot aan het bedrag van de depositogarantiesom 
     wordt gespaard bij één bank.

Overheadkosten
Goed beheer en verantwoording brengen (relatief 
hoge) kosten met zich mee. Dit geeft een zekere 
spanning omdat El Fuego de overheadkosten zo laag 
mogelijk wil houden. Immers, het geld van dona-
teurs moet zoveel mogelijk bestemd worden voor 
de kinderen.

Hiervoor passen wij de volgende maatregelen toe:
•  Het kostenniveau wordt regelmatig kritisch 
     bekeken.
•  De interne streefnorm is gesteld op 20% van 
     de lasten.
•  De overheadkosten worden zoveel mogelijk 
     afgedekt door geoormerkte donaties van 
     sponsoren.
•  Dienstverleners verrichten diensten voor El Fuego 
     tegen gereduceerd tarief, zodat onafhankelijkheid 
     en objectiviteit gewaarborgd blijft.
•  Het verplichte jaarverslag wordt ook als promo-
     tiemateriaal gebruikt in plaats van brochures en 
     dure campagnes. Daarom wordt 50% van de 
     kosten van het jaarverslag aan promotie 
     toegerekend.
•  Internet en e-mail worden zoveel mogelijk 
     gebruikt voor communicatie.
•  Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen 
     salaris. Wel een fiscaal toelaatbare bijdrage in 
     de door hen gemaakte kosten.

7.2 Financieel verslag

Resultaat 2010

Het resultaat 2010 wordt beïnvloed door de 
achterblijvende baten. Desondanks kon het jaar na 
resultaatbestemming met een klein positief resultaat 
worden afgesloten.
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Analayse resultaat
Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009

€ € €

Totale baten 29.183 38.550 35.549

Besteed aan doelstelling -30.783 -39.300 -33.766

-1.600 -750 1.783

Kosten werving baten -2.315 -3.300 -2.818

Kosten beheer en administratie -4.501 -4.900 -4.109

Resultaat voor resultaatbestemming -8.416 -8.950 -5.144

Resultaatbestemming:

Onttrokken aan bestemmingsfondsen 9.519 9.800 5.362

Saldo 1.103 850 218

Baten uit eigen fondsenwerving €

Meer geoormerkte donaties lopende projecten 4.000

Minder donaties voor nieuw project -6.300

Minder algemene donaties -1.800

Minder bijdrage particuliere instellingen, wegens lagere declarabele kosten 
uitzending

-5.800

Per saldo minder dan begroot -9.900

Baten uit acties van derden
Er zijn geen acties van derden geweest. 0

Overige inkomsten
Meer ontvangen dan begroot: rentebaten 400

Per saldo minder baten dan begroot -9.500

Besteed aan doelstelling
Meer besteed aan uitvoerende projecten 3.600

Minder besteed aan nieuw project -6.300

Minder besteed aan kosten uitzending, (waardoor ook minder bijdrage 
particuliere instellingen)

-5.800

Per saldo minder dan begroot -8.500

Kosten werving baten
Per saldo € 1000 minder kosten dan begroot door minder fondsenwervende 
activiteiten wegens vacature fondsenwerver en het niet opstarten van een 
nieuw project.

-1.000

Kosten beheer en administratie
Per saldo €  400 minder kosten dan begroot. -400

De totale baten, beschikbaar voor doelstelling, zijn € 9.400 lager dan begroot. Dit wordt 
vooral veroorzaakt doordat de baten uit eigen fondsenwerving (donaties, giften e.d.) ten 
opzichte van de begroting zijn achtergebleven. Dit is mede veroorzaakt door het feit dat 
El Fuego het gehele jaar 2010 niet over een fondsenwerver heeft kunnen beschikken. 
Daarnaast is in 2010 geen nieuw project opgestart. Hieronder volgt een toelichting:
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7.3 Vermogensopstelling per 31 december 2010 (na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa 31-12-2010 31-12-2009
€ €

Vorderingen 1) 1.928 5.460

Liquide middelen 2) 28.375 34.271

Totaal 30.303 39.731

Passiva 31-12-2010 31-12-2009
€ €

Reserves en fondsen
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsfondsen

3)
4)
5)

6.090
9.263

4.987
18.783

Totaal reserves en fondsen 15.353 23.770

Voorzieningen 6) 5.000 5.000

Kortlopende schulden 7) 9.950 10.961

Totaal 30.303 39.731
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7.4 Staat van baten en lasten

Begroot 2011 Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009

Baten € € € €

Uit eigen fondsenwerving A 42.500 28.755 38.550 32.880

Uit acties van derden B 0 0 0 1.950

Overige baten C 0 428 0 719

Bijzondere baten D 0 0 0 0

Som der baten 42.500 29.183 38.550 35.549

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Kosten projecten
Kosten uitzending
Vrijwilligersondersteuning

E
F
G

29.000
5.000
1.000

28.583
1.249

951

31.300
7.000
1.000

29.017
3.830

919

Totaal besteed aan doelstelling 35.000 30.783 39.300 33.766
Kosten werving baten H 2.850 2.315 3.300 2.818

Kosten beheer en administratie I 4.200 4.501 4.900 4.109

Som der lasten 42.050 37.599 47.500 40.693

Resultaat 450 -8.416 -8.950 -5.144

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsfondsen 0 -9.519 -9.800 -5.364

Continuïteitsreserve 450 1.103 850 220

Bestemd resultaat 450 -8.416 -8.950 -5.144

Links en rechts:
Uitreiking opleidingscertificaten van Via Via 

en feest tweejarig bestaan Comedor El Fuego
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7.5 Kengetallen oftewel ratio’s

In deze paragraaf tonen wij de verplichte ratio’s. 
El Fuego heeft naast de verplichte ratio’s (*) ook 
eigen ratio’s berekend om inzichtelijk te maken hoe 
iedere ontvangen euro is/wordt besteed.

Begroot 2011 Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009

Besteed in % van de totale lasten aan % % % %

(*) Doelstelling (bestedingsratio) **) 83,23 81,87 82,74 82,98

(*) Kosten werving baten 6,78 6,16 6,95 6,93

(*) Kosten beheer en administratie 9,99 11,97 10,32 10,10

Totale lasten 100,00 100,00 100,00 100,00

Besteed in % van de totale baten aan % % % %

 (*) Doelstelling / bestedingsratio1 82,35 105,49 101,95 94,98

Toevoeging/onttrekking aan bestemmings-
fondsen (na resultaatbestemming)

0,00 -32,62 -25,42 -15,09

Totaal voor doelstelling 82,35 72,87 76,53 79,89
Kosten werving baten 6,71 7,93 8,56 7,93

Kosten beheer en administratie 9,88 15,42 12,71 11,56

Continuïteitsreserve (na resultaatbestemming) 1,06 3,78 2,20 0,62

Totale baten 100,00 100,00 100,00 100,00

Overige verplichte ratio’s
(*) Kosten eigen fondsenwerving in % van baten 
eigen fondsenwerving

6,71 8,05 8,56 8,57

Solvabiliteit 50,66 59,83

Dit kengetal geeft de verhouding weer tussen 
reserves/fondsen en het balanstotaal.

Vermogensratio 52,61 66,87

Deze ratio wordt berekend door het totaal aan re-
serves en fondsen te relateren aan de totale baten. 
Het geeft inzicht in het weerstandsvermogen (hoe 
lang kan El Fuego zonder inkomsten voortbe-
staan).

Kosten eigen fondsenwerving 
Dit percentage ontstaat door de kosten eigen fond-
senwerving te delen door de baten uit eigen fond-
senwerving. De CBF-norm bedraagt maximaal 25% 
gemiddeld over drie jaar. El Fuego hanteert hiervoor 
een interne streefnorm van 10%, gebaseerd op er-
varingen vanuit het verleden. In 2010 bedraagt dit 
percentage 8,05%. Dit is 0,6% lager dan begroot.

Kosten beheer en administratie 
Dit betreft kosten die de organisatie moet maken in 
het kader van de beheersing, administratievoering,  
externe controle en verantwoording aan derden. 
Toerekening aan de doelstelling of fondsenwer-
ving is niet toegestaan. Omdat El Fuego een kleine 
organisatie is, drukken deze kosten relatief zwaar. 
El Fuego hanteert hiervoor een interne streefnorm 
van 10% van de lasten. Bij het bepalen van de norm 
is gekeken naar het verleden en de omvang van de 
organisatie. In 2010 is het percentage beheer en 
administratie 11,97% van de lasten. Dit is hoger dan 
begroot (10,32%).

**) De bestedingsratio geeft aan welk percentage van de ontvangen lasten respectievelijk baten direct wordt besteed aan de doelstelling. Bij El Fuego betekent dat:
 
. een laag percentage erop duidt dat ontvangen donaties worden gereserveerd voor het doel door toevoeging aan een bestemmingsfonds.
. een hoog percentage erop duidt dat gereserveerde gelden aan het bestemmingsfonds worden onttrokken, zodat deze gelden direct aan de doelstelling kunnen worden besteed.
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7.6 Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor 
de resultaatbepaling en de kostentoerekening

Richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de 
Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen, zoals 
gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslag-
geving. Deze richtlijn is recentelijk gewijzigd. Deze 
wijziging moet uiterlijk worden toegepast vanaf de 
jaarrekening 2011. El Fuego heeft deze aangepaste 
richtlijn reeds ingevoerd bij de jaarrekening 2010.

Het hanteren van de Richtlijn 650 is een belangrijke 
voorwaarde voor het verkrijgen en behouden van 
het Certificaat voor Kleine Goede Doelen van het 
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dat certi-
ficaat is in augustus 2009 aan El Fuego toegekend. 
In het najaar van 2010 is El Fuego getoetst door het 
CBF met als uitkomst een positief resultaat.

Bij deze verslaggeving is ook de VFI-richtlijn ‘Re-
serves Goede Doelen’ gevolgd. Deze aanvullende 
richtlijn op het CBF-certificaat geeft aan hoe Goede 
Doelen om moeten gaan met geld dat zij reserveren.

De richtlijnen en deze jaarrekening hebben tot doel 
belanghebbenden een meer transparant inzicht te 
geven in:
a) de besteding van de middelen.
b) de fondsenwerving en de daarmee 
      samenhangende kosten.
c) de kosten van beheer en administratie.
d) de financiële positie van El Fuego.

Stelselwijzigingen
Gedurende het verslagjaar hebben zich geen stelsel-
wijzigingen voorgedaan.

Toelichting grondslagen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs. Indien geen specifieke waarderings-
grondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen 
de verkrijgingsprijs. 
In de vermogensopstelling en de staat van baten 
en lasten zijn verwijzingen opgenomen die naar de 
respectievelijke toelichtingen verwijzen.

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de ver-
slagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen 
gemiddelde jaarkoersen. Dit betekent voor de US 
Dollar een koers van € 0,7845 en voor de Peru-
aanse Sol een koers van € 0,27558. De activa in 
vreemde valuta zijn omgerekend tegen de gemid-
delde koers over 2010. 
De uit de afwikkeling en omrekening voortvloei-
ende koersverschillen komen ten gunste of ten laste 
van de projecten.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nomina-
le waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. Het 
totaal van de vorderingen en de overlopende activa 
heeft een resterende looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nomi-
nale waarde en staan ter vrije beschikking van de 
stichting.

Continuïteitsreserve
Deze reserve staat ter vrije beschikking van de 
stichting en dient ter dekking van risico’s op korte 
termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in 
de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 
De toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de 
reserve dienen te geschieden vanuit de resultaat-
bestemming.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen ontstaan door middelen 
waaraan derden een specifieke doel/bestemming 
hebben gegeven (geoormerkte gelden). 
De toevoegingen aan en de onttrekkingen uit de 
bestemmingsfondsen dienen te geschieden vanuit 
de resultaatbestemming.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn op individuele basis en (voor 
zover van toepassing) in overeenstemming met de 
statuten van de stichting bepaald.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde en hebben een looptijd korter dan 
één jaar.
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Resultaatsbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd. Donaties en giften worden verant-
woord op het moment dat deze ontvangen zijn. 
Mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór 
het einde van het verslagjaar, worden in acht geno-
men indien zij vóór het opmaken van de jaarreke-
ning bekend zijn geworden.

Salaris en vergoedingen
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen 
salaris, wel een fiscaal toelaatbare bijdrage in de 
door hen gemaakte kosten.

Toelichting kostentoerekening
Bij de toerekening van kosten wordt een consistente 
methodiek gehanteerd. Daarbij wordt aangesloten 
bij de VFI-aanbeveling ‘Toepassing van Richtlijn 
650 voor Kosten Beheer en Administratie’.

De directe uitvoeringskosten worden direct toege-
rekend aan de doelstelling. 

De indirecte kosten worden toegerekend aan de 
hand van de volgende maatstaven:
a) directe toerekening aan doelstelling, jaarverslag, 
     fondsenwerving, beheer en administratie, mits er 
     een direct oorzakelijk verband aanwezig is.
b) de kosten van het jaarverslag worden voor 50% 
      ten laste gebracht van fondsenwerving, omdat 
      het jaarverslag ook als promotiemiddel wordt 
      ingezet.
c) de kosten van bestuur, toezicht, certificering en 
      externe controle vallen volledig onder de kosten 
      van beheer en administratie.
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7.7 Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2010

1) Vorderingen € € € €

Te ontvangen rente ASN Bank
Te ontvangen notariële schenkingen

428
1.500

Totaal 1.928

2) Liquide middelen
Volgens dagafschrift:  
Saldo rekeningcourant ABN AMRO Bank
Saldo spaarrekening ASN Bank 
Verstrekt voorschot aan projectcoördinator op BCP-
rekening, Peru (Soles 14.735), saldo 31-12-2010
Verstrekt voorschot aan projectcoördinator op BCP-
rekening, Peru ($ dollar 2.336), saldo 31-12-2010 

4.644
17.837

4.061

1.833

Totaal 28.375
De middelen op spaarrekeningen zijn op korte termijn 
opvraagbaar. 

3) Reserves en fondsen
Overzicht verloop reserves en bestemmingsfondsen Reserves Bestem-

mingsfond-
sen

Totaal

Saldo per 1 januari 2010    
Resultaat 2010  

4.987
1.103

18.783
-9.520

23.770
-8.417

Stand per 31 december 2010 6.090 9.263 15.353
Op grond van Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsen-
wervende Instellingen wordt het vermogen gesplitst in 
reserves en fondsen. Daarbij is rekening gehouden met 
de richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’ van de Vereniging 
van Fondsenwervende Instellingen (VFI).

4) Continuïteitsreserve 

Stand per 1 januari 2010 
Mutaties 2010 vanuit resultaatbestemming:   
Toevoeging wegens operationeel resultaat  

4.987

1.103

Stand per 31 december 2010 6.090
El Fuego hanteert hiervoor als maximum 1,5 maal de 
organisatiekosten (inclusief kosten fondsenwerving), 
conform de richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’ van het 
VFI. Voor 2010 zou dit mogen uitkomen op ca. 
€ 10.200; de werkelijke omvang is € 6.090.
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Stand per 1 
januari

Onttrekking Toevoeging Stand per 
31 dec.

5) Bestemmingsfondsen € € € €

Project Circa
Project Comedor San Ignacio
Project Cusco
Project Comedor El Fuego    
Vrijwilligersondersteuning   

1.051
3.051

147
14.534

0

1.051
3.051

0
9.512

0

0
0

1.397
2.697

0

0
0

1.544
7.719

0

Totaal 18.783 13.614 4.094 9.263
De projecten Circa en Comedor San Ignacio zijn afge-
rond. Het resterende positieve saldo in deze bestem-
mingsfondsen is overgeboekt naar een project met een 
vergelijkbaar doel. Het eindsaldo van het project Circa 
(€ 1.051) is overgeboekt naar het project Cusco. Het 
eindsaldo van het project Comedor San Ignacio 
(€ 2.697) is overgeboekt naar Comedor El Fuego.

6) Voorzieningen

Evacuatievoorzieningen 5.000 0 0 5.000
In artikel 5 van de statuten is vastgelegd dat het bestuur 
verplicht is zodanige maatregelen te treffen dat personen, 
uitgezonden door de stichting, onverwijld geëvacueerd 
moeten kunnen worden als de veiligheidssituatie in het 
geding is. 

7) Kortlopende schulden

Restitutie n.a.v. declaraties uitzending projectcoördina-
tor, vrijwilligersondersteuning
Financieringsvoorschot particuliere instelling m.b.t. 
Project Comedor El Fuego
Reservering accountantskosten
Reservering kosten jaarverslag
Diverse crediteuren   

1.800

3.800
1.000
3.000

350

Totaal 9.950
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7.8 Toelichting op de staat van baten en lasten

Begroot 2011 Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009

A) Baten uit eigen fondswerving   € € € €

Aan de baten uit eigen fondswerving zijn de volgende, al 
dan niet geoormerkte, inkomsten toegerekend: 
Giften, donaties, eenmalige en periodieke schenkingen 
van particulieren, disputen, serviceclubs, verenigingen, 
maatschappen en bedrijven.   

Geoormerkte donaties   
Project Cusco 
Project Comedor El Fuego    
Project Comedor San Ignacio
Nieuwe projecten  

5.000
19.000

0
5.000

6.055
13.010

0
0

4.500
11.000

0
6.300

1.740
12.946

6.698

Subtotaal 29.000 19.065 21.300 21.384

Algemene donaties en giften
Deze zijn ter algemene besteding voor projecten en/of 
de organisatie van de stichting 7.500 7.490 9.250 7.196

Totaal donaties 36.500 26.555 30.550 28.580
Bijdragen van particuliere instellingen 
Geoormerkte bijdragen ten behoeve van:  
Kosten uitzending   
Vrijwilligersondersteuning

5.000
1.000

1.249
951

7.000
1.000

3.830
470

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 42.500 28.755 38.550 32.880
Voor de toelichting wordt verwezen naar paragraaf 7.2 
‘Analyse resultaat’.

B) Baten uit acties van derden   
Hieronder vallen geoormerkte inkomsten van door der-
den georganiseerde acties en de zogenaamde vermeer-
deringsacties.   
Project Comedor El Fuego (Cordaid), n.a.v. actie door 
Zonta Den Haag in november 2008 0 1.950

Totaal 0 0 0 1.950
De acties van derden hebben voor El Fuego geen 
wervingskosten met zich meegebracht.

C) Overige baten   
Saldo rentebaten Nederlandse bankrekeningen 0 428 0 719

Totaal 0 428 0 719

D) Bijzondere baten 
Geen bijzondere baten ontvangen 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0
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Begroot 2011 Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009

E) Kosten projecten € € € €

In paragraaf 7.11 worden per project de kosten 
gespecificeerd.

Project Cusco
Project Circa
Project Comedor El Fuego 
Project Comedor San Ignacio
Nieuwe projecten

5.000
0

19.000
0

5.000

5.708
0

22.521
354

0

4.000
0

16.000
5.000
6.300

4.023
828

20.419
3.747

Totaal 29.000 28.583 31.300 29.017

Directe uitvoeringskosten ter plaatse
Doorbelaste indirecte kosten 

29.000
0

28.229
354

31.100
200

27.952
1.065

Totaal 29.000 28.583 31.300 29.017

F) Kosten uitzending
Betreft de voor/door projectcoördinatoren gemaakte 
kosten.
Bijdragen huisvesting- en verblijfkosten, reiskosten 
Europa/Peru v.v. 5.000 1.249 7.000 3.830

De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot, omdat er 
minder uitzendingen zijn geweest. Dit heeft geen ef-
fect op het resultaat, omdat deze kosten op basis van de 
werkelijke uitgaven voor 100% door een particuliere 
instelling worden vergoed. 

G) Kosten vrijwilligersondersteuning  
Betreft kosten van vrijwilligersbijeenkomsten. 
Alle gemaakte kosten werden gesponsord. 
Directe kosten 
Doorbelaste indirecte kosten

950
50

904
47

1.000
0

635
284

Totaal 1.000 951 1.000 919

De hierna onder H en I genoemde kosten zijn de toege-
rekende indirecte kosten na verdeling volgens paragraaf 
7.9. Voor een goed inzicht wordt na punt I een overzicht 
gepresenteerd van de diverse budgetten van de indirecte 
kosten.

H) Kosten werving baten 
Na toerekening van de indirecte kosten
(zie paragraaf 7.9):
Kosten fondsenwerver t.b.v. presentaties, reiskosten e.d.
Kerstmailing
Diverse mailings
Contributie ISF
Kosten akten lijfrenteschenkingen
Doorberekende kosten jaarverslag
Doorberekende kosten webhosting

200
400
200
150
200

1.500
200

39
390

95
135

0
1.491

165

650
500
350

200
1.500

100

217
482
334

357
1.345

83

Totaal 2.850 2.315 3.300 2.818
Door de nog steeds openstaande vacature van de 
fondsenwerver zijn er veel minder fondsenwervende 
acties geweest dan begroot. Bovendien werden er geen 
notariële lijfrenteschenkingen aangeboden. 
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Begroot 2011 Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009

I) Kosten beheer en administratie € € € €

Na toerekening van de indirecte kosten (zie paragraaf 
7.9):
Vergoedingen voor door vrijwilligers reëel gemaakte 
kosten
Reiskosten bestuur en vrijwilligers
Representatie
Bankkosten
Accountant, CBF, Kamer van Koophandel
Kantoor-, porti-, telefoon-, drukwerkkosten
Verslaggeving

500
150
250
150

1.400
250

1.500

700
25

526
150

1.398
212

1.490

900
250
250
300

1.500
200

1.500

710
187
240
223

1.222
182

1.345

Totaal 4.200 4.501 4.900 4.109
Het verschil in reiskosten is ontstaan door een meer 
exacte toerekening. De representatiekosten zijn hoger 
uitgevallen door meer wervingsactiviteiten voor nieuwe 
vrijwilligers en bestuursleden.

Budgetten indirecte kosten vóór toerekening
Deze kosten worden verdeeld over doelstelling, werving 
baten en, beheer en administratie. Voor de wijze van 
toerekening wordt verwezen naar paragraaf 7.9.
Vrijwilligersvergoeding
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Bankkosten ABN AMRO
Bankkosten, koersverschillen BCP
Accountant, CBF, KvK, contributie ISF
Kantoorkosten
Porti-, verzendkosten
Telefoon-, internetkosten
Drukwerkkosten (waaronder jaarverslag en kerstkaart)
Werkbudget fondsenwerving
Notariskosten

500
750
250
150

0
1.550

200
1.000

200
2.300

0
200

700
538
585
150

0
1.533

132
957
165

2.457
0
0

900
750
250
250

50
1.500

125
1.000

175
2.800

400
200

710
743
268
223

1.052
1.222

118
829
165

2.460
128
357

Totaal 7.100 7.217 8.400 8.275
Waarvan toegerekend aan:
Doelstelling
Werving baten
Beheer en administratie

50
2.850
4.200

401
2.315
4.501

200
3.300
4.900

1.349
2.818
4.109

Totaal 7.100 7.217 8.400 8.276
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7.9 Kostentoerekening 

                                 In 2010 besteed aan                                                                                                      In 2010 besteed aan
                                        Doelstellingen                                                                                Doelstellingen Overhead
                                               Projecten                                                                                            Overig Werving Baten

Beheer en 
Administratie

Totale kosten Cusco Comedor
El Fuego

Comedor
San Ignacio

Uitzending Vrijwilligers
onderst.

jaarverslag fondswerving

Verwijzing E E E F G I H

Directe kosten (vóór toerekening)

Directe projectkosten in Peru 28.229 5.708 22.521

Kosten uitzending 1.249 1.249

Vrijwilligersondersteuning 904 904

Totaal 30.382

Indirecte kosten (vóór toerekening)
Vrijwilligersvergoeding 700 700

Reis- en verblijfkosten 538 43 431 39 25

Representatiekosten 585 4 8 47 526

Bankkosten ABN AMRO 150 150

Accountant, CBF, KvK, Contributie ISF 1.533 135 1.398

Kantoorkosten 132 90 16 26

Porti-, verzendkosten 957 528 243 186

Telefoon-, internetkosten 165 165

Drukwerkkosten 2.457 354 1.924 179

Werkbudget fondsenwerving 0

Notariskosten 0

Totaal 7.217

Subtotaal kolom ‘Jaarverslag’ 2.981

Waarvan 50% ten laste van fondswerving 0 -2.981 1.491 1.490

Totale kosten vóór toerekening 37.599

Totale kosten ná toerekening 37.599 5.708 22.521 354 1.249 951 0 2.315 4.501
 

Waarvan aan:

Doelstellingen totaal 30.783

Werving baten totaal 2.315

Beheer en Administratie totaal 4.501

Totaal 37.599

Het overzicht Kostentoerekening toont hoe de kos-
ten zijn verdeeld over doelstelling, werving baten en 
beheer en administratie. De kosten worden onder-
verdeeld in directe en indirecte kosten.

De directe kosten bestaan uit de uitvoeringskosten 
ter plaatse die gemaakt zijn om de doelstelling in 
Peru te realiseren.

De indirecte kosten bestaan uit de uitvoeringskosten in 
Nederland. Deze kosten worden volgens verdeelsleu-
tels toegerekend aan de doelstelling, werving baten en 
beheer en administratie.

Bij werving baten worden eerst nog de kosten van het 
jaarverslag afzonderlijk gespecificeerd, omdat het totaal 
van de kosten jaarverslag in gelijke delen wordt toegere-
kend aan werving baten en beheer en administratie.
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7.9 Kostentoerekening 

                                 In 2010 besteed aan                                                                                                      In 2010 besteed aan
                                        Doelstellingen                                                                                Doelstellingen Overhead
                                               Projecten                                                                                            Overig Werving Baten

Beheer en 
Administratie

Totale kosten Cusco Comedor
El Fuego

Comedor
San Ignacio

Uitzending Vrijwilligers
onderst.

jaarverslag fondswerving

Verwijzing E E E F G I H

Directe kosten (vóór toerekening)

Directe projectkosten in Peru 28.229 5.708 22.521

Kosten uitzending 1.249 1.249

Vrijwilligersondersteuning 904 904

Totaal 30.382

Indirecte kosten (vóór toerekening)
Vrijwilligersvergoeding 700 700

Reis- en verblijfkosten 538 43 431 39 25

Representatiekosten 585 4 8 47 526

Bankkosten ABN AMRO 150 150

Accountant, CBF, KvK, Contributie ISF 1.533 135 1.398

Kantoorkosten 132 90 16 26

Porti-, verzendkosten 957 528 243 186

Telefoon-, internetkosten 165 165

Drukwerkkosten 2.457 354 1.924 179

Werkbudget fondsenwerving 0

Notariskosten 0

Totaal 7.217

Subtotaal kolom ‘Jaarverslag’ 2.981

Waarvan 50% ten laste van fondswerving 0 -2.981 1.491 1.490

Totale kosten vóór toerekening 37.599

Totale kosten ná toerekening 37.599 5.708 22.521 354 1.249 951 0 2.315 4.501
 

Waarvan aan:

Doelstellingen totaal 30.783

Werving baten totaal 2.315

Beheer en Administratie totaal 4.501

Totaal 37.599

Toelichting verdeelsleutels
Voor de toerekening gelden de volgende maatstaven:

•Directe toerekening aan doelstelling, jaarverslag, 
   fondsenwerving, beheer en administratie, mits er een 
   direct oorzakelijk verband aanwezig is (op kostende-
   claraties behoort vermeld te worden waarvoor de 
   betreffende uitgaven zijn gedaan).

• De kosten van het jaarverslag worden voor 50% 
    doorbelast aan fondsenwerving en voor 50% aan  
    beheer en administratie.

• De (algemene) kosten verbonden aan bestuur, 
    in stand houden organisatie, certificering en 
    externe controle worden voor 100% toegerekend 
    aan beheer en administratie.
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7.10 Meerjarenbegroting 2011-2013
Voor de meerjarenbegroting is uitgegaan van de 
volgende uitgangspunten:

a) De algemene El Fuego voorwaarden voor het  
     opstellen van een begroting:
• Het realistisch begroten van de donaties.
• Het pro forma begroten van nieuwe projecten 
    op netto-basis: de bestedingen zijn gelijk begroot 
    aan de daarvoor te ontvangen donaties.
• Het zoveel mogelijk voldoen aan de intern 
    gestelde normen t.a.v. de ratio’s en de hoogte 
    van de continuïteitsreserve.

b) Bestedingen:
•  Voor Project Cusco is uitgegaan van blijvende 
     ondersteuning. 
•  Voor Comedor El Fuego zijn de bestedingen 
     ingeschat volgens het projectplan. Volgens dat 
     plan zou de comedor in 2012 geheel zelfvoor-
     zienend zijn. De verwachting is dat het uitloopt 
     naar 2014.

c) Financiering bestedingen:
•  De bestedingen worden direct gefinancierd uit de 
     begrote donaties.

Staat van baten en lasten
Werkelijk 2010 Begroot 2011 Begroot 2012 Begroot 2013

Baten € € € €

Uit eigen fondsenwerving
Geoormerkte donaties
Project Cusco
Project Comedor El Fuego
Nieuwe Projecten

6.055
13.010

0

5.000
19.000

5.000

5.000
15.000
12.000

5.000
10.000
15.000

Subtotaal 19.065 29.000 32.000 30.000

Algemene donaties en giften 7.490 7.500 7.500 7.500

Totaal donaties 26.555 36.500 39.500 37.500

Fondsen: bijdragen van part. instellingen
Geoormerkte bijdragen ten behoeve van: 
Kosten uitzending
Vrijwilligersondersteuning

1.249
951

5.000
1.000

5.000
1.100

5.000
1.100

 

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 28.755 42.500 45.600 43.600

Uit acties van derden 0 0 0 0

Overige baten 428 0 0 0

Som der baten 29.183 42.500 45.600 43.600
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Werkelijk 2010 Begroot 2011 Begroot 2012 Begroot 2013

Lasten € € € €

Besteed aan doelstelling
Projecten
Project Cusco
Project Comedor El Fuego
Project Comedor San Ignacio
Nieuwe projecten

5.708
22.521

354
0

5.000
19.000

0
5.000

5.000
15.000

0
12.000

5.000
10.000

0
15.000

Totaal projecten 28.583 29.000 32.000 30.000

Kosten uitzending 1.249 5.000 5.000 5.000

Kosten vrijwilligersondersteuning 951 1.000 1.100 1.100

Totaal besteed aan doelstelling 30.783 35.000 38.100 36.100

Kosten werving baten 2.315 2.850 3.000 3.000

Kosten beheer en administratie 4.501 4.200 4.200 4.200

Totaal van de lasten 37.599 42.050 45.300 43.300

Resultaat -8.416 450 300 300

Toevoegingen/onttrekkingen aan:
Bestemmingsfondsen -9.519 0 0 0

Continuïteitsreserve 
(na resultaatbestemming)

1.103 450 300 300

Bestemd resultaat -8.416 450 300 300

Onze sterke handen in Peru. Links: Hugo met zijn gezin, Rechts: Pedro met zijn gezin
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Kengetallen oftewel ratio’s
Werkelijk 2010 Begroot 2011 Begroot 2012 Begroot 2013

Besteed in % van de totale baten aan: % % %

 (*) Doelstelling / bestedingsratio 105,49 82,35 83,55 82,80

Toevoeging/onttrekking aan bestemmings-
fondsen (na resultaatbestemming)

-32,62 0,00 0,00 0,00

Totaal voor doelstelling 72,87 82,35 83,55 82,80

Kosten werving baten 7,93 6,71 6,58 6,88

Kosten beheer en administratie 15,42 9,88 9,21 9,63

Continuïteitsreserve 
(na resultaatbestemming)

3,78 1,06 0,66 0,69

Totale baten 100,00 100,00 100,00 100,00

Overige verplichte ratio's

(*) Besteed aan doelstelling in % van de 
totale lasten

81,87 83,23 84,11 83,37

(*) Kosten eigen fondswerving in % van de 
totale lasten

6,16 6,78 6,62 6,93

(*) Kosten beheer en administratie in % van 
de totale lasten

11,97 9,99 9,27 9,70
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7.11 Overige gegevens

In deze paragraaf zijn de kostenspecificaties opgenomen van:
• Project Cusco
• Project Comedor San Ignacio
• Project Comedor El Fuego

Begroot 2011 Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009

Project Cusco (2006-heden) € € € €

Voeding
Geneeskundige zorg
Docentkosten huiswerkbegeleiding
Lesmateriaal
Vergoeding studiekosten docent
Doorbelaste indirecte kosten/kosten projectcoördinator
Bankkosten en koersverschillen
Overige kosten

666
101

2.988
624

1.029
0

29
271

696
73

2.585
354
181
134

0
0

Totaal 5.000 5.708 4.000 4.023

Project Comedor San Ignacio (2009-2010)  
Investeringsbijdrage 2009 ten behoeve van inrichting, 
inventaris, meubilair en enkele lichte bouwkundige 
werkzaamheden
Stelpost investering 2010
Doorbelaste indirecte kosten 0 354

5.000
3.747

Totaal 0 354 5.000 3.747
In 2010 zijn alleen nog drukwerkkosten gemaakt. 
Dit project is inmiddels afgerond.

Tabel 1. Splitsing uitgaven leerkrachten Project Cusco Tabel 2. Splitsing kosten voeding Comedor El Fuego
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Ondertekening van de jaarrekening 
   
Groningen, 10 mei 2011
 

G.J.A. Wiegant  |  Voorzitter         H.W. Hoorn  |  Secretaris               drs. H.M.A. van Heuveln  |  Penningmeester

Begroot 2011 Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009

Project Comedor El Fuego (2008-heden)  € € € €

St. El Fuego - betalingen aan ONG
St. El Fuego - betalingen rechtstreeks aan leveranciers
Projectuitgaven in Peru door projectcoördinator 
Doorbelaste indirecte kosten

19.000
0

22.406
0

115
0

16.000
0

16.381
3.020

139
879

Totaal exploitatie Stichting El Fuego 19.000 22.521 16.000 20.419

Exploitatie ONG - Comedor El Fuego 
Uitgaven
Vaste lasten
Lonen
Huur locatie
Gas, water, elektra
Schoonmaak
Vervoer
Bank-, telefoonkosten
Koersverschil

0
0
0
0
0

0

10.559
165

1.701
229
138
258

-226

8.400
300

1.800
400
900
400

0

7.536
143

1.449
270
652
311

0

Totaal vaste lasten 13.500 12.824 12.200 10.361

Inkoop voeding 19.500 18.741 16.000 14.557

Overige kosten
Vervanging inventaris
Bestuurskosten
Investering (in 2010: waterzuiveringsinstallatie)
Diversen
Vooruit betaalde kosten

0
0
0
0
0

1.035
67

311
310

1.245

1.100
300

0
0
0

1.108

1.707
0
0

Totaal overige kosten 2.500 2.968 1.400 2.815

Totaal uitgaven ONG 35.500 34.533 29.600 27.733

Inkomsten
Opbrengst verkoop maaltijden
Opbrengst Catering
Bijdragen Stichting El Fuego

12.000
4.500

19.000

9.875
2.253

22.405

13.600

16.000

8.332

19.401

Totaal inkomsten ONG 35.500 34.533 29.600 27.733
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Uitnodiging voor het tweejarig bestaan van de 
Comedor El Fuego in Ayacucho
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Bijlage 1

Zakelijke gegevens Stichting El Fuego en overzicht vrijwilligers in Nederland

Oprichtingsdatum: 26 september 2005, gevestigd te Groningen
Dossiernummer handelsregister Kamer van Koophandel te Groningen: 02090245
Adres: Antwoordnummer 2922, 9700 WR Groningen
E-mail: info@el-fuego.nl
Internet: www.el-fuego.nl
Bankrelatie: ABN AMRO 49.75.98.043 Groningen

CBF – Centraal Bureau Fondsenwerving - Certificaat voor Kleine Goede Doelen 
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling - onder fiscaal nummer 8149.76.542

Notariskantoor:
Broekema.Nielsen.Notarissen
Adres: Postbus 336, 9700 AH Groningen
Tel: 050-5207910
E-mail: info@broekemanielsen.nl

Situatie per 31 december 2010

Bestuur
G.J.A. Wiegant (Geert), voorzitter, voorzitter@el-fuego.nl
H.W. Hoorn (Henriëtte), secretaris, secretaris@el-fuego.nl 
drs. H.M.A. van Heuveln (Henk), penningmeester, penningmeester@el-fuego.nl
mr. M.F.C.M. Benus (Melanie), algemeen lid
mr. A.H. Krabbe-Schram (Heleen), algemeen lid

Projectcoördinatoren   Redactie
J.E. Wiegant, (Judith)      M.A.M. Poort (Milly)
S.M. Scheeren (Sabien)    drs. W. van Klinken (Erwin)
K.W. Adema PhD (Karen) 

Website en Vormgeving   Financiële adminstratie 
drs. J.A. de Jong (Jan Alwin)  T.M. Jeuring (Marja)
drs. J.I. Wiegant (Job)  
S. Vogelzang (Stefan)
E.A. Post (Eckhart)

Beheerder Relatiebestand  Controller ONG
M. Kuiper (Monika)   T.R. Kooistra (Thomas)

Overige vrijwilligers
H.C. Silvius (Eva)     
drs. M. Vogelzang (Mirjam)
mr. F. Geelhoed (Fiore)   
R. Verhoeven (Rudi)      
S. Hofland (Suzanne)  
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Bijlage 2

Zakelijke gegevens ONG El Fuego en overzicht medewerkers in Peru

ONG (Organización No Gubernamental) El Fuego is op 5 september 2008 opgericht in Ayacucho. 
ONG El Fuego staat officieel geregistreerd als zelfstandige niet winstgevende ONG onder nummer 5123-2008. 
Bij de Belastingen (SUNAT) is ONG El Fuego geregistreerd onder RUC nummer 20494581699.

Situatie per 31 december 2010

Bestuur ONG El Fuego 
Pedro Panuera Valdivia – voorzitter
Hugo Javier Zamora Gutierrez – algemeen lid
Judith Wiegant – algemeen lid

Medewerkers comedor
Pelaya Yanasupo Atao
Paulina Llactahuaman Quispe
Teofila Carrera Miguel
Sabina Noa Baldeon
Magali Rojas Palomino
Placida Candia Tello
Juliana Flores Candia (tijdelijk plaatsvervangster Teofila)

Maatschappelijk werk
Pilar Posacclla Palomino
Tania Gomez Mendoza
 
Boekhouder
Joni Margot Cisneros Quispe

Bedrijfsleider
Hugo Javier Zamora Gutierrez   
 

Straatkinderenproject Cusco

Lerares 
Ayde Agripina Quispemaylla Caviedes 

Stagiaires
Katia Quispemaylla Caviedes 
Rosabel Rivera Salazar
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Bijlage 3

Hoe wordt u donateur en hoe kunt u doneren?
Stichting El Fuego heeft de steun van haar donateurs 
hard nodig om haar doelstellingen te realiseren. Do-
naties aan El Fuego zijn fiscaal aftrekbaar binnen de 
daarvoor geldende regels. De Belastingdienst heeft 
Stichting El Fuego namelijk aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, fiscaal 
nummer 8149.76.542).

U kunt Stichting El Fuego op de volgende manieren 
financieel ondersteunen:

Aanmelding als donateur
U meldt zich als donateur aan door een e-mail te 
sturen naar info@el-fuego.nl, of een brief of kaartje 
te zenden aan: Stichting El Fuego, Antwoordnum-
mer 2922, 9700 WR Groningen.
Als donateur ontvangt u twee tot drie keer per jaar 
een donateursbrief, met actuele informatie over de 
projecten. 

Eenmalige gift
U stort uw bijdrage op rekeningnummer 
49.75.98.043 ten name van Stichting El Fuego 
te Groningen, onder vermelding van uw adres en 
postcode. 

Notariële schenkingsakte met volledig fiscale 
aftrek
U kunt ons ook steunen door een lijfrenteschenking, 
waarmee u ten minste vijf jaar lang jaarlijks een vast 
bedrag doneert. 
Deze donatie wordt in een notarieel contract vastge-
legd. Een donatie in deze vorm is zelfs 100% aftrek-
baar! Bij tussentijds overlijden vervalt het contract. 
Bij een schenking vanaf € 100,- per jaar verzorgen 
wij voor u de afwikkeling bij onze notaris en betaalt 
Stichting El Fuego de notariskosten. Het afsluiten 
van een lijfrenteschenking brengt voor u op deze 
manier geen extra kosten met zich mee. Indien u 
een dergelijk contract wilt afsluiten, kunt u contact 
opnemen met de heer G.J.A. Wiegant 
(voorzitter@el-fuego.nl) of met onze notaris: 
mr. H.A. Broekema, (info@broekemanielsen.nl) 
onder vermelding van ‘Notariële schenkingsakte 
t.b.v. Stichting El Fuego’.

Periodieke gift
Het is uiteraard mogelijk om uw bank opdracht te 
geven voor een periodieke overboeking ten gunste 
van Stichting El Fuego. U kunt uw bijdrage storten 
op rekeningnummer 49.75.98.043 ten name van 
Stichting El Fuego te Groningen, onder vermelding 
van uw adres, postcode en woonplaats. U ontvangt 
dan automatisch de donateursbrief.

Betaling per acceptgiro
Bij de donateursbrief wordt een blanco acceptgiro 
gevoegd, waarmee u op eenvoudige wijze geld kunt 
doneren. Daarbij kunt u rekening houden met de 
actuele situatie van bepaalde projecten, zoals deze 
in de donateursbrief beschreven staat.

Doneren vanuit het buitenland
Indien u wilt doneren vanuit het buitenland heeft u 
een IBAN (International Bank Account Number) en 
een BIC (Bank Identification Code) nodig.
Stichting El Fuego heeft de volgende codes:

IBAN: NL11ABNA0497598043
BIC: ABNANL2A
Bank: ABN AMRO Groningen

Voor al uw financiële vragen kunt u terecht bij onze 
penningmeester: drs. Henk van Heuveln
(penningmeester@el-fuego.nl).

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun!

53



54



www.broekemanielsen.nl               www.pwc.com       www.jaef.nl                                           www.chrisrussell.nl

www.dolmansfacilitair.com           www.hetanderereizen.nl                    www.halma.nl     www.id-media.nl

www.snsbank.nl     www.merck.nl                          www.detruffel.nl                     www.leogroote.nl 

www.nihaogroup.com                    www.wereldwinkelridderkerk.nl           www.onverwachtbedrijven.nl

www.vanwijknieuwegein.nl                   

Jaef
Jong, Artistiek en Fris!
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Redactie 
Milly Poort

Hoofdstuk Financiën 
Geert Wiegant
Henk van Heuveln

Met dank aan
Judith Wiegant
Erwin van Klinken
Thomas Kooistra
Monika Kuiper
Marja Jeuring
Melanie Benus

Fotografie
Stefan Vogelzang
Judith Wiegant

Grafische vormgeving
Stefan Vogelzang
www.jaef.nl

Druk
Chris Russell, Groningen
www.chrisrussell.nl
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