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Bestuursverslag
I. Algemeen &
Beleid

Oprichting
Stichting T’ikani is opgericht op 23 december 2010 en is
statutair gevestigd te Renkum.
Kamer van Koophandel en RSIN
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en
omstreken onder nummer 18072189.
Het RSIN-nummer van de stichting is: 850081038.
Statutaire doelstelling en identiteit
In artikel 2 van de statuten wordt de doelstelling en de
identiteit van de stichting als volgt omschreven:
1. De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren
aan de verbetering van de leefsituatie van mensen
wereldwijd op geestelijk, sociaal en maatschappelijk
gebied.
2. Dit doel tracht de stichting te bereiken door:
a. Het ondersteunen van personen of
organisaties die zich belangeloos inzetten
conform de doelstelling van de stichting.
b. Het opzetten van vrijwilligersactiviteiten die
middelen en mogelijkheden genereren ter
ondersteuning van de doelstelling.
c. Alle organisatorische, financiële of
anderszins ondersteunende activiteiten en
middelen die bijdragen aan de doelstelling.
3. De stichting werkt vanuit de christelijke levensvisie
waarin liefde voor God en liefde voor de medemens
centraal staan.
Missie
We geloven in kleinschalige hulp die aansluit bij de
bestaande cultuur en omstandigheden,
verantwoordelijkheden niet wegneemt, maar
mogelijkheden biedt tot ontwikkeling.
Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur is in 2019 ongewijzigd.
Rick van der Molen is de voorzitter. Rik van der Ploeg is
penningmeester/secretaris, en Bram Mulder is algemeen
bestuurslid. Wilma Slump deed weer de financiële
administratie.
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Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Er zijn geen mensen in dienst bij Stichting
T’ikani, alle werkzaamheden in Nederland worden
uitgevoerd door vrijwilligers.
Beleidsplan
Concrete doelstelling en aanpak
Stichting T’ikani ondersteunt de projecten van T’ikani Peru,
een Peruaanse ontwikkelingsorganisatie die in en rond de
stad Huancayo werkt en Nederlandse roots heeft.
In 2019 werkte T’ikani in 4 projecten ter ondersteuning van
de volgende doelgroepen: kinderen met een beperking,
straatkinderen, tieners en eenzame ouderen.
De ondersteuning gebeurt door middel van bezoekjes door
een maatschappelijk werker, groepsbijeenkomsten, hulp
om de juiste officiële papieren te krijgen, hulp bij huiswerk
en advies op allerlei vlak. Het is altijd maatwerk, we kijken
welke ondersteuning iemand nodig heeft en proberen
hierin te voor zien door of zelf hulp te bieden of door
andere hulpprogramma’s (van de overheid of andere
NGO’s) toegankelijk te maken.
Door de langzame terugloop in de financiën zal het werk
vanaf 2020 beperkt worden tot de projecten voor kinderen
met een beperking (Warmisuncu) en eenzame ouderen
(Yuyaq). Deze twee projecten bereiken doelgroepen die
nauwelijks door andere organisaties worden bereikt.
Werving
Onze vaste donateurs vormen de belangrijkste bron van
inkomsten. Het is een trouwe groep die al jarenlang geeft.
We merken wel dat dit elk jaar wat terugloopt en dat het
lastig is om nieuwe donateurs te vinden.
We hopen komend jaar nieuwe bestuursleden of
vrijwilligers te vinden die hiervoor meer tijd hebben.
Beheer en besteding financiën
De financiën worden beheerd door de penningmeester die
daarbij ondersteunt wordt door een vrijwilligers. De
stichting heeft één lopende bankrekening met daarop al
haar financiële middelen. Alle giften die binnenkomen
worden besteed aan de projecten van T’ikani Peru. Omdat
dit niet voldoende is om de projectkosten te dekken wordt
daarnaast uit het vermogen jaarlijks bijgedragen aan de
projecten. Afgelopen jaar was dit bijna € 11.000.
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II. Activiteiten

De projecten van T’ikani Peru
2019 was een wat onzeker jaar voor T’ikani Peru door de
wisselingen in de coördinatie. We zijn erg blij dat Paul Los,
een Nederlander die al lange tijd in Huancayo woont en
werk, dit nu op zich genomen heeft en dit ook gratis wil
doen. We zijn Ana Santillan enorm dankbaar voor de
afgelopen 9 jaar waarin zij T’ikani heeft geleid.
Gedurende het jaar 2019 werkte T’ikani aan 4 projecten:
Yuyaq, Warmisuncu, Allin Wayna en Allin Kids. In dienst
waren 5 projectmedewerkers en een coördinator. Er zijn
veel vrijwilligers actief geweest uit verschillende landen, zij
ondersteunden niet alleen het werk, maar zijn ook een
belangrijke morele steun voor de werknemers en bron van
support voor de mensen waarvoor we werken.
Van februari tot augustus 2019 werkte Sheyla Ugarte
Muñoz voor T’ikani Peru als projectcoördinator. Vanaf
september 2019 heeft Paul Los de rol van coördinator op
zich genomen.
Het bestuur van T’ikani Peru bestond in 2019 uit:
Voorzitter: Eloiza Elizabeth Ramos Huaytalla
Secretaris: Helen Mirella Atachagua Chavez
Penningmeester: Ana Rebeca Santillán Muñoz
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Yuyaq
In 2019 hebben we voor het ouderenproject Yuyaq
gewerkt met een projectmedewerker, vaak bijgestaan door
vrijwilligers. Yuyaq heeft gedurende het jaar gemiddeld 30
begunstigden gehad. Een van de doelstellingen van het
project is officiële documenten van de ouderen op orde te
maken en daarmee het recht op zorg in instellingen voor
gezondheidszorg en voedselvoorziening. Hiertoe werken
we nauw samen met andere instellingen zoals gemeenten,
staatsprogramma's en ziekenhuizen. Vrienden en
medewerkers gaven geld voor reizen, feesten en andere
uitgaven die niet in de begroting waren opgenomen.
Het werken met ouderen is persoonlijk en afhankelijk van
urgente behoeftes. In 2019 zijn weer verschillende ouderen
vanwege hun leeftijd of gezondheidsproblemen overleden.
YUYAQ vraagt veel inzet van de projectmedewerker, er
wordt een zeer sterke relatie opgebouwd met ouderen die
hun steun bij ons zoeken, daarom moet het schema vaak
flexibel zijn en zich aanpassen aan de onmiddellijke
behoeften.
Gerealiseerde activiteiten:
• Huisbezoeken aan ouderen om hun situatie te leren
kennen, of een leuke activiteit uit te voeren, hun huis op te
knappen, schoon te maken of gewoon met ze te praten. De
duur van het bezoek is afhankelijk van de beschikbaarheid
van ouderen. Per dag worden 5 ouderen bezocht.
• Workshops op maandag, de deelname van ouderen was
zo’n 15 tot 20 ouderen per middag, knutselen, bingo, films,
verjaardag en andere activiteiten die ouderen leuk vinden.
• Verjaardagsvieringen. Elke maand worden de
verjaardagen van de mensen gezamenlijk gevierd en
krijgen ze een klein cadeautje.
• Ondersteunende activiteiten bij het repareren en
schoonmaken van de huizen. Vooral de reparatie van de
daken in tijden van regen en wind.
• Alle soorten formaliteiten die nodig zijn voor ouderen om
te kunnen deelnemen aan de verschillende bestaande
sociale programma's.
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Warmisuncu
Warmisuncu is het project voor kinderen met een
beperking en hun families. Net zoals Yuyaq werkt ook
Warmisuncu voornamelijk ambulant.
Het werk aan dit project is moeilijk omdat voor het
bereiken van de gestelde doelen medewerking van externe
instellingen zoals het ministerie van Volksgezondheid, het
ministerie van Onderwijs, de rechterlijke macht en
gemeentes, noodzakelijk is. Het was mogelijk om acties te
coördineren met deze instellingen die ons werk al
erkennen en ons vaak steunen, maar in Peru hebben we
een zeer bureaucratisch systeem en met verandering
volgens de politieke leiders van de dag.
We proberen de kinderen op scholen te plaatsen, maar ze
laten ze vaak niet toe. De wet is duidelijk met betrekking
tot inclusie, maar in 80% van de gevallen wordt er niet aan
voldaan. Het is de taak van de projectmedewerkers om
ervoor te zorgen dat de kinderen en hun gezinnen goed
worden verzorgd.
We werken zowel met de kinderen als met het gezin,
vooral met de moeders die counseling krijgen en
ondersteuning in juridische zaken zoals bij gezinsmisbruik.
We werkten met 35 kinderen en hun gezinnen in 2019.
Gerealiseerde activiteiten:
• Huisbezoeken in het bijzonder aan kinderen die vanwege
hun handicapsituatie niet kunnen worden opgenomen.
Tijdens deze bezoeken vertelt de moeder over hoe het met
het kind gaat, we wijzen vaak op goede hygiëne en zorg.
• Bezoeken aan educatieve centra waar kinderen zijn
opgenomen, om hun voortgang te volgen en met
leerkrachten te praten.
• Documentbeheer zoals registratiekaarten.
• Afstemming met andere instellingen over activiteiten ten
behoeve van kinderen.
• Wandelingen, verjaardagsvieringen.
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Allin Kids
De gezinssituatie in Huancayo, en met name in arme wijken
zoals Ocopilla, is vaak onzeker. Veel gezinnen zijn
disfunctioneel, er komt veel geweld voor en verlating van
het gezin. Bovendien is de economische situatie
ontoereikend met ondervoeding en een gebrek aan
algemene basisbehoeften als gevolg. Vaak worden
kinderen thuisgelaten als de ouders weg zijn en wordt er
niet goed op ze gepast. Deze situatie van verwaarlozing
wordt verergerd omdat ze in een agressieve sociale
omgeving leven met veel misdaad, alcoholisme en
onveiligheid. Soms hebben ze niet de middelen om hun
huiswerk te maken, zorgen ze niet voor hun eigen
gezondheid en staan ze 's avonds laat op straat bloot aan
allerlei risico's.
Bij T’ikani willen we dat het leven van deze kinderen
verbetert. Dat ze betere kansen krijgen en beter worden
verzorgd met veiligheid en liefde. We willen in onze
activiteiten laten zien hoe belangrijk en waardevol ze zijn,
en hen een zetje geven naar een beter leven.
Het project Allin Kids:
• Biedt een veilige en prettige omgeving waar gemiddeld
30 jongens en meisjes terecht kunnen.
• Helpt kinderen om hun cognitieve en fysieke
capaciteiten te ontwikkelen.
• Begeleidt de sociale ontwikkeling van de jongens en
meisjes.
• Motiveert een verbetering van de familierelaties van de
kinderen door middel van dialoog en voorlichting van
het gezin.
In het project werken we met twee parttime medewerkers.
Eén medewerker vergezelt elke ochtend de kinderen, de
andere medewerker houdt 's middags workshops, doet
huisbezoeken en houdt bijeenkomsten met de ouders
en/of verzorgers van de kinderen.
Gerealiseerde activiteiten in 2019:
• In het T’ikani gebouw is een veilige en gastvrije ruimte
gerealiseerd voor jongens en meisjes.
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•

•

•

•

Elke dag hielp een medewerker bij het uitvoeren van
hun schooltaken, het vergroten van de vaardigheden
van de kinderen op het gebied van kennis, creativiteit,
lezen en het bevorderen van gezonde onderlinge
relaties met andere kinderen in dezelfde situatie.
Er werd gebouwd aan een netwerk van organisaties die
een rol hebben in de ontwikkeling van jongens en
meisjes zoals scholen, gezondheidscentra, parken,
bibliotheken, enz.
Er werd gewerkt aan een goede relatie met de familie
of de verzorgers van de jongens en meisjes om samen
de ontwikkeling te verbeteren
Recreatie-, sport- of kunstactiviteiten werden
uitgevoerd door middel van bijvoorbeeld workshops
en/of stages.

Allin Wayna
Allin Wayna is een project van T’ikani voor jongeren van 11
tot 18 jaar in Ocopilla, de armste wijk van Huancayo. In het
Allin Wayna House worden de jongeren ontmoet en
activiteiten voor hen georganiseerd.
Via dit project bevorderen we de gezinsintegratie en het
sociaal-emotionele en fysieke welzijn van jongeren van 11
tot 18 jaar in de kwetsbare bevolking van Ocopilla. De
problemen die we tegenkomen bij de jonge adolescenten
van Huancayo, en specifiek in wijken als Ocopilla, zijn
vergelijkbaar met de problemen die eerder zijn beschreven
in Allin Kids. De jongeren komen uit disfunctionele
gezinnen met veel geweld en sociale problemen in hun
omgeving, zoals alcoholisme, misdaad en onveiligheid. Ze
brengen heel veel tijd op straat door, zonder ouderlijk
toezicht, zonder liefde en zonder een veilig thuis.
Ondanks het feit dat er verschillende sociale programma's
zijn gericht op de ontwikkeling van jongeren, voldoen deze
niet aan de behoeften van de jongeren, in veel gevallen is
dit probleem te wijten aan gebrek aan communicatie,
weinig interesse of onwetendheid.
Maatwerk is nodig voor de gezinnen en hun adolescenten
die risico lopen, om problemen zoals tienerzwangerschap,
alcoholisme, misdaad, verslavingen en allerlei emotionele
afhankelijkheden te voorkomen.
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Het project Allin Wayna:
• Biedt een veilige en comfortabele omgeving waar
gemiddeld 25 adolescenten terecht kunnen.
• Helpt jongeren om hun cognitieve en fysieke
capaciteiten te ontwikkelen.
• Begeleidt de sociale ontwikkeling van de adolescenten.
• Motiveert een verbetering van de familierelaties van de
jongeren door dialoog en voorlichting van het gezin.
In het project werken we met twee parttime medewerkers.
Terwijl de ene medewerker de jongeren vergezelt rond
taken en persoonlijke aandacht, geeft een andere
medewerker workshops, gaat op huisbezoek en houdt
bijeenkomsten met ouders en verzorgers van de jongeren.
In 2019 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Er is een gastvrije ruimte voor jongeren
geïmplementeerd waar ze kunnen studeren en hun
schooltaken kunnen uitvoeren en waar ze op een
gezonde manier met elkaar kunnen omgaan.
• Er werd gewerkt aan een netwerk van organisaties die
een rol hebben in de ontwikkeling van jongeren zoals
scholen, gezondheidscentra, parken, bibliotheken, enz.
• Er werd gewerkt aan een goede relatie met het gezin
van de jongeren om samen de ontwikkeling te
verbeteren.
• Via de aangeboden workshops werden in recreatie-,
sport- of kunstmomenten voorzien.
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Jaarrekening
2019

Instelling van algemeen nut
Stichting T’ikani is een instelling van algemeen nut, zoals
bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de
successiewet. De Inspecteur van de
Belastingdienst/Ondernemingen heeft de
verklaring op 23 december 2010 afgegeven.
VPB en BTW
Gegeven haar activiteiten wordt Stichting T’ikani in
beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de
vennootschapsbelasting. De stichting is niet BTW-plichtig.
Schenkings- en successierechten
Voor grote giften moeten schenkingsrechten worden
afgedragen. In bijzondere gevallen kan het Ministerie van
Financiën kwijtschelding verlenen. Successierechten
worden gewoonlijk direct uit de nalatenschap betaald.

Richtlijn Fondsenwervende instellingen
Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn
Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van
de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het
doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.
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1. Balans per 31
december 2019

Balans per 31 december 2019
ACTIVA

31-12-2019
€

31-12-2018

€

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen

-

-

Vlottende activa
Voorraden
Bedrijfsmiddelen

-

Direct in gebruik voor doelstelling

-

-

-

Vorderingen
Debiteuren

-

Overige vorderingen en overlopende activa

-

-

Liquide middelen

PASSIVA

-

-

16.666

27.548

16.666

27.548

31-12-2019
€

31-12-2018

€

€

€

Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen

1.715

1.835

14.951

25.713

-

-

Langlopende schulden
Achtergestelde lening
Kortlopende schulden
Crediteuren

-

Overige schulden en overlopende passiva

-

-

-

16.666

27.548
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2. Staat van
baten en lasten
2019

Staat van baten en lasten 2019
over de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019
werkelijk

werkelijk

2019

2018

€

€

14.138

29.294

14.138

29.294

FONDSENWERVING
Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften, schenkingen

Kosten eigen fondsenwerving
(In)directe verwervingskosten

-

-

119

280

119

280

0,8%

1,0%

Netto baten

14.019

29.013

Beschikbaar uit fondsenwerving

14.019

29.013

0

0

14.019

29.013

werkelijk

werkelijk

2019

2018

€

€

24.900

24.725

Uitvoeringskosten

(In % van baten uit eigen fondsenwerving)

Overige baten en lasten
Totaal beschikbaar voor doelstelling

BESTEED AAN DOELSTELLING
Projecten
Uitvoeringskosten

Totaal besteed aan doelstelling
Overschot

0

0

24.900

24.725

24.900

24.725

-10.881

4.288

14.019

29.013
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3. Grondslagen
voor de
financiële
verslaggeving

Algemeen
Stichting Stichting T’ikani is opgericht op 23 december
2010. Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1
januari 2019 t/m 31 december 2019.
Grondslagen van waardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs (of vervaardigingsprijs) verminderd met de
op basis van de geschatte economische levensduur
bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een
vast percentage van de verkrijgingsprijs. Op terreinen
wordt niet afgeschreven. Bij de berekening wordt
uitgegaan van de onderstaande percentages:
Hard-en software 33%
Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsbeslag
afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa
zijn niet in het overzicht materiële vaste activa
opgenomen.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
dan wel lagere marktwaarde. Waar nodig wordt rekening
gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke
oninbaarheid.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
Grondslagen van resultaatbepaling
De baten en bestedingen worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans

4. Toelichting op
de balans

VASTE ACTIVA

2019

2018
€

€

Materiële vaste activa
Boekwaarde per 31 december

-

-

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2019

31-12-2018

€

€

0

0

0

0

0

0

0

0

31-12-2019

31-12-2018

Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren volgens openstaande postenlijst

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente

Liquide middelen

Rabobank 10.86.88.933

€

€

16.666

27.548

16.666

27.548

2.019

2.018

€

€

1.835

1.115

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Saldo per 31 december

-119

720

1.715

1.835

Vastgelegd vermogen
fonds Allin Wayna
fonds Tíkani Algemeen

0

5.000

14.951

20.699

fonds fam. Van der Molen

0

14

14.951

25.713

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Kortlopende schulden

Crediteuren
-

-

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Nog door te zenden giften

0

0

Accountantskosten

0

0

Bankkosten

0

0

Diversen

0

0

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Geen
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5. Toelichting op
de staat van
baten en lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten
FONDSENWERVING

werkelijk

werkelijk

2019

2018

€

€

Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften, schenkingen
Bestemd ten behoeve van Stichting Tikani
Bestemd voor project Allin Wayna
bestemd voor project YUYAQ

0

1.000

840

10.496

1.150

1.335

bestemd voor Tíkani Peru algemeen

11.606

15.362

bestemd voor project Warmi Suncu

542
14.138

1.100
29.294

Rentebaten

0

0

Totaal overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Overige baten en lasten

Kosten eigen fondsenwerving
(In)directe verwervingskosten

werkelijk
2019

werkelijk
2018

€

€

119

120

Uitvoeringskosten
Bankkosten
Reiskosten

0

0

Overige uitvoeringskosten

0

160

119

280

BESTEED AAN DOELSTELLING
Project Allin Wayna/Kids

11.400

10.400

T'ikani algemeen

4.200

4.800

Project YUYAQ

4.500

4.725

Project Warmi Suncu

4.800

4.800

Totaal Projecten

24.900 0

24.725
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