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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 2020 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 2020 werkte T’ikani aan 3 projecten ter ondersteuning
van de volgende doelgroepen: kinderen met een
beperking, eenzame ouderen en schoolgaande kinderen uit
arme gezinnen.
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 gevolgen van de COVID-19 pandemie is het werk
in 2020 uitgebreid met een tijdelijk project om
onderwijsondersteuning te geven aan schoolgaande
kinderen die geen toegang tot digitaal onderwijs hebben.
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 ongeveer € 2.600.
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II. Activiteiten

Verslag van T’ikani Peru
Voor TIKANI en de wereld in het algemeen was het jaar
2020 een jaar van onverwachte gebeurtenissen. De hele
wereld kwam tot stilstand en alles stond op zijn kop. Ook
onze plannen moesten aangepast worden. Vanaf de eerste
quarantaine in maart was het werk erg moeilijk, vooral
omdat de mensen waarvoor we werken erg kwetsbaar zijn.
Openbare instellingen stopten na verloop van tijd met
werken, vooral de gemeenten, onderwijsinstellingen en
gezondheidscentra. Vanaf de maand maart begonnen we
basisgoederen uit te delen, voornamelijk voedsel. Twee
maanden lang hebben we meegewerkt aan gaarkeukens.
Gezien de grote problemen van veel arme kinderen met
schoolachterstanden, hebben we besloten om weer aan
het werk te gaan kinderen die geen verbinding hadden met
hun onderwijsinstellingen.
Hoewel we niet zoveel steun van internationale en
nationale vrijwilligers hebben kunnen ontvangen als
voorheen, hebben we hulp gekregen van 6 studenten van
de Universidad del Centro, die ons drie maanden lang
waardevolle steun hebben gegeven bij de zorg voor de
deelnemers van Yuyaq en Warmisuncu.
Helaas, COVID-19 is ook van invloed op de leden van het
T’ikani team, zowel onze medewerkers, maar ook als de
studenten. Vrijwel iedereen heeft de ziekte in 2020
opgelopen en is al weken aan het herstellen.
Wat betreft het leiderschap van T’ikani is er niet veel
veranderd. Eloiza , Mirella en Paul zijn verantwoordelijk
voor de organisatie, administratie en projectie. Dit team
werkt efficiënt en vlot. Gedurende het jaar hebben Abel en
Yanela het team aangevuld.
Het bestuur van T’ikani Peru bestond in 2020 uit:
Voorzitter: Eloiza Elizabeth Ramos Huaytalla
Secretaris: Helen Mirella Atachagua Chavez
Penningmeester: Ana Rebeca Santillán Muñoz
Ana neemt niet langer actief deel aan het management en
we hopen dat de raad van bestuur binnenkort wordt
vernieuwd. Paul Los is het hele jaar coördinator geweest.
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YUYAQ
In 2020 waren Eloiza en Mirella de drijvende kracht achter
de projecten Yuyaq en Warmisuncu, waarbij ze hun tijd
verdeelden over de twee projecten op basis van de situatie
en de behoefte. Yuyaq heeft gedurende het jaar gemiddeld
35 deelnemers gehad.
Werken met ouderen is persoonlijk en hangt af van
dringende behoeftes. Vaak gaat het om
gezondheidsproblemen. Ook in het jaar 2020 zijn er
deelnemers overleden vanwege hun leeftijd of door
gezondheidsproblemen. We zochten nieuwe deelnemers
waarbij vanaf het begin de documenten op orde worden
gebracht zodat ze recht hebben op een basisverzekering.
Yuyaq vraagt veel van de promotor: er wordt een zeer
sterke band opgebouwd met de ouderen die voor steun
regelmatig naar ons op zoek zijn. Daarom moet het
werkrooster vaak flexibel zijn. De sociale activiteiten van de
ouderen zijn door de pandemie minimaal, waardoor de
behoefte aan persoonlijke bezoeken nog groter is. In die
zin zijn de studenten een grote steun geweest. We hebben
een klein project uitgevoerd om kuikens aan ouderen te
leveren als dagbesteding. T’ikani zorgde waar nodig ook
voor een schuurtje voor het welzijn van de dieren.
Gerealiseerde activiteiten:
• Huisbezoeken aan huis van ouderen om te kijken hoe het
gaat, een leuke activiteit te doen, hun huis op te knappen,
schoon te maken of gewoon met ze te praten.
• Levering van basisbenodigdheden tijdens de pandemie.
• Maandelijks werden de verjaardagen gevierd, met ook
een klein cadeautje.
• Het repareren en schoonmaken van de huizen, vooral het
repareren van daken in tijden van regen en wind.
• Allerlei procedures die nodig zijn om ouderen te laten
behandelen in de verschillende bestaande sociale
programma's.
•Het kuikenproject.
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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.
Veel van het werk van T’ikani met betrekking tot deze
doelgroep is in coördinatie met andere instellingen zoals
de gemeente, medische centra (ziekenhuizen), RENIEC,
enz. Bijna alle openbare instellingen functioneerden echter
zeer beperkt in 2020. Er was geen goede reguliere zorg in
medische centra voor fysiotherapie of andere zorg die
nodig was. Allerlei sociale evenementen werden verboden,
waardoor de situatie van veel kinderen veel moeilijker
werd. Ondanks deze beperkingen lukte het om de
doelgroep te blijven bezoeken en ondersteunen. Gezien de
precaire situatie van de deelnemers en hun families,
hebben we meerdere keren steun verleend met
basismanden. Ook Warmisuncu is opgenomen in het
kuikenproject. De kuikens zijn een afleiding en ze zijn
troostend.
Parallel aan het directe werk met kinderen, wordt er ook
met het gezin gewerkt, vooral met de moeders die
counseling krijgen en ondersteuning in juridische kwesties
zoals rechtszaken wegens huiselijk geweld. We werkten
met 35 kinderen en hun gezinnen in 2020.
Gerealiseerde activiteiten:
• Huisbezoeken, vooral aan kinderen die vanwege hun
handicap niet naar school gaan. Tijdens deze bezoeken
praten we met de moeder over hoe het met het kind is
gegaan, en wordt de nadruk gelegd op hygiëne en zorg.
• Ondersteuning met manden met voedsel, kleding en
luiers
• Kuikenproject
• Coördinatie van documenten zoals
gehandicaptenkaarten.
• Coördinatie met andere instellingen over activiteiten ten
behoeve van kinderen.
• Verjaardagen vieren.
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Het project Yanapa Wasi is gestart als gevolg van de
problemen van veel studenten in arme wijken van
Huancayo met het virtuele onderwijssysteem dat vanwege
de COVID-19 pandemie gebruikt wordt. Yanela is
aangenomen voor het project, zij maakte een diagnose van
de situatie en het probleem. Tijdens ons werk in de heuvels
van het Chilca-district, waar de armoede het meest acuut
is, ontdekten we hoe we ons werk hierin het beste aan
konden pakken. Er werd vastgesteld dat veel studenten
geen toegang hebben tot virtuele lessen, en als ze toegang
hebben, begrijpen ze het soms niet, omdat virtueel heel
anders is dan face-to-face. Bij onze zoektocht naar een
ruimte kwamen we terecht in het gemeenschappelijke
pand van Hualashuata, dat door Yanela en Paul is opgezet
met medewerking van buren. Het hele jaar door is de
interesse en deelname van studenten erg hoog geweest en
het aantal studenten dat aanwezig kon zijn groeide. Om de
taken beter uit te voeren, wordt er continu gecoördineerd
met onderwijsinstellingen, met name leraren. Bovendien
wordt het huiswerk teruggestuurd naar de school voor
beroordeling. Betrokkenheid van het gezin is ook essentieel
om betere resultaten te bereiken. Tijdens het project
streven we ernaar om hun deelname te verbeteren en hen
te betrekken.
In 2020 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Situationele diagnose van het probleem.
• Leerondersteuning van ongeveer 20 kinderen door
huisbezoeken, en persoonlijke aanwezigheid wanneer de
omstandigheden het toelieten.
• Voorzien in de digitale link tussen de student en de
school, communicatie met hun docenten, het afdrukken en
afleveren van opdrachten en hun respectieve monitoring.
• De betrokkenheid van ouders vergroot bij het maken van
het huiswerk.
• Er werden banden gelegd met het gezin of de sociale
omgeving van de kinderen om samen de ontwikkeling te
verbeteren.
• Recreatie-, sport- of kunstactiviteiten werden uitgevoerd
door middel van workshops en/of stages.

Yanapa Wasi
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Jaarrekening 2020

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 2020

Balans per 31 december 2020
ACTIVA

31-12-2020
€

31-12-2019

€

€

€

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

-

-

14.004

16.666

14.004

16.666

31-12-2020
€

31-12-2019

€

€

€

Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen

1.596

1.715

12.408

14.951

-

-

Langlopende schulden
Achtergestelde lening
Kortlopende schulden
Crediteuren

-

Overige schulden en overlopende passiva

-

-

-

14.004

16.666

Pagina 10 van 14

Jaarverslag 2020 Stichting T’ikani

2. Staat van
baten en lasten
2020

Staat van baten en lasten 2020
over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020
werkelijk

werkelijk

2020

2019

€

€

15.457

14.138

15.457

14.138

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

Kosten eigen fondsenwerving
(In)directe verwervingskosten

-

-

119

119

119

119

0,8%

0,8%

Netto baten

15.338

14.019

Beschikbaar uit fondsenwerving

15.338

14.019

0

0

15.338

14.019

werkelijk

werkelijk

2020

2019

€

€

18.000

24.900

Uitvoeringskosten

(In % van baten uit eigen fondsenwerving)

Overige baten en lasten
Totaal beschikbaar voor doelstelling

BESTEED AAN DOELSTELLING
Projecten
Uitvoeringskosten

0

0

18.000

24.900

Totaal besteed aan doelstelling

18.000

24.900

Overschot

-2.662

-10.881

15.338

14.019

Het overschot is als volgt verwerkt:
Besteedbaar vermogen

-119

-119

Project T'ikani Algemeen

-2.543

-5.748

Project Allin Wayna/Kids

0

-5.000

Project fam. Van der Molen

0

-14

-2.662

-10.881
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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 2020 t/m 31 december 2020.
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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4. Toelichting op
de balans

Toelichting op de balans
VASTE ACTIVA

2020

2019
€

€

Materiële vaste activa
Boekwaarde per 31 december

-

-

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2020

31-12-2019

€

€

0

0

0

0

0

0

31-12-2020

31-12-2019

Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren volgens openstaande postenlijst

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
€

€

14.004

16.666

14.004

16.666

31-12-2020

31-12-2019

€

€

1.715

1.835

Rabobank 10.86.88.933

Eigen vermogen

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

-119

-119

1.596

1.715

Vastgelegd vermogen
fonds Allin Wayna
fonds Tíkani Algemeen

0

0

12.408

14.951

fonds fam. Van der Molen

0

0

12.408

14.951

31-12-2020

31-12-2019

€

€

Kortlopende schulden

Crediteuren
-

-

31-12-2020

31-12-2019

€

€

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

2020

2019

€

€

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

0

0

780

840

1.080

1.150

bestemd voor Tíkani Peru algemeen

13.455

11.606

bestemd voor project Warmi Suncu

142
15.457

542
14.138

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
2020

werkelijk
2019

€

€

Uitvoeringskosten
Bankkosten

119

119

Reiskosten

0

0

Overige uitvoeringskosten

0

0

119

119

0

11.400

BESTEED AAN DOELSTELLING
Project Allin Wayna/Kids
Project Yanapa Wasi

2.000

0

T'ikani algemeen

2.000

4.200

Project YUYAQ

7.000

4.500

Project Warmi Suncu

7.000

4.800

18.000

24.900

Totaal Projecten
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