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Bestuursverslag 

I. Algemeen 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprichting  

Stichting T’ikani is opgericht op 23 december 2010 en is 
statutair gevestigd te Renkum.  

Kamer van Koophandel 

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en 
omstreken onder nummer 18072189. 

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. 

2016 
Ook in 2016  hebben de stichtingen Taclla en Tikani naast 
elkaar bestaan, waarbij T’ikani zich specifiek richt op Peru 
en Taclla ook actief is buiten Peru. Het bestuur van beide 
stichtingen is gelijk gebleven in 2016. In 2016 zijn er 
gesprekken gevoerd die ervoor hebben gezorgd dat in 2017  
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beide stichtingen een eigen leven gaan leiden. Taclla zal 
zich daarbij gaan richten op Afrika en T’ikani op Peru.  
 
Eind 2016 is de familie Van der Molen teruggekomen uit 
Peru. Zij zullen onderdeel worden van het bestuur van 
T’ikani in 2017.  
 
De donateurs vormen nog steeds de belangrijkste bron van 
inkomsten. Daarnaast zal er in de toekomst meer gedaan 
gaan worden aan acties.  
 
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven 
in 2016. Het bestaat uit Rik van der Ploeg, Bram Mulder en 
Pieter Both. In het werk worden we secretarieel 
ondersteund door Jan en Mariska Rochat.  
 
Pieter Both 
juni 2016 
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T’ikani Peru: 

Algemeen  
Gedurende het jaar 2016 omvatte T’ikani de volgende 
projecten: Warmisuncu, het project voor kinderen met een 
beperking, Yuyaq, dat hulp aan ouderen biedt, de 
Waytakuna, een kinderdagverblijf voor de kinderen van de 
markt en het jongerenproject Allin Wayna.  
 
Warmisuncu en Yuyaq hebben in het jaar 2015 wijzigingen 
moeten doorvoeren om de zorg te kunnen continueren. In 
het jaar 2016 hebben ze deze zorg weer weten te 
continueren. Voor Allin Wayna was het jaar 2015 een jaar 
om veel te proberen, in 2016 hebben zij het werk van een 
stabiele basis weten te voorzien. Doordat de Nederlandse 
familie van der Molen eind 2016 terug zijn gekeerd naar 
Nederland is er veel gewerkt aan de structuur van dit 
project, zoals u verderop in het jaarverslag terug kunt 
lezen. De projecten Warmisuncu, Yuyaq en Warmisuncu 
maken veel gebruik van elkaars expertise. Gezien deze 
projecten de laatste jaren financieel flink hebben moeten 
inleveren, halen zij hun ‘winst’ uit elkaars ondersteuning. 
De medewerkers van deze projecten zijn dan ook veel met 
elkaar verbonden, of werken soms binnen meerdere 
projecten. 
Het kinderdagverblijf de Waytakuna is sinds 2016 volledig 
onafhankelijk van externe fondsen. Deze onafhankelijkheid 
vergroot de stabiliteit van de totale organisatie.  
 
De bestuursleden zijn van T’ikani Peru zijn onveranderd 
gebleven in het jaar 2016: 
Voorzitter: Ana Rebeca Santillán Muñoz  
Secretaris: Flor Angélica Villar Llulluy  
Penningmeester: Eloiza Elizabeth Ramos Huaytalla  
 
Projecten: 
Waytakuna  
Dit project is een kinderopvang voor de armste gezinnen, 
vaak met alleen een moeder. Door deze kinderopvang 
kunnen de moeders geld verdienen en worden de kinderen 
gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daarnaast ontvangen de 
kinderen een gezonde maaltijd. De kostprijs voor de ouders  
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is zo ingesteld dat het kinderdagverblijf hier van kan 
functioneren. Zoals in het algemene gedeelte van dit  
jaar- verslag al is aangehaald, is het kinderdagverblijf niet 

meer afhankelijk van externe giften. Aangezien Waytakuna 
geen winst hoeft te maken (zoals commerciële  
kinderdagverblijven) blijft de kostprijs ver onder het 
gemiddelde en zo is het een waardevol aanbod voor de 
ouders met een kleine portemonnee.  
 
Gerealiseerde activiteiten  

• Opvang en aandacht van en voor het kind, met een 
gemiddelde van 30 kinderen per dag, verdeeld over 
3 klassen.  

• Een gezonde maaltijd per dag, waarbij rekening 
wordt gehouden met de gewenste dagelijkse 
voedingsbehoeften van een kind.  

• Cursussen voor de ouders, vooral gefocust op wat 
de rol van de ouder is en behoort te zijn.  

• Familiebegeleiding bij enkele ingewikkelde sociale 
situaties.  

 
Yuyaq  
Yuyaq is het ouderenproject van T’ikani. Gedurende het 
jaar 2016 is er gewerkt met een parttime coördinatrice, die 
8 uur voor Yuyaq werkt. Daarnaast waren er twee 
ouderenwerkers werkzaam voor dit project en werd er veel 
gebruik gemaakt van Peruaanse vrijwilligers. Het project 
bood in 2016 opnieuw zorg aan 35 ouderen.  
In het jaar 2016 heeft men zich naast de basistaken van het 
project, gericht op het zoeken van koppelingen met het 
aanbod van andere organisaties. Doordat alle ouderen in 
het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs en een 
actieve zorgverzekering is het voor de Yuyaq eenvoudig om 
externe hulp in te schakelen. De medische checks zijn 
geïntensiveerd en ook zijn er koppelingen gemaakt met de  
 

Vaak heerst de gedachte dat goedkope kinderdagverblijven van een slechte kwaliteit zijn. 
Deze gedachte wordt in Peru gecompenseerd doordat het werk van een NGO als 
hoogwaardig wordt beschouwd. Mooi om te vermelden is dat de directrice van T’ikani het 
volste vertrouwen in de Waytakuna heeft. Haar dochter is namelijk een van de kinderen. 
Hiermee probeert ze ook te laten zien dat elk kind gelijk is.  
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organisatie Omaped. Deze organisatie registreert 
eventuele handicaps van personen. Vanuit deze registratie 
kan men aanspraak maken op extra ondersteuning.  
 
Gerealiseerde activiteiten  

• 5 huisbezoeken per dagdeel waarbij de ouderen 
worden ondersteund op verschillende aspecten. Zo 
is er in verschillende casussen gewerkt aan de 
gezondheid van de ouderen, zijn de 
leefomstandigheden verbeterd en is er gewerkt 
aan het verminderen van het sociale isolement. In 
elk huisbezoek wordt de oudere daadwerkelijk 
gezien, wordt er met hem of haar gepraat en wordt 
er iets ondernomen, binnen de mogelijkheden van 
de oudere.  

• Elke maandagmiddag vinden er verschillende 
activiteiten plaats vanuit het kantoor van Yuyaq. Zo 
zijn er bingo’s gehouden, is er film gekeken, 
vonden er cursussen plaats rondom handwerken 
en werden de verjaardagen van de ouderen 
gevierd.  

• Eind oktober is de familie Mulder op bezoek 
geweest. Zij waren mede-initiatiefnemers van het 
project vanaf het jaar 2009. Samen met hen is de 
dag van de oudere gevierd, waarbij op 2 ouderen 
na alle ouderen mee zijn gegaan op uitstap. Tijdens 
deze dag zijn ze naar een recreatiepark gegaan, 
waar men lekker heeft gegeten, er spellen gespeeld 
zijn en men heeft kunnen ontspannen. 
 

 

 
 
 

Anecita, een van de ouderen van het eerste uur, wat betreft het project Yuyaq, wordt nog steeds 

structureel bezocht door de medewerkers van Yuyaq. Anecita loopt elke dag van haar kamertje 

naar de poort van het terrein waar haar kamertje gehuisvest is.  Ze opent de poort en kijkt door 

het kiertje de straat op. Haar hond Guardian is haar steun en toeverlaat. In 2009 was dit het 

geval. In 2016, toen de familie Mulder op bezoek kwam was dit het zelfde.  Zij troffen haar op 

dezelfde plek aan en  de hond herkende het Nederlandse stel. Anecita niet, maar 10 minuten later 

, na het tonen van een oude foto, welke ze in haar kamertje had bewaard,  begon het haar te 

dagen. In haar beste Spaans legde ze uit dat ze al niet snapte waarom haar hond zo blij was. De 

laatste 7 jaar van haar leven wordt ze weer gezien en heeft ze weer iets om naar uit te kijken.   
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Warmisuncu 
 
Warmisuncu is het project voor kinderen met een 
beperking. In 2016 hebben zij nog een caseload van 30 
kinderen. Warmisuncu werkte met een coördinatrice welke 
deeltijd aan het werk is voor 8 uur per week. Daarnaast 
werken ze met 2 pedagogische medewerkers en Peruaanse 
vrijwilligers. Warmisuncu werkt via eenzelfde structuur als 
Yuyaq, door ambulante hulpverlening te bieden. Ze komen 
dus bij de kinderen thuis en proberen het netwerk van het 
kind zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat het kind zo 
optimaal mogelijk wordt gestimuleerd. De werkzaamheden 
richten zich voornamelijk op de mogelijkheden van het 
kind i.p.v. de onmogelijkheden. Daarnaast probeert ook 
Warmisuncu om eventuele andere organisaties in stelling 
te brengen om de kinderen of hun ouders te 
ondersteunen. 
 
Gerealiseerde activiteiten  

• Huisbezoeken, aangepast aan de hulpvraag. Naast 
aandacht en hulp gericht op het kind en zijn of haar 
beperking is er veel aandacht voor de ouders. Men 
richt zich vooral op de ontwikkeling van het kind en 
maar men heeft ook zeker oog voor de hygiëne en 
veiligheid van het kind en het gezin.  

• Men bezoekt regelmatig de onderwijsinstelling 
waar kinderen van Warmisuncu naar toe gaan. Er 
wordt gesproken met de betreffende docenten en 
er worden handvatten aan deze docenten 
aangereikt in het werk met het kind en zijn 
beperking.  

• Assistentie bij het verkrijgen van de benodigde 
document zoals het bewijs van de beperking.  

• Contact met andere organisaties die hulp bieden 
aan kinderen met een beperking .  

• Uitstapjes met de kinderen en of hun gezin.  
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Allin Wayna: 
2016 is het tweede jaar dat het jongerenproject Allin 
Wayna actief is in Chilca, de armste wijk van Huancayo. In 
het Allin Wayna House worden jongeren van 11 tot 21 jaar 
ontmoet en activiteiten voor hen georganiseerd. Het doel 
is om door middel van een relatie de jongeren te helpen 
groeien en te bloeien.  
 
In 2016 is er in het Allin Wayna House een speel-o-theek 
geopend voor tienermoeders en hun kindjes. Ook waren er 
speciale activiteiten waarbij de tienermoeders werd 
geleerd over de opvoeding van hun kindjes. Daarnaast 
werden de tienermoeders ook regelmatig thuis bezocht. 
In de eerste 6 maanden werd ook de jeugdgevangenis door 
de medewerkers van Allin Wayna bezocht. In deze 
jeugdgevangenis werden jongens ondersteund met echte 
aandacht en liefde. Ook worden de jongeren, nadat ze vrij 
komen om de twee weken bezocht en hen geholpen bij het 
vinden van een woonruimte, studie, werk en goede 
vrijetijdsbesteding. Doordat Allin Wayna niet aan de juiste 
documenten kon komen, mochten vanaf juni de 
medewerkers helaas de jeugdgevangenis niet meer in. Wel 
is er doorgegaan met het tweewekelijks bezoeken van 
vrijgekomen jongens. 
In 2015 en 2016 was er een Nederlands echtpaar 
werkzaam voor Allin Wayna. In december 2016 is dit 
echtpaar weer teruggegaan naar Nederland. Vanaf dat  
 
 

Mirella is een van de vaste krachten van Warmisuncu. Zij heeft een opleiding als fysiotherapeut. In 
Nederland zou ze een Pedagogisch hulpverlener zijn. Haar hart ligt bij de kinderen met een beperking. 
Ze werkt al voor Warmisuncu sinds jaar en dag en is begonnen als vrijwilliger. Als vrijwilliger kreeg ze 
een aanbod om voor Yuyaq te gaan werken in loondienst. Ze koos er echter voor om te wachten tot 
Warmisuncu haar in loondienst kon nemen en tot die tijd bleef ze als vrijwillger werken. Dit is nu al 
weer 6 jaar geleden. Mirella’s hart voor de kinderen is zo groot dat ze, wanneer nodig, gerust een hele 
dag in de wachtrij gaat zitten van het ziekenhuis Hospital Carrillon. Warmisuncu heeft er voor gezorgd 
dat alle kinderen recht hebben op zorg via hun zorgverzekering. Echter betreft dit wel de basiszorg 
welke door de staatsziekenhuizen aangeboden wordt. Daar geldt vaak, wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Ouders kiezen er vaak voor om deze tijd niet in hun kind te investeren of hebben niet de 
mogelijkheid, omdat ze geen vrij krijgen van hun werkgever. Dan is er altijd nog Mirella. 
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moment wordt het project volledig door Peruanen 
gedraaid. 
 
Gerealiseerde activiteiten: 
 

• In 2016 heeft Allin Wayna contact gehad met 78 
verschillende jongens en meisjes. 

• De medewerkers van Allin Wayna hebben echte 
liefde en aandacht gehad voor de jongeren en 
geprobeerd zoveel mogelijk complimenten te 
geven. 

• In 2016 had Allin Wayna contact met 12 
tienermoeders. 

• 5 dagen per week zijn er activiteiten in het Allin 
Wayna House voor de jongeren, zoals 
huiswerkbegeleiding, breakdance lessen, 
meidenclub, jongensclub, wandelen, bijbelclub en 
koken en samen eten. 

• 3 Jongeren zonder dagbesteding, zijn gemotiveerd 
om weer naar school te gaan of werk te zoeken. Dit 
is vaak gelukt na gesprekken met de ouders van de 
jongeren. 

• Elke vrijdag werd er een lekker en gezond ontbijt 
aan de kinderen uitgedeeld. 

 

Henry is 15 jaar oud. Henry komt uit een gezin met veel kinderen. Hij is een van de jongste. In dit gezin 
zijn 3 kinderen overleden, een regelrechte ramp. Zijn ouders zijn twee jaar geleden ook nog eens 
gescheiden. De dochters wonen nu bij de moeder en de jongens bij de vader. Henry heeft zijn moeder in 
de afgelopen jaren nog maar één keer gezien. Hij is boos op zijn moeder. Zijn vader werkt lange dagen 
op de markt. Met een soort bakfiets, vervoert hij spullen.  
Niemand kijkt echt naar Henry om. Dit is ook de reden dat hij niet naar school gaat.  
Regelmatig komt hij, met zijn vrienden even aanwaaien bij het Allin Wayna House. Het leuke is dat je 
zijn glimlach al van verre ziet aankomen. Vaak is hij opzoek naar wat gezelligheid of wat eten. Omdat 
stil zitten niet zijn grootste kwaliteit is, stuurt het project hem wel eens weer naar huis. Hij gaat dan 
weer met weg met dezelfde smile.  
Warmisunce is druk bezig om Henry weer op school te krijgen. Maar zijn vader is oud en veel te druk 
met werken. Ze krijgen maar moeilijk contact met zijn vader. En Henry geniet wel van zijn vrije 
leventje op straat.  
Het doel is gesteld om na de zomervakantie (maart 2017) Henry weer te laten beginnen met school. 
Maar wat er ook gebeurt Henry blijft een kanjer! 
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Jaarrekening 
2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instelling van algemeen nut 
 
Stichting Tikani 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 7 januari 2004 afgegeven. 

VPB en BTW 

 
Gegeven haar activiteiten wordt Stichting Tikani 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 2016 
 
 

 

Balans per 31 december 2016

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen -           -          

 

Vlottende activa

Voorraden  

Bedrijfsmiddelen -      -      

Direct in gebruik voor doelstelling -      -      

-          -          

Vorderingen

Debiteuren -       -      

Overige vorderingen en overlopende activa -       -      

-          -          

Liquide middelen 17.881      9.837       

17.881      9.837       

PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen  252  917

Vastgelegd vermogen 17.629      14.748      

Langlopende schulden

Achtergestelde lening -          -          

Kortlopende schulden

Crediteuren -      -      

Overige schulden en overlopende passiva -      -      

-          -          

17.881      15.664      
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2. Staat van 
baten en lasten 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016

werkelijk werkelijk

2016 2015

€ €

FONDSENWERVING

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften, schenkingen 63.068 59.655

63.068 59.655

Kosten eigen fondsenwerving

(In)directe verwervingskosten -            -            

Uitvoeringskosten 136         146         

136         146         

(In % van baten uit eigen fondsenwerving) 0,2% 0,2%

Netto baten 62.932 59.510

Beschikbaar uit fondsenwerving 62.932 59.510

Overige baten en lasten 0 0

Totaal beschikbaar voor doelstelling 62.932 59.510

werkelijk werkelijk

2016 2015

€ €

BESTEED AAN DOELSTELLING

Projecten 54.888 53.682

Uitvoeringskosten 0 0

54.888 53.682

Totaal besteed aan doelstelling 54.888 53.682

Overschot 8.044 5.828

62.932 59.510

Het overschot is als volgt verwerkt:

Besteedbaar vermogen -136 529

Project Ploegen in Peru 0 0

Project T'ikani Algemeen 9.101 887

Project Waytakunas 0 345

Project Allin Wayna -2400 1.513

Project YUYAQ 793 -2.862

project Warmi Suncu 0 825

Project fam. Van der Molen 685 4.590

8.044 5.828

Staat van baten en lasten 2016
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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 2016 t/m 31 december 2016. 

Grondslagen van valuta-omrekening 

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend 
tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen 
verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen 
worden in de staat van baten en lasten verwerkt. In de 
staat van baten en lasten zijn de posten omgerekend in 
euro's tegen de op het moment van de transacties 
geldende koers. 

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. 
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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 2016 2015

€ €

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 31 december -            -           

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren volgens openstaande postenlijst 0 0

 0 0

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente 0 0

0 0

Liquide middelen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Rabobank 10.86.88.933 17.881 9.837

17.881 9.837

Eigen vermogen

2.016 2.015

€ €

Besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari 387 -142

Resultaatbestemming boekjaar -136 529

Saldo per 31 december 252 387

Vastgelegd vermogen

fonds Allin Wayna -287 2.113

fonds Tíkani Algemeen 7.227 -1.875

fonds YUYAQ 0 -793

fonds fam. Van der Molen 10.689 10.004

17.629 9.450

Kortlopende schulden

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Crediteuren

-            -           

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Nog door te zenden giften 0 0

Accountantskosten 0 0

Bankkosten 0 0

Diversen 0 0

0 0

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Geen
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Toelichting op de staat van baten en lasten

werkelijk werkelijk

FONDSENWERVING 2016 2015

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften, schenkingen

Bestemd ten behoeve van Stichting Tikani 0 675

Bestemd voor project Waytakunas 0 345

Bestemd voor project Allin Wayna 4.200 3.313

bestemd voor project YUYAQ 640 1.939

bestemd voor Tíkani algemeen 28.309 17.087

bestemd voor project Warmi Suncu 0 825

bestemd voor project fam. Van der Molen 29.919 35.472

63.068 59.655

Overige baten en lasten

Rentebaten 0 0

Totaal overige baten en lasten 0 0

Kosten eigen fondsenwerving

(In)directe verwervingskosten 0 0

0 0

werkelijk werkelijk

2016 2015

€ €

Uitvoeringskosten

Bankkosten 136 146

Reiskosten 0 0

Overige uitvoeringskosten 0 0

136 146

BESTEED AAN DOELSTELLING

Project Waytakunas 800 0

Project Allin Wayna 6.600 1.800

T'ikani algemeen 5.400 16.200

Project YUYAQ 5.455 4.800

Project Warmi Suncu 7.400 0

Project fam. Van der Molen 29.233 30.882

Totaal Projecten 54.888 0 53.682

 


