Financieel jaaroverzicht 2018 Stichting Atiy Nederland (Atiy)
ontvangsten
01-01-2018 beginsaldo
Structurele donateurs
incidentele giften
giften salarissen leerkrachten
giften voetbaltrainingen
giften gezinshulp
Targetpay (websitedonaties)
projecten
Kruisposten ontvangsten

totaal

15404,86
3870,84
36082,46
1200
240
600
1613,06
2139,50
17860,13

79010,85

uitgaven
Bolivia projectuitgaven
Bolivia projectbegeleiding
salarissen leerkrachten
Sportactiviteiten kinderen
gezinshulp
diversen
bankkosten
Kruisposten uitgaven
31-12-2017 eindsaldo bank

28485,23
4200
300
240
420
16431,70
194
17133,68
11606,24

79010,85

Toelichting op posten:
Ontvangsten:
* Donateurs: particulieren die structureel een financiële donatie doen door middel van een
maandelijkse overboeking of een jaarlijkse schenking.
* Incidentele giften: eenmalige giften die door particulieren, scholen, verenigingen en bedrijven
op eigen initiatief doen.
Via diverse acties van (oud-)vrijwilligers en andere mensen die op een of andere manier
verbonden zijn of zich verbonden voelen aan de projecten van Atiy die in Bolivia worden
gerealiseerd zijn royale donaties ontvangen.
Jubileum: Vanwege het 20-jarige jubileum van Stichting Atiy is er naast het kerstdiner in
december 2017, een jubileumfeest georganiseerd in september in Raalte. Dit feest was bedoeld
om in aanwezigheid van Anna Haarman met alle mensen die door de jaren heen op een of
andere manier betrokken waren bij het werk van Stichting Atiy te vieren wat we samen hebben
kunnen realiseren. Het was een erg geslaagd feest waarbij ook nog extra giften zijn ontvangen
voor de diverse projecten in Bolivia.
* Geoormerkte giften: enkele particulieren en bedrijven doneren een bedrag dat zij oormerken
voor een specifieke onderdeel; salarissen, sportactiviteiten en gezinshulp.
* Targetpay: dit zijn ontvangsten die Atiy ontvangt uit donaties die via de website worden
gestort.
* Projecten: Onder deze post zijn donaties opgenomen die Atiy in januari, november en
december 2018 ontvangen heeft voor kerstpakketten.
* Kruisposten: een aantal donaties worden na ontvangst onmiddellijk door geboekt naar de
rekening van Atiy in Bolivia. Het betreft donaties van Stichting Solino die ieder kwartaal een vast
bedrag overmaakt ter ondersteuning van 4 studenten die de schoolopleiding bij Atiy hebben
afgerond en nu een studie volgen. Daarnaast betreft het nog schenkingen van het koor Viva Voce
die in afstemming tussen het koor en Anna Haarman in Bolivia besteed worden aan specifieke
(incidentele) onderdelen binnen de projecten van Atiy. Ook is onder deze post een boeking van
spaargeld van Atiy opgenomen voor de aanschaf van de Nissanbus.
Uitgaven
* Bolivia projectuitgaven: in 2018 is er veel geld uitgegeven aan de uitbreiding van de school in
Kasa Huasa. Er zijn dit jaar twee klaslokalen afgerond en nog twee nieuwe klaslokalen
bijgebouwd. Ook is er een deel van het schoolterrein bij de school in Kasa Huasa in 2018

gefinancierd. Daarnaast zijn er ook uitgaven gedaan voor schoolmaterialen, de medische post,
gereedschappen, reparatie en onderhoud van de gebouwen en de schooltuin, reparatie en
verzekering van de autobus.
* Bolivia projectbegeleiding: er wordt ieder kwartaal €1050,- overgeboekt voor de diverse
kosten die door Anna ten behoeve van de begeleiding en coördinatie van de diverse projecten
moeten worden gemaakt.
* Geoormerkte uitgaven (salarissen leerkrachten, voetbaltrainingen, gezinshulp): enkele
particulieren en bedrijven hebben donaties gedaan die zij oormerkten voor deze uitgaven. Er
worden structureel bedragen uitgegeven voor het eetzaalproject, de huiswerkbegeleiding en
specifieke gezinshulp. De donaties voor de salarissen voor leerkrachten worden gebruikt voor
de twee leerkrachten die de huiswerkbegeleiding verzorgen en de kokkin van het eetzaalproject.
De leerkrachten die lesgeven op de scholen in San Antonio de Buena Vista en Kasa Huasa
worden volledig betaald door de Boliviaanse overheid.
Sportactiviteiten waarvoor donatiegelden worden gebruikt zijn onder andere voor deelname
aan voetbaltrainingen door kinderen die deelnemen aan onze projecten.
Aan een aantal gezinnen die in bijzondere omstandigheden verkeren bijvoorbeeld door ziekte of
overlijden van een of beide ouders, wordt speciale gezinshulp geboden. Die hulp bestaat dan
bijvoorbeeld uit de aanschaf van huisraad of medicatie.
* Diversen:
aanschaf Nissanbus: Dit jaar is de autobus van Anna na een tiental jaren trouwe dienst
vervangen voor een nieuwe. De oude bus is verkocht en met wat spaargeld is een nieuwe bus
aangeschaft. Het is essentieel voor het werk dat Anna voor Atiy in Bolivia verricht dat zij gebruik
kan maken van een veilige en betrouwbare bus. Vanwege het intensieve gebruik en de slechte
wegen voldeed de oude bus niet meer, er zouden steeds meer kosten voor onderhoud en
vervanging moeten worden gemaakt die niet meer in verhouding stonden tot de leeftijd van de
bus.
jubileumactiviteiten: in september heeft Atiy een jubileumfeest georganiseerd, waarvoor een
locatie is gehuurd in Raalte. Ook zijn er wat promotieartikelen aangeschaft zoals flyers en
sleutelhangers.
* Bankkosten: deze kosten brengt de bank in rekening voor pasgebruik en dienstverlening.
Vanwege de internationale transactiekosten voor de aanschaf van de Nissan autobus zijn deze
kosten dit jaar hoger uitgevallen.
* Kruisposten: zie beschrijving bij ontvangsten. Het verschil in de post kruisposten onder
ontvangsten en onder uitgaven is ontstaan doordat er bij de internationale transactie voor de
betaling van de Nissanbus iets misgegaan is met de overboeking. De adresgegevens van de
rekening waren niet correct waardoor de bedragen eerst teruggestort werden vanuit waarbij
extra kosten in rekening werden gebracht. Desgewenst/op verzoek kan dit nader toegelicht
worden.
Beloningsbeleid Stichting Atiy Nederland
De bestuursleden van Atiy verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen
daarvoor geen vacatiegelden. Daadwerkelijk gemaakte administratieve kosten worden
gedeclareerd. Voor het uitvoerend bestuurslid in Bolivia, Anna Haarman, geldt dat zij ieder
kwartaal een bijdrage ontvangt ter tegemoetkoming in de kosten zoals reiskosten en overige
kosten die zij moet maken in het kader van de begeleiding en coördinatie van de projecten.

