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Financiële verantwoording Stichting Atiy Nederland
Bestuurrekening ABN-Amro
(Atiy-“Nederland”)
Ontvangsten
Periodieke donaties
Overige donaties
Geoormerkte donaties
Sponsoracties
Van spaarrekening

bestedingen
Projectuitgaven
Projectbegeleiding
Geoormerkte bestedingen
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Naar spaarrekening
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Zakelijke rekening Rabo
(Atiy – “Bolivia”)
2021
Ontvangsten
Van ABN-Amro
bestuurrekening
Studiebeurs studenten
Individuele noodhulp
Bestedingen
Projecten bouw en onderhoud
Studie-ondersteuning
Noodhulp

€ 32.554
€ 4.200
€ 12.620
€ 49.374
€ 31.954
€ 4.200
€ 11.105
€ 47.259

Kosten
Bankkosten

€

Resultaat

€ 1.840

banksaldo 31-12
Bestuurrekening ABN-Amro
Spaarrekening ABN-Amro
Zakelijke rekening Rabobank

275

2021

2020

2019

€ 21.405
€ 48.007
€ 4.495

€ 18.451
€ 48.006
€ 2.655

€ 14.562
€ 47.991

Toelichting jaaroverzicht 2021
Toelichting Bankrekeningen:
Stichting Atiy Nederland gebruikt drie bankrekeningen.
(NL36ABNA0517760207) Bestuurrekening – ABN-Amro; hierop worden donaties
ontvangen. Voor het leesgemak wordt deze rekening in de tabel Atiy-“Nederland”
genoemd. Het bestuur van Stichting Atiy Nederland maakt geoormerkte bedragen
over naar de Rabobank zakelijke rekening van Stichting Atiy Nederland
(NL47RABO0354582224) waarvan Anna in Bolivia betalingen kan doen en geld kan
pinnen ten behoeve van de diverse projecten. De Raborekening wordt in de tabel
voor het leesgemak Atiy-“Bolivia” genoemd.
Daarnaast heeft de Stichting een spaarrekening geopend om reserves op te bouwen
ten behoeve van de projecten.
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Bestuurrekening ABN-Amro
Ontvangsten
Periodieke donaties:
Particulieren en verenigingen die structureel een financiële donatie doen door middel
van een maandelijkse overboeking of een jaarlijkse schenking. Vanwege de ANBIstatus van Stichting Atiy Nederland maken enkele donateurs gebruik van de
mogelijkheid om via de belastingdienst deze giften op te geven als aftrekpost.
Overige donaties:
Dit betreft eenmalige donaties van particulieren of organisaties. In een aantal
gevallen betreft het de opbrengst van acties die zij op eigen initiatief hebben gedaan
ten behoeve van de projecten van Atiy. Het gaat onder andere om verjaardagsgeld
dat iemand schenkt, de opbrengst van verkoop van eigen spullen, een actie van een
oud-vrijwilligster bij haar werkgever, het koor Viva Voce dat met haar optredens geld
heeft ingezameld.
Ondanks dat de leerlingen van het Jacob Roeland Lyceum dit jaar niet naar Bolivia
konden reizen hebben zij toch een donatie gedaan.
Geoormerkte donaties:
Enkele particulieren en bedrijven doneren een bedrag dat zij oormerken voor een
specifiek onderdeel; salarissen voor de leerkrachten van de huiswerkbegeleiding,
sportactiviteiten voor kinderen en specifieke gezinshulp aan families die deelnemen
aan de projecten, waarvoor geen andere voorliggende voorzieningen zijn.
Sponsoracties:
In december hebben we opnieuw een tikkie-actie opgezet. Door middel van een
tikkie kan een donatie worden gedaan voor een specifiek doel of een open gift. Deze
actie is ook dit jaar weer zeer geslaagd.
Bestedingen
Projectuitgaven:
Dit betreft structurele en incidentele uitgaven ten behoeve van de projecten.
Structurele uitgaven hebben betrekking op de vaste lasten en onderhoudskosten bij
de projecten en de verzekering en onderhoud van de autobus. De incidentele
uitgaven van dit jaar hebben betrekking op de bouw van een portierswoning,
directieruimte en twee nieuwe lokalen bij de school Bolivia-Holanda in Kasa Huasa.
Ook is er beveiliging aangelegd bij deze school. De toiletblokken bij deze school zijn
volledig gerenoveerd. Vanwege de coronapandemie zijn er desinfectie- en
beschermingsmaterialen aangeschaft.
Projectbegeleiding:
Er wordt ieder kwartaal €1150,- overgeboekt naar de plaatselijke Nederlandse
coördinator in Bolivia als tegemoetkoming in de projectkosten en reiskosten.
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Vanwege een stijging van de kosten is deze bijdrage met ingang van dit jaar
verhoogd met € 100,- per kwartaal.
Geoormerkte bestedingen:
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.
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.
Kosten
Publiciteit- en promotiekosten:
De kosten voor het gebruik en onderhoud van de website en promotieartikelen
worden onder deze post gerubriceerd. Dit jaar zijn er verjaardagkalenders gemaakt
voor de verkoop ter promotie van de projecten van Stichting Atiy.
Bankkosten:
Deze kosten brengt de bank in rekening voor pasgebruik en dienstverlening.
Zakelijke rekening Rabobank
Ontvangsten
Van Bestuurrekening ABN-Amro
Overboekingen vanuit de bestuurrekening naar de Rabobankrekening ten behoeve
van besteding aan de diverse projecten in Bolivia. Zie ook toelichting hiervoor bij
bestedingen van de bestuurrekening.
Studie-ondersteuning
Geoormerkte donaties voor de financiële ondersteuning van 5 studenten voor de
kosten van hun opleiding en studiematerialen.
Individuele noodhulp
Geoormerkte giften voor noodhulp aan individuele gezinnen zoals medische zorg,
corona-beschermingsmiddelen, voedselpakketten.
Bestedingen
Projectuitgaven
Dit betreft structurele uitgaven voor onderhoudskosten en vaste lasten, verzekering
en onderhoud van de autobus en structurele kosten voor het eetzaalproject en de
huiswerkbegeleiding. De incidentele uitgaven hebben betrekking op de kosten ten
aanzien van de bouw van een portierwoning, directiekantoor, twee nieuwe
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klaslokalen en de renovatie van de toiletblokken bij de school Bolivia-Holanda in
Kasa Huasa.
Studie-ondersteuning
Een aantal leerlingen die het schooltraject binnen de atiy-school of de school BoliviaHolanda hebben doorlopen en een vervolgstudie gaan volgen, worden financieel
gesteund door middel van een aantal geoormerkte donaties. Deze ondersteuning
heeft betrekking op de opleidingskosten zoals het schoolgeld en de studiematerialen. Dit jaar werden er 5 studenten op deze wijze ondersteund.
Noodhulp
Aan families die deelnemen aan de projecten van Atiy wordt in uitzonderlijke situaties
noodhulp geboden indien er geen andere voorliggende voorzieningen beschikbaar
zijn. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op medische zorg of voedselpakketten. Met
name in de bijzondere omstandigheden rondom de coronapandemie is in schrijnende
situaties dergelijke hulp geboden door de gezinnen van de kinderen die deelnemen
aan de projecten voedselpakketten te bieden.
Kosten
Bankkosten:
Deze kosten brengt de bank in rekening voor pasgebruik en dienstverlening
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.
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Toelichting jaaroverzicht 2020
Ontvangsten
Jaarlijkse donaties:
Particulieren en verenigingen die structureel een financiële donatie doen door middel
van een maandelijkse overboeking of een jaarlijkse schenking. Vanwege de ANBIstatus van Stichting Atiy Nederland maken enkele donateurs gebruik van de
mogelijkheid om via de belastingdienst deze giften op te geven als aftrekpost.
Incidentele donaties:
Eenmalige giften die 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 ook dit jaar weer royale donaties ontvangen. Het
creatieve team van de Rethinking Group heeft ook dit jaar weer veel donaties voor
Atiy geworven in hun netwerk. Stichting Care4More heeft het schoolproject in Kasa
Huasa van Atiy uitgezocht voor hun ludieke sponsoractie Mission Panamerica.
Ondanks dat hun geplande tocht van Noord- door Zuid-Amerika vanwege de Covidpandemie uitgesteld moest worden hebben zij dit jaar wel een donatie geschonken
waarmee een extra klaslokaal in Kasa Huasa kon worden gerealiseerd.
Het koor Viva Voce uit Raalte heeft ook dit jaar weer een aantal optredens verzorgd
waarmee geld is ingezameld ten behoeve van Atiy. De leerlingen van het Jacob
Roeland Lyceum uit Boxtel konden dit jaar niet naar Bolivia reizen vanwege de
pandemie, maar hebben toch weer een royale donatie geschonken.
De inmiddels traditionele fietstocht van Monschau in Duitsland naar Sint Odiliënberg
in Limburg, georganiseerd door Therapiecentrum Roerdalen moest worden afgelast.
Ook dit jaar was Stichting Atiy weer geselecteerd als goed doel voor deze
sponsortocht. Ondanks de annulering van de tocht is er toch een mooi bedrag
gedoneerd en hebben een aantal deelnemers hun geretourneerde inschrijfgeld ook
gedoneerd aan Atiy.
Bij het evenement Glow Eindhoven dat in november plaatsvond, werden ook
kinderen uit de atiy-projecten in Bolivia betrokken. Zij knutselden een eigen dot
(lampje) om zo deel te kunnen nemen aan het wereldwijde lichtjesevenement. Dit
heeft naast de aandacht aan Atiy ook weer mooie donaties opgeleverd.
Geoormerkte donaties:
Enkele particulieren en bedrijven doneren een bedrag dat zij oormerken voor een
specifiek onderdeel; salarissen voor de leerkrachten van de huiswerkbegeleiding,
sportactiviteiten voor kinderen en specifieke gezinshulp waarvoor geen andere
voorzieningen zijn.
Sponsoracties:
In december hebben we een tikkie-actie opgezet. Door middel van een tikkie kan een
donatie worden gedaan voor een specifiek doel of een open gift. Deze actie is zeer
geslaagd.
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Bestedingen
Projectuitgaven:
Bij de school Bolivia-Holanda in Kasa Huasa zijn twee klaslokalen bijgebouwd. Met
een donatie van Basisschool de Achtbaan in Melick zijn schoolpakketten met
lesmateriaal gekocht. Onderhoudskosten en reparatie bij de projecten in San Antonio
de Buena Vista bij de Atiy-school zijn in deze post opgenomen. Maandelijks wordt er
een bijdrage overgemaakt voor het eetzaalproject en de huiswerkbegeleiding. Een
gedeelte van het jaar zijn de projecten vanwege de Covid-pandemie gesloten, maar
is er voor een aantal kinderen toch begeleiding en ondersteuning geboden.
Projectbegeleiding:
Er wordt ieder kwartaal €1050,- overgeboekt naar de plaatselijke Nederlandse
coördinator in Bolivia als tegemoetkoming in de projectkosten en reiskosten.
Geoormerkte bestedingen:
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.
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.
Kosten
Publiciteit- en promotiekosten:
De kosten voor het gebruik en onderhoud van de website en promotieartikelen
worden onder deze post gerubriceerd.
Bankkosten:
Deze kosten brengt de bank in rekening voor pasgebruik en dienstverlening.
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.
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Toelichting jaaroverzicht 2019

Ontvangsten
Jaarlijkse donaties:
Particulieren en verenigingen die structureel een financiële donatie doen door middel
van een maandelijkse overboeking of een jaarlijkse schenking. Vanwege de ANBIstatus van Stichting Atiy Nederland maken enkele donateurs gebruik van de
mogelijkheid om via de belastingdienst deze giften op te geven als aftrekpost.
Incidentele donaties:
Eenmalige giften die door particulieren, scholen, verenigingen en bedrijven worden
gedaan.
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 dit jaar weer royale donaties ontvangen.
Het koor Viva Voce uit Raalte heeft ook dit jaar weer een aantal optredens verzorgd
waarmee geld is ingezameld ten behoeve van Atiy.
Een voormalig vrijwilligster heeft bij haar huidige werkgever een grote crowdfundactie opgezet waarbij de opbrengst van haar actie, door de werkgever verdubbeld
werd. De fietstocht van Monschau in Duitsland naar Sint Odiliënberg in Limburg,
georganiseerd door Therapiecentrum Roerdalen heeft ook dit jaar weer een mooi
bedrag opgeleverd voor Atiy, zowel door deelnemers als door sponsoren van de
fietsers.
Een peuterspeelzaal uit Raamsdonkveer werd opgeheven en dat bestuur zocht
stichting Atiy uit om het restant van hun saldo aan te doneren omdat ze de
doelstellingen van hun stichting aan vonden sluiten bij de doelstellingen van Atiy.
Ook dit jaar hebben de leerlingen van het Jacob Roeland Lyceum weer veel ludieke
acties gevoerd om geld in te zamelen voor onder andere de projecten van Atiy. Een
groep leerlingen is zelf weer naar Bolivia gereisd om ter plekke mee te bekijken wat
zij een goede bestemming vonden voor het geld dat zij bij elkaar gebracht hadden.
Basisschool de Achtbaan uit Melick heeft dit jaar opnieuw een grote actie gevoerd
om geld in te zamelen ten behoeve van lespakketten voor de leerlingen die
deelnemen aan de projecten van Atiy.
Geoormerkte donaties:
Enkele particulieren en bedrijven doneren een bedrag dat zij oormerken voor een
specifiek onderdeel; salarissen voor de leerkrachten van de huiswerkbegeleiding,
sportactiviteiten voor kinderen en specifieke gezinshulp waarvoor geen andere
voorzieningen zijn.
Sponsoracties:
Onder deze post zijn donaties opgenomen die zijn ontvangen naar aanleiding van
specifieke acties ten behoeve van de projecten van Atiy in Bolivia. Door Hendrika en
René zijn acties gevoerd en publiciteit gezocht in Balk en omgeving onder meer om
geld in te zamelen voor kerstvoedselpakketten die zij in december met Anna hebben
uitgereikt in Bolivia aan behoeftige gezinnen.
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In december 2019 is er voor de tweede keer een kerstdiner georganiseerd bij de
Graasj in Roermond waarmee extra geld is ingezameld.
Stichting Care4More heeft het schoolproject in Kasa Huasa van Atiy uitgezocht voor
hun ludieke sponsoractie. Zij sponsoren hiermee de bouw van een klaslokaal
waarvoor een gedeelte in 2019 is gedoneerd en het tweede gedeelte in 2020 is
ontvangen.
Bestedingen
Projectuitgaven:
In 2019 is er geïnvesteerd in de aanschaf en aanleg van een hydrocultuursysteem in
het tuinbouwproject. In Kasa Huasa is geïnvesteerd in de uitbreiding van de school
Bolivia-Holanda. Er is een grote omheining om het schoolterrein geplaatst. Daarnaast
zijn er ook uitgaven gedaan voor schoolmaterialen, gereedschappen, reparatie en
onderhoud van de gebouwen en de schooltuin en verzekering van de autobus.
De Boliviaanse organisatie Aldeo SOS hielp tot 2019 met bijdragen aan het
eetzaalproject. Doordat dit wegviel zijn die maandelijkse uitgaven voor 80 kinderen
die deelnamen aan het project en dagelijks een warme maaltijd kregen, gefinancierd
uit de donaties die Atiy ontvangen heeft. Hiervoor is maandelijks een bedrag van €
306,00 overgeboekt. Ook is er maandelijks een bedrag van €470,- besteed aan het
huiswerkbegeleidingsproject. Een deel daarvan betreft de vergoeding voor de
begeleiding en het andere deel is gebruikt voor materiaalkosten.
Projectbegeleiding:
Er wordt ieder kwartaal €1050,- overgeboekt naar de plaatselijke Nederlandse
coördinator in Bolivia als tegemoetkoming in de projectkosten en reiskosten.
Geoormerkte bestedingen:
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.
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Kosten
Publiciteit- en promotiekosten:
De kosten voor het gebruik en onderhoud van de website en promotieartikelen
worden onder deze post gerubriceerd. In december 2019 is er in Roermond een
benefietkerstdiner georganiseerd in Roermond. De kosten voor dit kerstdiner zijn
onder deze post geboekt.
Bankkosten:
Deze kosten brengt de bank in rekening voor pasgebruik en dienstverlening.
Vanwege de internationale transactiekosten voor de aanschaf van de Nissan autobus
eind 2018, zijn deze kosten door bankverrekening in 2019 dit jaar hoger uitgevallen.

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.
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