Financieel jaaroverzicht 2017 Stichting Atiy Nederland (Atiy)
ontvangsten
01-01-2017 beginsaldo
Structurele donateurs
incidentele giften
giften salarissen leerkrachten
giften voetbaltrainingen
giften gezinshulp
beginsaldo kas

5729
4425,84
31756,20
1200
240
600
61,9

44012,94

uitgaven
Bolivia projectuitgaven
Bolivia projectbegeleiding
salarissen leerkrachten
voetbaltrainingen
gezinshulp
kerstdiner Roermond
bankkosten
31-12-2017 eindsaldo kas
31-12-2017 eindsaldo bank

22555,23
4200
600
240
420
428,95
102
61,9
15404,86
44012,94

Toelichting op posten:
Ontvangsten:
* Donateurs: particulieren die structureel een financiële donatie doen.
* Incidentele giften: eenmalige giften die door particulieren, scholen en bedrijven op
eigen initiatief doen.
In 2017 zijn onder de post eenmalige giften en projecten donaties opgenomen die Atiy
heeft mogen ontvangen van enkele particulieren, bedrijven en scholen. Een aantal
worden expliciet benoemd zonder daarmee de andere donateurs te kort te willen doen.
Het Jacob Roeland Lyceum uit Boxtel heeft voor het tweede jaar een groep leerlingen
onder begeleiding laten reizen naar Cochabamba. Deze leerlingen hebben met allerlei
activiteiten veel geld ingezameld waarvan zij een groot deel hebben gedoneerd aan Atiy.
Tijdens hun verblijf in Cochabamba hebben zij met Anna de projecten van Atiy bezocht
en gezamenlijk overlegt waaraan zij het geld wilden besteden. Het koor Viva Voce uit
Raalte heeft enkele keren opgetreden en daarmee geld ingezameld voor Atiy.
Therapiecentrum Roerdalen heeft ook dit jaar weer een fietstocht georganiseerd vanuit
het Duitse Monchau naar Sint Odilienberg. Deze sponsorfietstocht heeft een groot
bedrag opgebracht waarvan een groot deel is gedoneerd aan Atiy. Twee “oudvrijwilligers” van Atiy, René en Hendrika, hebben een aantal activiteiten georganiseerd
in de omgeving van Balk waarmee zij veel geld hebben ingezameld voor kerstpakketten.
Deze zijn zij samen met Anna gaan uitdelen in december in Cochabamba. Uit het hele
land heeft Atiy nog specifieke donaties mogen ontvangen ten behoeve van
kerstpakketten die in Cochabamba door Anna zijn uitgedeeld.
In december heeft Atiy in Roermond een kerstdiner georganiseerd. Deze activiteit heeft
een mooi bedrag opgebracht voor de projecten van Atiy.
* Geoormerkte giften (salarissen leerkrachten, voetbaltrainingen, gezinshulp): enkele
particulieren en bedrijven doneren een bedrag dat zij oormerken voor dit specifieke
onderdeel.

Uitgaven
* Bolivia projectuitgaven: in 2017 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. Daarnaast zijn er ook uitgaven gedaan voor schoolmaterialen,
de comedor (eetzaal), de medische post, 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.
* Kerstdiner Roermond: In december is er vanwege het jubileumjaar 20 jaar Atiy, een
kerstdiner georganiseerd. Een groot gedeelte van de totale kosten is gesponsord door
PSW en de Graasj in Roermond.
* 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.

