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VOORWOORD

Voor u ligt het Financieel Verslag 2014, waarin opgenomen het Bestuursverslag 2014 en de
Jaarrekening 2014 van Stichting Leren van Elkaar.
De doelstelling van de Stichting Leren van Elkaar is het verbeteren van de kwaliteit van leven
van kansarme boeren in 2e en 3e wereldlanden. De Stichting tracht haar doelstelling te
verwezenlijken door het doneren aan projecten waarin het stimuleren van kennisuitwisseling
centraal staat en de doelgroep wordt gemotiveerd om de tijdens de uitwisselingen opgedane
kennis door middel van zelfwerkzaamheid in praktijk te brengen.
Op 1 september 2012 is het 2e project ‘Leren van de Besten’ van start gegaan. Het
enthousiasme van de doelgroep is enorm: veel families maken zich momenteel een groot aantal
nieuwe werk- en beheermethoden eigen.
Samenvattend kan worden gesteld dat project op schema ligt: grote groepen families zijn niet
alleen op weg om zelfvoorzienend te worden, maar verwerven zich ook, voor de eerste keer in
hun leven, inkomen door het verkopen van overschotten.
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de projectdoelstellingen uiterlijk eind augustus 2015
gerealiseerd zullen zijn.
Namens het bestuur van Stichting Leren van Elkaar,

Jan van Zijl (voorzitter)
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1

BESTUURSVERSLAG

1.1

2e project ‘Leren van de Besten’, beknopte beschrijving

De in 2014 verstrekte donaties hebben geheel betrekking op het 2e project ‘Leren van de
Besten’ dat op 1 september 2012 van start is gegaan en uiterlijk 31 augustus 2015 zal worden
beëindigd.
De uitvoering van het 2e project ‘Leren van de Besten’ is in handen van de NGO Pachamama
Raymi, een stichting zonder winstoogmerk, die kantoor houdt in Cusco, Peru. Deze organisatie
wordt geleid door Wim van Immerzeel, de man die de methode Pachamama Raymi heeft
ontwikkeld en daarna heeft verbeterd middels het opzetten en uitvoeren van projecten in Peru,
Bolivia, Guatemala en Chili.
Door de uitvoering van het 2e project ‘Leren van de Besten’ zullen 3 doelstellingen worden
gerealiseerd:

het duurzaam verbeteren van de preventieve gezondheidszorg (verbeteren van voeding,
huisvesting en hygiëne);

het duurzaam herstel van het ecosysteem en het ontwikkelen van de economie (aanleg
van bossen, herstel van weidegronden, verbetering van de opbrengsten uit veeteelt en
akkerbouw);

het duurzaam versterken van de eigen cultuur en de sociale netwerken.
(vormen van juryraden en kennisnetwerken).
Door middel van wedstrijden wordt de doelgroep gemotiveerd om allerlei activiteiten uit te
voeren, waardoor ze zich nieuwe vaardigheden en beheermethoden eigen maakt.
Tijdens de uitvoering van het project wordt de voortgang gevolgd door op regelmatige basis vast
te stellen welk deel van de doelgroep zich een bepaalde activiteit heeft eigen gemaakt en
daardoor haar kwaliteit van leven daadwerkelijk heeft verbeterd.
Medio 2014 omvatte het werkgebied het grondgebied van 17 dorpjes, gelegen in 3 districten van
het departement Cusco. De totale bevolking van deze dorpjes, ruim 900 boerenfamilies
(ongeveer 5.400 mannen vrouwen en kinderen), vormde op dat moment de doelgroep.
Bij de selectie van de districten is uitgegaan van de Human Development Index (de ‘Armoede
Index’), zoals die door de Verenigde Naties voor alle 1.836 districten van Peru is bepaald. De
districten die het werkgebied vormen, maken deel uit van de groep ‘5% armste districten van
Peru’. Voor aanvang van het project leefde ongeveer 50% van de doelgroep in 'extreme
armoede', een percentage dat schril afsteekt tegen het landelijk gemiddelde van 18%. 40 tot
60% van de kinderen tussen 0 en 5 jaar is chronisch ondervoed.
En het bestuur én de lokale bevolking zijn zeer gemotiveerd om actief bij te dragen aan het
succes van het project.
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Door het project zullen twee Millennium Doelstellingen van de Verenigde Naties worden
gerealiseerd in het werkgebied, te weten:

de grootste armoede en honger uitbannen;

actief werken aan een duurzaam milieu.
Het project zal aan twee Millennium Doelstellingen een relevante bijdrage leveren:

gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer
zeggenschap te bieden;

het terugdringen van de kindersterfte.
Uitvoering van dit project zal tot gevolg hebben dat de kwaliteit van leven én het
toekomstperspectief van de doelgroep ingrijpend zullen verbeteren.
Het bijzondere van het project is dat gebruik gemaakt wordt van de methode Pachamama
Raymi. Deze methode combineert ‘leren van elkaar’ (peer-learning) met het genereren van een
positief en realistisch toekomstperspectief, dat wordt gerealiseerd door zelfwerkzaamheid en
onderlinge saamhorigheid. De doelgroep neemt deel aan wedstrijden en wordt op die manier
gestimuleerd om door middel van zelfwerkzaamheid een nieuwe aanpak van huishouden,
landbouw en veeteelt te implementeren. Tijdens de wedstrijden worden boeren en boerinnen uit
de dorpen binnen het werkgebied opgeleid door middel van studiebezoeken aan families en
dorpen die de noodzakelijke veranderingen al hebben doorgevoerd. Tijdens hun bezoeken
kunnen de deelnemers zien op welke manieren ze meer en meer gevarieerd kunnen gaan
produceren en daardoor de ondervoeding van hun kinderen kunnen verminderen. Daarnaast
leren ze hoe ze hun inkomen kunnen vergroten en hoe ze hun huisvesting en hygiëne kunnen
verbeteren.
Na terugkeer in hun eigen dorp, passen deze boeren en boerinnen de ‘best practices’ toe in hun
eigen situatie. Volgens het principe ‘goed voorbeeld doet goed volgen’, worden deze best
practices vervolgens overgenomen door families die niet hebben deelgenomen aan het
studiebezoek. Boeren-experts, die door de projectorganisatie worden ingehuurd, begeleiden de
families in dit proces.
Aan het eind van elke wedstrijd worden de families en dorpen die de meeste vooruitgang
hebben geboekt, beloond met aantrekkelijke prijzen. Overigens is het zo dat iedere deelnemer
wint, omdat alle deelnemers duurzame veranderingen doorvoeren waardoor hun kwaliteit van
leven verbetert. Elk van de wedstrijden neemt ongeveer 6 maanden in beslag.
De resultaten die zijn behaald met het 1e project ‘Leren van de Besten’ tonen duidelijk aan, dat
de methode Pachamama Raymi projectorganisaties in staat stelt om de noodzakelijke
gedragsveranderingen snel en tegen lage kosten op duurzame wijze te bewerkstelligen.
De opzet, organisatie en doelstellingen van het 2e project komen overeen met die van het
1e project. De projectduur van het 1e project bedroeg 4 jaar. Door de ervaring die tijdens de
uitvoering van het 1e project is opgedaan heeft de projectorganisatie er alle vertrouwen in dat
een projectduur van 3 jaar voldoende zal zijn om het zelfvertrouwen en de daadkracht van de
doelgroep van het 2e project zodanig te stimuleren, dat zij in staat is om zonder verdere hulp van
buitenaf het gebruik van haar hulpbronnen én de kwaliteit van haar leven verder te verbeteren.
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1.2

Financiële uitkomsten van het boekjaar 2014

Algemene opmerkingen
Het 2e project ‘Leren van de Besten’ is op 1 september 2012 van start gegaan en zal uiterlijk
31 augustus 2015 worden beëindigd. Een belangrijk deel van de donateurs heeft geïndiceerd
gedurende deze 3-jaarsperiode elk jaar een donatie te zullen doen. Tegen die achtergrond
rekenen wij ingaande het boekjaar 2012 – het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar – de
donaties pro rata parte toe aan het boekjaar. Van (jaar)donaties, die betrekking hebben op de
periode 1 september van het boekjaar tot en met 31 augustus van het volgende boekjaar wordt
derhalve 2/3 deel op de balans gepassiveerd.
Financiële uitkomsten 2014
De financiële uitkomsten van het boekjaar 2014 zijn in relatie tot het boekjaar 2013 als volgt
samen te vatten.

Baten
Aan het boekjaar tot te rekenen donaties
Rentebaten

Lasten
Donaties aan 2e project ‘Leren van de Besten’
Kosten fondsenwerving, waaronder training
Kosten accountantscontrole en overige kosten

Batig saldo

2014

2013

€

€

217.258
1.074

214.619
919

218.332

215.538

.....................

.....................

205.168
9.595
3.277

169.718
5.409
3.207

218.040

178.334

.....................

.....................

292

37.204
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De financiële positie is als volgt samen te vatten:
31-12-2014 31-12-2013

Activa
Liquide middelen
Overige vorderingen
Schulden
Vooruit ontvangen donaties
Nog te betalen bedragen
Vermogen

1.3

€

€

126.409
165

171.523
251

126.574

171.774

(71.000)
(2.928)

(117.000)
(2.420)

52.646

52.354

Bestuurlijke voornemens en afsluitende opmerkingen

Samenstelling van het bestuur
Per 1 januari 2015 is de heer J. van den Bosch afgetreden als voorzitter van ons bestuur. Hij is
opgevolgd door de heer J. van Zijl. Eveneens is op genoemde datum mevrouw N.A. KalsbeekJasperse als bestuurslid toegetreden. Het bestuur is de heer Van der Bosch, die vanaf het
eerste uur voorzitter van onze stichting is geweest, zeer erkentelijk voor zijn inzet en
betrokkenheid.
Voornemens
Zoals in Hoofdstuk 1 wordt toegelicht wordt de komende 8 maanden van 2015 ingezet op het
2e project ‘Leren van de Besten’. Het bestuur is zeer tevreden over de prestaties van NGO
Pachamama Raymi. Het bestuur is eveneens zeer tevreden over de samenwerking met Mano,
Bureau voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Rotterdam. Mano levert door haar ervaring en
expertise een wezenlijke bijdrage in het succes van de projecten ‘Leren van de Besten’.
Het bestuur heeft daarom besloten om de samenwerking met beide partijen te continueren.
Het bedrag, dat in de laatste projectperiode van 8 maanden van het 2e project 'Leren van de
Besten' door het bestuur ter beschikking zal worden gesteld voor de kosten van uitvoering in
Peru, is vastgesteld op ca. € 140.000.
Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen om in Peru een derde project ‘Leren van de
Besten’ te starten op 1 januari 2016.
Het bestuur ziet 2015 en de jaren daarna met vertrouwen tegemoet.
Afsluitende opmerkingen
Het eigen vermogen is vrij besteedbaar. In de statuten van de Stichting Leren van Elkaar zijn
geen bepalingen opgenomen met betrekking tot het vormen van reserves met een beperkte
bestedingsmogelijkheid.
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Bij ontbinding van de Stichting wordt een eventueel batig saldo zoveel mogelijk besteed in
overeenstemming met het doel van de Stichting, dan wel uitgekeerd aan een andere liefdadige
instelling, zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Rotterdam, 17 augustus 2015.

J. van Zijl, voorzitter

S.C. de Groot, secretaris

G.J. Boekestein, penningmeester

N.A.. Kalsbeek-Jasperse, bestuurslid

P. Romein, bestuurslid
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2

BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na resultaatbestemming)
2014

2013

€

€

A c t i v a
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

165
126.409

251
171.523

Totaal activa

126.574

171.774

Eigen vermogen
Reserves

52.646

52.354

Kortlopende schulden
Vooruit ontvangen donaties
Nog te betalen bedragen

71.000
2.928

117.000
2.420

126.574

171.774

P a s s i v a

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

2014
€

2013
€

€

€

Ontvangen donaties en giften
Mutatie vooruit ontvangen donaties en giften

211.258
6.000

224.619
(10.000)

Totaal van de baten

217.258

214.619

Lasten
Personeelskosten
Overige lasten
Donaties aan projecten
Kosten fondsenwerving (2014,
incl. training in Peru)
Accountantskosten
Overige kosten
Totaal van de bedrijfslasten
Resultaat vóór financiële baten en lasten

-

-

205.168

169.718

9.595
2.420
857

5.409
2.420
787
218.040
(782)

178.334
36.285

Rentebaten

1.074

919

Batig saldo

292

37.204
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De Stichting is op 19 juni 2006 opgericht. Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode
1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 en is opgesteld in overeenstemming met de
Grondslagen voor de jaarverslaggeving RJK C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
In afwijking van de akte van oprichting is er voor gekozen om geen CBF-keurmerk te behalen.
Vanaf 1 september 2012 is het 2e project van ‘Leren van de Besten’ van start gegaan. Naar
verwachting zal dit project uiterlijk 31 augustus 2015 worden beeindigd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten, Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Vooruit ontvangen donaties
De in het boekjaar ontvangen donaties hebben voor een groot deel betrekking op de periode
1 september van het boekjaar tot 31 augustus van het volgende boekjaar. In verband hiermede
wordt van de betreffende donaties 66 2/3% van het in het boekjaar ontvangen bedrag op de
balans ultimo boekjaar gepassiveerd.

Schulden
Schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na
balansdatum kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval
is.
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SPECIFICATIES VAN DE POSTEN OP DE BALANS

2014

2013

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Rentevordering 4e kwartaal

165

251

1.956
247
124.005
201

70.148
101.177
198

126.409

171.523

Stand per 1 januari
Batig saldo 2014

52.354
292

5.150
47.204

Stand 31 december

52.646

52.354

71.000
2.420
508

40.000
77.000
2.420
-

73.928

119.420

Liquide middelen
Bestuursrekening
Dollarrekening
Internetspaarrekening
Internetkwartaalspaarrekening

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves

Kortlopende schulden
Vooruit ontvangen donatie van ICCO
Aan volgend boekjaar toe te rekenen deel van de ontvangen donaties
Nog te betalen accountantskosten
Overige nog te betalen bedragen
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OVERZICHT VAN ONTVANGEN DONATIES EN GIFTEN

2014

2013

€

€

50.000
30.000
40.000
33.333
10.000
10.000
8.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.500
2.000
2.500
2.085
2.000
500
340

50.000
40.000
40.000
33.333
10.000
6.000
7.500
4.500
3.000
2.500
2.000
1.500
2.000
1.000
12.300
7.500
1.000
486

211.258

224.619

Donateur
Stichting CCHO
FEMI Foundation
ICCO
Stichting Achmea Foundation
Michiel Vastgoed B.V.
Legaat wijlen mevrouw Spierenburg
N.A. Kalsbeek-Jasperse/J. van Zijl
Stichting Hooge Woert
Dr. Hofstee Stichting
Anna Muntzstichting
Natural Power Research
Leliekwekerij De Plas B.V.
Jarikin B.V.
Stichting ASN Foundation
Stichting Altra
Diaconie Hervormde Gemeente ’s-Gravenzande
A.T.M. Mol
Diaconieën Streekverband De Tien
A.J.G. Janszen Beheer B.V.
A. van Bergen Henegouwen
Overige giften van € 1.000 en kleiner
Totaal

Personeelskosten
Geen van de (oud)bestuurders ontvangt een salaris en/of onkostenvergoeding.
Rotterdam, 17 augustus 2015.
J. van Zijl, voorzitter
G.J. Boekestein, penningmeester
S.C. de Groot, secretaris
P. Romein, bestuurslid
N.A. Kalsbeek-Jasperse, bestuurslid
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VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2014

In het jaar 2014 is een batig saldo behaald van € 292.
Het bestuur stelt voor dit batig saldo 2014 ten gunste te brengen van de reserves.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening 2014 verwerkt.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

