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VOORWOORD; BREDE SAMENWERKING, GEDEELDE 
AMBITIES 
 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Stedenband Delft – Esteli (SSDE). Hoewel 2012 

een jaar was van onzekerheid, bezuinigingen en afnemende solidariteit, zag de Stedenband 

juist een toename van het enthousiasme voor samenwerking met Esteli. Deels kwam dit 

doordat verschillende samenwerkingsverbanden met Esteli van individuele groepen bij 

elkaar kwamen in het nieuw opgerichte Platform Delft – Esteli. Dit platform had op haar beurt 

ook weer een aanzuigende werking op nieuwe initiatieven rond fair trade, duurzame energie, 

alternatief toerisme en vrouwenrechten.  

 

Hoewel de Stedenband meer dan 25 jaar bestaat, was het opvallend dat we in 2012 juist een 

toename in de belangstelling van jongeren zagen. In 2012 bezochten drie studenten en één 

jongere Esteli om daar ondersteuning te verlenen aan lokale organisaties. Ook ontvingen we 

drie jongeren die werkzaam zijn in Esteli. De ervaringen en het enthousiasme van deze 

jongeren worden gebruikt om de belangstelling van andere jongeren verder te stimuleren.  

 

De oorzaak van dit enthousiasme heeft te maken met het feit dat de Stichting en de 

gemeente de Stedenband promoot als een diverse verzameling initiatieven van diverse 

groepen in de Delftse samenleving die samenwerken met Esteli op basis van 

gelijkwaardigheid en gedeelde interesses. De Stichting ondersteunt de bestaande 

samenwerkingsverbanden en stimuleert waar mogelijk nieuwe. De invulling van deze 

samenwerking wordt door groepen zelf bepaald. Wat we ondertussen wel zien is een 

verschuiving van activiteiten gericht op het inzamelen van fondsen voor projecten in Esteli, 

naar gezamenlijke activiteiten waar ervaringen worden uitgewisseld en wederzijds wordt 

geleerd van de verschillen, maar ook vaak de overeenkomsten met soortgenoten aan de 

andere kant van de oceaan. 

 

De Stedenbanden zijn meer dan welke andere organisatie voor internationale samenwerking 

geoutilleerd om dit soort samenwerkingsverbanden ‘dicht bij huis’ te stimuleren. Dit betekent 

niet alleen dat de Stedenband relevant blijft, maar betekent zelfs dat ze een sleutelrol speelt 

in een moderne vorm van internationale samenwerking. 

 

Eén van de kernwaarden die de SSDE in 2012 uitdroeg was openheid. Met dit jaarverslag 

proberen we een beeld te geven van de activiteiten en resultaten van het werk van de 

Stedenband in 2012. We nodigen iedereen uit die op basis hiervan vragen heeft om naar ons 

toe te stappen met suggesties, vragen en ook kritiek. Wat we willen bereiken is dat de 

Stedenband niet wordt gezien als een stichting of een gemeentelijk project, maar vooral als 

een samenwerking tussen de bevolking in Delft en Esteli, waar verschillende groepen 

inspiratie en enthousiasme kunnen vinden.  

 

Veel leesplezier, 

 

Harrie Oostingh 

Voorzitter Stichting Stedenband Delft – Esteli.  
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HET PLATFORM DELFT – ESTELI  
 
Het werkplan 2012 van de Stichting Stedenband Delft – Estelí (SSDE) had als titel ‘Een 

veranderende visie; brede samenwerking, gedeelde ambities’. Dit plan verwoordde de 

ambitie van de stichting om het brede en diverse karakter van de stedenband te versterken. 

In deze visie wordt het hart van de stedenband gevormd door de diverse 

samenwerkingsverbanden tussen organisaties in Delft en Esteli. Een belangrijke stap om 

bestaande verbanden te versterken en inspiratie te bieden aan nieuwe groepen was de 

oprichting van het platform Delft ‐ Esteli in maart 2012. 

 

Dit platform heeft zich in 2012 ontwikkeld tot een ontmoetingsplek voor groepen, waar 

ervaringen worden uitgedeeld, kennis wordt opgedaan en samenwerking tussen groepen 

wordt gestimuleerd. Tegelijkertijd zijn er initiatieven gedaan om de zichtbaarheid van deze 

het werk van de groepen te versterken (zoals de nieuwsbrief) en wordt de samenwerking 

tussen groepen gestimuleerd.  

 

Van deze bijeenkomsten gaat ook een stimulerende werking uit naar mogelijk nieuwe 

samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn plannen van de Fair Trade groep voor 

de certificering en invoer van producten uit Esteli, ideeën over duurzaam toerisme en het 

betrekken van Delftse ondernemers voor verspreiding van alternatieve energie in Esteli. Stuk 

voor stuk boeiende ideeën die bij kunnen dragen aan de diversiteit en draagvlak in de 

Delftse samenleving. 

 

In 2012 namen de volgende organisaties deel aan de platformbijeenkomsten; Natuurwacht / 

Papaver, het Stanislas college, Raamstraatparochie, Vierhovenkerk, SSDE, de gemeente 

Delft, Fair Trade Groep, id11, dNA en TU Delft.  

 

 

EEN TERUGBLIK OP DE ACTIVITEITEN IN DELFT 

 

Scholenbanden 

De volgende scholen in Delft hebben een band met een school in Estelí: 

 

 Stanislascollege – La Concordia  

 Hugo de Grootschool (Freinetschool) – Maria Llanes 

 Jac. P. Thijsse (Freinetschool) – El Regadio 

 

De scholen zijn nu lid van het platform. Gezamenlijk wordt gesproken over de activiteiten. 

Zo heeft het VMBO van Stanislas meegewerkt aan het tot stand komen van de 

muurschildering. Zie verderop in dit verslag over meerdere activiteiten.  
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Websitecontact met partnerschool Stanislas 

 

Op 26 september heeft directeur mw. de Bonth van het Stanislascollege Westplantsoen 

als eerste een bericht op de nieuwe website gezet die het Stanislascollege Westplantsoen 

en het INLAC, een middelbare school in Nicaragua, met elkaar in verbinding gaat brengen. 

De site is gemaakt door Maartje Tan en Thomas van Ringen, leerlingen uit vwo6 die zowel 

het vak Informatica als het vak Spaans volgen. De site is in het Spaans en zal worden 

gebruikt om een digitale uitwisseling tot stand te brengen tussen leerlingen van de beide 

scholen. Mooi werk tot nu toe door de beide leerlingen! Zie: http://scwinlac.freehostingking.com/ 
 

Kerkengroep 

Zeer trouw blijven de deelnemers van de Estelí-groep van de Franciscus en Clarakerk in de 

Raamstraat iedere laatste vrijdag van de maand bijeenkomen. De 

Stedenband Delft-Estelí en de contacten met groeperingen in 

Delft staan steeds in de belangstelling, mede dank zij mensen die 

over Estelí komen vertellen. 

 

 Dank aan Geertje, Corrie en Eva die iedere maand weer zorgen 

voor een gezellige lunch. Dank aan de deelnemers die ook iedere 

maand een collecte houden voor kinderdoelen in Estelí waardoor 

iedere maand mooie bedragen een mooie bestemming kunnen 

vinden.  

 
Franciscus en Clarakerk, Raamstraat 

 

 

In de Vierhovenkerk is men sinds 2006 actief bezig met Esteli en sinds 2012 neemt men ook 

deel aan het Platform Delft-Esteli.  

 

In 2012 heeft de Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 

(ZWO) van de Vierhovenkerk het plan opgevat om een fototentoonstelling te realiseren met 

foto’s van een kerk in Esteli (de Antoniusparcohie van Padre Juan) en de Vierhovenkerk. 

Deze fototentoonstelling wordt in 2013, medio april, geopend in de Vierhovenkerk. Het is de 

bedoeling dat deze foto’s ook in andere kerken in Delft, maar ook in Esteli, worden 

tentoongesteld.  
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Doelstelling van de tentoonstelling is:“De wereldwijde kerk van Christus zichtbaar maken 

voor de parochie- en gemeenteleden te Estelí en Delft. Het idee is zichtbaar te maken hoe 

de rol van de kerk in Delft en Esteli verschilt én overeenkomt. ”Eén van de middelen is het 

uitwisselen van foto’s van twee kerkgebouwen in Estelí en Delft."  

 

       
 
 
 
Muurschilder Tania 

 

Vrijdag 7 september j.l. onthulde 

wethouder Stephan Brandligt een 

grote muurschildering die Tania 

Gutiérrez de daaraan 

voorafgaande week op de hoek 

van de Pootstraat en de 

Krakeelpolderweg had gemaakt. 

Tania werkt bij de 

muurschilderschool Funarte in 

Estelí. Ze  

werd bij haar werk geholpen door 

leerlingen van het nabijgelegen 

Stanislascollege.  

Onderwerp van de muurschildering is 'kinderarbeid of school'. De leerlingen hadden hierover 

tekeningen gemaakt die in de muurschildering verwerkt zijn. Van tevoren hadden ze dit 

thema tijdens de tekenles besproken en een film bekeken. De buurtcommissie, die ook bij de 

organisatie betrokken was, en bewoners uit de buurt zijn erg tevreden met het resultaat. In 

plaats van een zwarte muur met graffiti is er nu een bonte muurschildering in Nicaraguaanse 

sfeer. Financiële steun voor het project werd gegeven door woningbouwcorporatie 

Woonbron, eigenaar van de muur. Door het enthousiasme van de betrokkenen hoort een 

herhaling zeker tot de mogelijkheden, dus wie weet, volgend jaar weer? 
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Delftse Natuurwacht maakt Muurschildering 

 

Op 20 oktober 2012 had groep 10-12 van de Delftse 

Natuurwacht weer een Ecokids-activiteit op het 

programma staan, met als thema Muurschildering. Het 

was een vervolg op de activiteit van 21 april. Toen 

hadden Karla en Jack een presentatie voor ons 

verzorgd over de muurschilderingen in Estelí. (In een 

eerdere nieuwsbrief heeft hiervan een verslag 

gestaan.) De Natuurwachters wilden graag meewerken 

aan de muurschildering bij het Stanislas College. 

Helaas is dat organisatorisch niet gelukt. Toch wilden de 

Natuurwachters een groot schilderwerk maken. Ze hebben nu een schilderij gemaakt op 15 

kleine schilderdoeken die samen een geheel vormen, met als thema Regenwater. 

 

Onze ‘muurschildering’ heeft iets minder dan in Nicaragua een boodschap in zich, maar toch 

zijn we trots op het resultaat. Het heeft een plek gekregen aan het plafond in ons clubhuis, 

de Natuurschuur. Zo kunnen we er nog vaak met plezier naar kijken.  

 
 

Sponsorfietstocht 

 

Zondag 23 september reed aantal mensen namens de stedenband mee 

met de Rabo sponsorfietstocht. Er konden twee afstanden gefietst 

worden: 30 en 60 km. Voor iedereen die namens de Stedenband 

meefietste, stort de bank respectievelijk € 10,00 of € 20,00 in onze kas. 

Met dat geld steunen we het Kinderparticipatieproject in Estelí. Het was 

die zondag uitstekend fietsweer. Voor de deelnemers een geslaagde dag: 

op een sportieve en gezellige manier een bijdrage leveren voor het goede 

doel. Er waren ook deelnemers van de Delftse Natuurwacht actief. 150 

bijeengefietste euro's zijn voor het Ecokidsproject. 

 
 

Vrouwenrechten 

 

Zowel in Nederland als in Nicaragua is nog veel werk te doen op het vlak van 

vrouwenrechten. Daarom heeft de Stedenband Delft - Estelí ervoor gekozen om samen met 

organisaties in Esteli te onderzoeken welke activiteiten zij samen zouden kunnen 

ontwikkelen. In de eerste week van november bracht Yolanda Acuña, vertegenwoordigster 

van de vrouwenorganisatie MIRIAM een bezoek aan een aantal organisaties in Delft om 

mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Trudy Davis voert deze gesprekken 

namens de SSDE en er is afgesproken om in 2012 tenminste één gezamenlijke activiteit te 

organiseren.   
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Delftse boekenbende 
 

Van 3 tot en met 14 oktober was het weer Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema ‘Hallo 

wereld’ en ging over verschillende culturen in ons eigen land en in andere landen. Om de 

Kinderboekenweek groots te vieren, organiseerden DOK en Theater de Veste op zondag 7 

oktober De Delftse Boekenbende. De stedenband was aanwezig met een stand. Er werd 

informatie gegeven, Nicaraguaans handwerk verkocht en kinderen konden vragen 

beantwoorden die kinderen uit Estelí gesteld hadden over wat Nederlandse kinderen zoal 

doen:“Hoe heet je? Naar welke school ga je? Wat doe je in het weekend? Welke sport doe 

je?” enz. De antwoorden werden naar de kinderen in Estelí teruggestuurd. 

 

 

 

 

COMMUNICATIE EN ZICHTBAARHEID  
 
In 2012 heeft de SSDE ingezet op de vergroting van zichtbaarheid van de Stedenband. 

Hierin zijn een aantal belangrijke stappen gezet. In 2012 zijn er vier nieuwsbrieven 

verschenen over activiteiten van de organisaties die samenwerken met organisaties in Esteli. 

Deze nieuwsbrief wordt aan meer dan 400 personen verzonden (en naar schatting nog eens 

200 extra personen gelezen). Er is gewerkt aan de zichtbaarheid van de Stedenband op 

publieksactiviteiten (in 2012 oa Beursvloer, Boekenbende, muurschilder, RaboSponsertocht). 

De stedenband is zichtbaar geweest in een aantal persberichten, waaronder op een de 

Millenniumkrant in mei (zie ook http://www.ettmedia.nl/digikranten/MDEL121/) 

 

 

In juni 2012 heeft de Stedenband de 

mogelijkheden voor de verbetering van 

haar communicatie in Delft neergelegd in 

de  

– op hoofdlijnen. Eén van de stappen in dit 

plan was het verbeteren van de website 

van de stedenband. 

 

Vanaf september 2012 is de website van 

het Platform stedenband Delft-Estelí 

geactualiseerd en in en nieuw jasje 

gestoken. We hopen een zo goed mogelijk 

beeld te geven van wat er op het gebied 

van de stedenband in Delft en in Estelí 

gebeurt en vooral het diverse en brede 

karakter van de stedenband te 

benadrukken. Zie: www.delft-esteli.nl 

 

  

http://www.ettmedia.nl/digikranten/MDEL121/
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DE PROJECTEN IN ESTELI 
 

In 2012 is begonnen met de uitvoering van het kinderparticipatieproject, uitgevoerd door 

onze partner C3M in Esteli. De financiering van dit project is afkomstig van de Europese 

Unie en de Europese steden die een band hebben met Estelí. Het project wordt uitgevoerd in 

6 gemeentes van het departement Esteli.  

 

In de context van Nicaragua hebben kinderen traditioneel weinig te zeggen. De relaties 

binnen de familie, maar ook in het onderwijssysteem zijn hiërarchisch en de mening van 

kinderen wordt niet gerespecteerd of gestimuleerd. Tegelijkertijd worden de rechten van 

kinderen veelvuldig geschonden. Veel kinderen gaan niet naar 

school en worden geacht te werken. Zij staan veelvuldig bloot aan 

uitbuiting, (te) zware arbeidsomstandigheden en geweld.  

 

Het kinderparticipatieproject probeert de stem van kinderen en 

jongeren te laten horen, door middel van kunst en andere creatieve 

vormen van expressie, waaronder muurschilderingen, theater, 

muziek, dans en kinderradio. De uitvoering van deze werken wordt 

voorafgegaan door een reflectie van kinderen en jongeren over hun 

rechten en wensen voor de toekomst. In 2012 namen 1635 jongeren 

deel aan deze reflecties. De ideeën van jongeren worden vertaald in 

kunstwerken en deze worden vervolgens getoond tijdens publieke activiteiten, zoals een 

‘festival van kinderspelen’, een kunstmarkt of een theaterfestival. In 2012 namen 1078 

kinderen deel aan muurschilderingen, 206 kinderen aan dans, 260 kinderen werkten mee 

aan radioprogramma’s en 91 kinderen speelden theater. Van alle deelnemers was 55% 

meisje en 45% jongen.   

 

 

Naast deze publieke activiteiten wordt campagne 

gevoerd om de stem van kinderen nog zichtbaarder te 

maken en te benadrukken hoe belangrijk het is hiervoor 

ruimte te bieden. Tijdens gemeentelijke fora worden 

lokale bestuurders uitgenodigd en er wordt gevraagd de 

wensen van jongeren mee te nemen in de besluiten van 

dorpsraden en gemeentes. Door dit project worden vaak 

al bestaande groepen gereactiveerd en ondersteund in 

hun activiteiten.  

 

Het project heeft voornamelijk impact op twee niveaus; ten eerste op het niveau van de 

bewustwording en eigenwaarde van kinderen en jongeren. In een departement waar meer 

42% van de bevolking jonger is dan 15 jaar, kan dit een substantiële impact hebben op de 

plek van kinderen in de samenleving. Ten tweede op bestuurlijk niveau. Het project probeert 

door middel van de gemeentelijke fora concrete voorstellen te doen voor de verbetering van 

de situatie van kinderen, in het onderwijssysteem, in de gemeentelijke besluitvorming, in de 

besteding van publieke fondsen, etc. Op beide niveaus is de impact van het project op dit 

moment nog moeilijk te meten. Er wordt wel anekdotisch materiaal verzameld om uiteindelijk 

een beeld te krijgen van de impact van het project.  
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DE INTERNE ORGANISATIE 
 

Bestuur 

In 2012 kende het bestuur de volgende samenstelling: 

Voorzitter  : Harrie Oostingh 

Secretaris  : Gerard van Stam 

Penningmeester : Dick de Haas 

 

 

Het bestuur vergadert in de regel één maal per maand.  

 

Ze ziet , in 2012, als belangrijkste taken:   

 het uitstippelen van het beleid van de stichting;  

 het maken van een jaarplan voor de activiteiten in Delft; 

 het verzorgen van de communicatie binnen Delft en tussen Delft en Estelí. 

 Het ondersteunen en verder uitbouwen van het Platform 

 

 

Vrijwilligers 

Er zijn een aantal vrijwilligers actief voor de Stichting Stedenband Delft-Estelí. Pierre Hardy, 

Leonie Zweekhorst en Annick de Bruin werken al geruime tijd ter ondersteuning van het 

secretariaat. In 2012 werden ook Ria van Oostveen en Trudy Davis actief als vrijwilliger. 

Afhankelijk van de activiteiten die in Delft georganiseerd worden, wordt eveneens op andere 

vrijwilligers een beroep gedaan. Met hun enthousiaste bijdrage zijn ze onmisbaar voor de 

stichting.  

 

Secretariaat  

De Stedenband heeft een kantoor in Delftstede. Het kantoor is elke woensdag van 11.00 tot 

14.00 uur bereikbaar voor het publiek. Het kantoor wordt bemand door Pierre Hardy, Annick 

de Bruin en Ria van Oostveen. Verder wordt het kantoor gebruikt voor allerlei vergaderingen 

activiteiten en is het communicatie centrum van de stedenband.  

 

Onder bezielende leiding van Ria heeft het kantoor een grote opknapbeurt gekregen. Er zijn 

nu meerdere computers aanwezig en een aanrecht met aanrechtkastjes. 

 

 

Vertegenwoordiging in Estelí (Casa del Tercer Mundo) 

De vertegenwoordiging van de stedenband in Estelí verloopt via het Casa del Tercer Mundo 

(Derde Wereldhuis). Het Casa del Tercer Mundo werkt behalve voor de stedenband met 

Delft ook voor de stedenbanden die Estelí heeft met de Europese steden Bielefeld 

(Duitsland), Sheffield (Engeland) en St. Feliú (Spanje). 

 

Terwijl Peter Clarke zich voornamelijk met de grotere Europese projecten en met strategisch 

beleid bezighoudt, onderhoudt Fátima Payán de contacten voor de kleinere projecten. Zij 
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heeft contact met alle organisaties in Estelí die wij vanuit Delft ondersteunen. De 

communicatie over en weer is in 2012 sterk toegenomen mede dankzij inspanningen van Ria 

van Oostveen 

 

Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) 

De Stichting Stedenband Delft-Estelí is via de gemeente lid van het Landelijk Beraad 

Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). De stichtingsraad van het LBSNN komt 

minimaal 2 keer bijeen en werkt samen het HIVOS voor voorlichting in Nederland en 

projecten in Nicaragua. De SSDE houdt contact met het LBSNN maar maakt geen gebruik 

van hun apparaat omdat de koers die zij varen en projecten die zij steunen niet passen in het 

stedenband model dat wij in Delft voorstaan. 

 

Samenwerking met gemeente Delft 

De stichting werkt nauw samen met de gemeente. Naast de stedenband voert ook de 

gemeente een project uit in Estelí. In dit project wordt de samenwerking bevorderd tussen 

gemeente, midden- en klein bedrijf en de universiteit. Er zal nog bekeken worden in hoeverre 

dit project verder in 2013 kan worden ondersteund. Aan de oprichting van het platform heeft 

de gemeente een belangrijke bijdrage geleverd. Via de burgemeester als portefeuille houder 

van het internationaal beleid worden ook contacten onderhouden met B&W en 

gemeenteraad van Delft  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 

 

Winst- en verliesrekening 2012  
Inkomsten   Uitgaven   

Bijdragen Gemeente Delft   Activiteiten   

Administratiebijdrage 5000,00 Muurschilder 425,22 

    Vrouwenproject 181,48 

    Beursvloer 30,00 

    Lichtjesavond 40,25 

    Voorlichting scholen 135,55 

    Stimuleringsfonds 150,00 

        

        

        

        

        

Giften   Projecten   

Giften Ecokids 463,10 Kinderparticipatiefonds 10000,00 

Kerkenbanden 1260,85     

Kinderparticipatie 1006,92     

    Caminando Juntos   

    Subsidieteruggave 2000,00 

    Accountant 862,75 

        

        

        

Diversen   Kantoorkosten   

Rente 278,33 Huur Delftstede 3804,72 

Bijdrage accountant CJ 431,38 Verzekeringen 374,36 

Bijdrage jongerenreis 1994,00 Porti-telefoonkosten 345,00 

    Transactiekosten 244,18 

    Kamer van Koophandel 24,08 

    Kantoorartikelen 160,23 

    Renovatie kantoor 196,06 

    Internet 298,86 

    Websites (onderhoud) 456,66 

    Europees overleg 87,90 

    Representatie 43,77 

        

    Diversen  

    Bijdrage jongerenreis 1994,00 

        

        

Saldo negatief 11420,49 Saldo positief   

        

Totaal 21855,07 Totaal 21855,07 
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Balans 2012      
Debet 2011 2012 Credit 2011 2012 

ING 4264,65 4809,94 Reserveringen 44048,94 32628,45 

ASN 13000,00 1000,00       

Rabo bank 3143,37 3082,19       

Rabo telerekening 5640,92 5736,32       

Rekening LBSNN 18000,00 18000,00       

            

  44048,94 32628,45   44048,94 32628,45 

      

Verschil 2011-2012   
-

11420,49    

      

      

Begroting 2013     

Inkomsten   2013 Uitgaven   2013 

Bijdragen Gemeente Delft   Projecten Esteli     

Projectsubsidie   10000,00 
Project 
Kinderparticipatie   10000,00 

Administratiebijdrage   5000,00 Overige projecten   10000,00 

            

            

            

Giften     Kantoorkosten     

Giften particulieren   2500,00 Huur Delftstede   4200,00 

Kerkenband   2500,00 Verzekeringen   300,00 

Scholenbanden   2000,00 Porti-telefoonkosten   170,00 

      Transactiekosten   150,00 

      Kamer van Koophandel   30,00 

Acties     Kantoorartikelen   150,00 

Kinderparticipatieproject   3000,00 Domeinnamen  100,00 

      Tiscali/Internet   500,00 

Diversen     Website   100,00 

Rente   200,00       

            

Bijdragen uit de reserveringen   Platformactiviteiten     

Bijdrage uit algemene reserve 2500,00 Bijdrage Platformactiviteiten 2000,00 

            

            

            

           

            

Totaal   27700,00 Totaal   27700,00 
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Reserveringen 2013   

Omschrijving       

        

Kinderparticipatieproject (1)       

Bijdrage uit giften     1006,92 

        

Kerkenbanden (2)       

Nader te bepalen doel     2922,02 

        

Scholenbanden (3)       

Nader te bepalen doel     1315,80 

        

LBSNN (4)       

Nader te bepalen doel     18000,00 

        

Ecokids (5)       

Nader te bepalen doel     2454,47 

        

Stimuleringsfonds (6)       

Bijdrage uit Stimuleringsfonds Vierhovenkerk 250,00 

        

Bijdrage begroting 2013 (7)       

Bijdrage uit reserve voor begroting 2013   2500,00 

        

Algemene reserve (8)       

Algemene reserve     4179,24 

        

      32628,45 

    

1) Bijdrage Kinderparticipatieproject (Europees project)  

2) Nader te bepalen doel door Kerkengroep   

3) Nader te bepalen doel door Scholenband   

4) Wordt besteed in overleg met LBSNN    

5) Nader te bepalen door Ecokids   

6) Het bedrag is nog niet uitbetaald aan de Vierhovenkerk  

7) Bijdrage om begroting 2013 sluitend te krijgen  

8) Een gedeelte van deze reserve kan gebruikt worden voor een Stimuleringsfonds 2013 

 
 


