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Algemeen
De Stichting Stedenband Delft Estelí (SSDE) stelt zich een levendige stedenband ten doel tussen de
steden Delft en Estelí (Nicaragua). Maatschappelijke partners in beide steden werken samen aan
uitwisseling van ervaringen en ondersteunen elkaar via kleine projecten. Bewustzijn, wederzijds
respect en verbetering van leefomstandigheden zijn het resultaat.
Partners van SSDE in Delft zijn: scholen, kerken, natuurwacht, Ecokids en de Fairtrade-stichting.
In Estelí is het Casa del Tercer Mundo (C3M) de samenwerkingspartner van SSDE en ons belangrijkste
bruggenhoofd in de stad.

Partners en doelgroepen
De stedenband krijgt vorm door samenwerking tussen maatschappelijke partners hier en dáár.
In 2016 zijn met name contacten geweest tussen en projecten uitgevoerd door de wederzijdse
kerken, Ecokids en scholen.

De organisatie in 2016
Vrijwilligers in Delft
Een belangrijke uitdaging in 2016 was het vinden van nieuwe vrijwilligers om de stedenband in Delft
te versterken en nieuw elan te geven. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt, er is één enthousiaste
medewerkster bijgekomen, dus SSDE zoekt verder. Het aantal vrijwilligers schommelt rond de 10
waarvan de meesten een beperkt aantal uren voor de stedenband kunnen werken.

Medewerkers in Estelí
In Nicaragua is er geen financieel vangnet waarbij werklozen een uitkering krijgen zoals in Nederland.
Het kantoor in Estelí kan daarom alleen functioneren met betaalde medewerkers, op dit moment 1,5
FTE. De contactpersoon op het kantoor in Estelí is Fatima Payan, zij is ons bruggenhoofd en
coördineert de stedenbandactiviteiten in Estelí met de vertegenwoordigers van de Esteliaanse
partnerorganisaties. Steeds vaker zetten ook jongeren in Estelí zich, naast hun studie of baan, in als
vrijwilliger voor de stedenbanden.

Stages en vrijwilligerswerk door Nederlanders in Estelí
Fenneke Hogenhout, ontwikkelingsgeograaf-in-opleiding, heeft van mei tot augustus als vrijwilligster
in Estelí onderzoek gedaan naar de toekomst van de stedenband (zie hieronder).
Contacten met de Haagsche Hogeschool (opleiding sport) en met InHolland in Delft (opleiding
duurzaam toerisme) hebben niet geleid tot daadwerkelijke stages.
In het verleden liepen met enige regelmaat studenten van de TUDelft stage in Nicaragua, dit jaar is
dat niet gebeurd maar wel zijn afspraken gemaakt over stages in 2017.

Onderzoek samenwerking SSDE, C3M en andere Europese steden
Er loopt sinds eind 2015 een onderzoek door Peter Clarke, voormalig coördinator van C3M, naar de
toekomstmogelijkheden van een door de 4 Europese stedenbanden van gezamenlijk gefinancierd
stedenbandkantoor in Estelí. Naast Delft zijn dit: Sheffield, Sant Feliu en Bielefeld.
Dit onderzoek lijkt helaas geen vruchten af te werpen. Reden waarom op verzoek van SSDE van mei
t/m augustus een vrijwilligster, studente ontwikkelingsgeografie, naar Estelí is geweest om te
onderzoeken of en hoe de functie van “bruggenhoofd voor Delft in Estelí” gecontinueerd of opnieuw
ingevuld kan worden. Daarbij werd tevens per samenwerkingspartner de stand van zaken
onderzocht.
Als belangrijkste knelpunten en oplossingen kwamen naar voren:
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Gebrek aan kennis in Delft van de sociaal-maatschappelijke context van Estelí.
Coördinatie vanuit Estelí blijft dus noodzakelijk. De coördinator in Estelí moet een brede
kennis hebben van het sociaal-maatschappelijk veld in Estelí, een groot netwerk, goede
kennis van stedenband en partnersamenwerkingen, ervaring in samenwerking met
Europeanen, kunnen omgaan met andere werkstijl en Engels spreken.
Voorwaarden voor goed functioneren van de coördinatie zijn verder een voldoende geoutilleerde
werkplek voor de coördinator waarmee deze (o.a. digitale) ondersteuning kan bieden aan de
partnerorganisaties. ( Skype).
 Communicatie.
o De communicatie/afstemming tussen (projecten van) de 5 betrokken steden laat te
wensen over. Geadviseerd wordt betere samenwerking met de andere
partnersteden van Estelí, óf met de andere Nederlandse gemeenten met een
zusterstad in Nicaragua.
o Er wordt teveel geleund op digitale communicatie Delft-Estelí terwijl persoonlijk
contact zeer belangrijk is. Aanbeveling: Meer bezoeken aan Estelí door het bestuur
zijn wenselijk, of in elk geval meer skypecontact.
o Doordat maar één bestuurslid Spaans spreekt wordt de indruk gewekt dat het
comité in Delft zeer beperkt is. Het bestuur moet zich meer als geheel profileren.
 Tegenstrijdige wensen: enerzijds de ‘Europese’ manier van Delft: zakelijk, met formele
afspraken; in Nica-ogen koud en soms dwingend. Anderzijds de ‘Nicaraguaanse’ manier:
ongebonden, flexibel en vriendschappelijk, in Delftse ogen ongestructureerd, meer woorden
dan daden. Enerzijds wil Delft bovenop de voortgang zitten en pas financiering bieden als
een project naar wens is. Anderzijds wil ze dat partners uit Estelí zelfstandig en uit eigen
initiatief het contact houden en zélf met ideeën komen. Dit leidt tot frustraties.
Het advies is om met C3M (of andere potentiele coördinator) en Estelíaanse partners de
discussie aan te gaan over de wenselijke werkwijze en communicatie. En om naast
onpersoonlijk contact zoals e-mail ook te zorgen voor regelmatig meer persoonlijkcontact
zoals Skype.

Financiën
In 2016 zijn zowel in Delft als in Estelí de structurele uitgaven teruggebracht.
In Estelí is de bezetting van het Stedenbandkantoor C3M om financiële redenen gereduceerd van 2,5
tot 1,5 FTE . Deze 1,5 FTE wordt tot dusver betaald uit bijdragen uit 4 Europese steden maar de
toekomstige bijdragen uit de Europese steden zijn onzeker.
Voor Delft was 2016 het laatste jaar dat structurele subsidie van de gemeente Delft werd ontvangen.
SSDE heeft sinds november 2016 onderdak gevonden op een flexplek bij Delft-voor-Elkaar, waarvoor
geen huur betaald hoeft te worden. SSDE-medewerkers hebben via de Rabo-fietstocht €90
opgehaald. Ook hebben 3 bedrijven ons gesponsord in de vorm van gratis drukwerk (firma ’s
Ruitenburg en Van der Ende, via de Beursvloer) en computers (IT Aubergine).
Door gebrek aan menskracht bij SSDE is het voornemen om planmatig donateurs te werven en
bedrijven te benaderen voor sponsoring niet echt gerealiseerd. Wel is via de website is
gecommuniceerd over ‘Vrienden van de Stedenband’. Vanaf een donatie van €10,- per jaar worden
donateurs automatisch vriend van de stedenband. Als vriend kan men gratis een aantal activiteiten
bijwonen, zoals filmavonden, en korting krijgen op activiteiten, zoals onze cursus Spaans.
En er zijn inmiddels 17 donateurs, waarvan enkele zich tijdens de films aanmeldden als Vrienden van
Estelí , en daar gelijk gratis entree kregen. Het werken aan een sponsor/donateursbeleid zal in 2017
verder gaan.
Het financieel jaarverslag vindt u achter dit inhoudelijk jaarverslag.
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Communicatie
Om het draagvlak voor de Stedenband in de Delftse samenleving op peil te houden is
(naams)bekendheid essentieel. Alle activiteiten van de stedenband gaan gepaard met publicitaire
activiteiten (lokale pers, website, facebook, twitter). De stedenband beschikt over een banner en een
expo-wand, die bij manifestaties ingezet worden.
De digitale nieuwsbrief voor belangstellenden is in 2016 5 keer verschenen.
Er heeft 5 x skypecontact plaatsgevonden met het kantoor in Estelí.
Daarnaast zijn in Delft bewustwordingsactiviteiten georganiseerd voor diverse doelgroepen en zijn
fondswervende activiteiten georganiseerd.

Projecten 2016
In overleg met Estelí is, op basis van gelijkwaardigheid van beide steden, aan verschillende projecten
gewerkt. Deze projecten werden parallel uitgevoerd in Delft en Estelí. Het ging om projecten die voor
(inwoners van) beide steden waardevol zijn en waarvoor niet altijd grote bedragen nodig zijn.
Daarnaast hebben in Delft, met name in de Raamstraatparochie, ook fondswervende activiteiten
plaatsgevonden, in dit geval voor de gebitsverzorging van 100 kinderen in de wijk Guadalupe.

Samen Rijk!
In het najaar van 2016 hebben twee nieuwe Delftse basisscholen, de Oostpoortschool en de
Bernadette Mariaschool, en in Estelí weer de Maria Llanesschool, gewerkt aan het project Samen
Rijk!, een project over financiële educatie. Doel van dit project is om de kinderen te leren sparen en
financiële planning te maken. Elke klas koos een doel om voor te sparen, en hield een kasboek bij. Bij
aanvang van het project kregen ze een kas met een startkapitaal waarmee ze meer moesten gaan
verdienen.
De kinderen in Estelí hebben geld gespaard voor voetballen om in de pauze mee te spelen, en voor
een spaarpot voor ieder kind, waarmee ze ook thuis kunnen sparen.
De leerlingen van de Oostpoortschool hebben Nicaraguaanse en andere spullen verkocht, karweitjes
gedaan, flessen opgehaald en koffie verkocht. Uiteindelijk hebben ze €150 gespaard voor hun goede
doel: de Maria Llanesschool in Estelí.
De leerlingen van groep 8 van de Bernadette Mariaschool hebben met hun €30 startkapitaal iets
fantastisch gedaan: door het verkopen van zelfgemaakte spullen op de kerstmarkt, het inzamelen
van flessen, en zelfs een advertentie inde krant haalden ze meer dan €1000 op. Daarmee gaan ze een
gezellige bingomiddag organiseren in de verzorgingshuis Bieslandhof, en het project Sjaki-Tari-Us
voor gehandicapte kinderen in Bali steunen.

Oostpoortschool: Gastles door SSDE

Bernadette Mariaschool: Overhandiging van het
opgehaalde bedrag aan bewoners van de Bieslandhof
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Zwerfafval (september 2016)
In het weekeind van 16 en 17 september werd er zowel in Delft als in Estelí zwerfafval opgeruimd
onder het motto “Delft en Estelí ruimen de wereld op”. De actie was gepland tijdens het
internationale 'CleanUpTheWorld-Weekend'.
In Delft ruimden leerlingen van het Stanislascollege en verschillende basisscholen klassikaal
zwerfafval op, met ondersteuning van Avalex en Papaver. Ook in de wijken Voorhof (rondom de
Vierhovenkerk), Wippolder (rondom de winkels aan de Nassaulaan) en het Heilige Land (rondom het
toenmalige stedenbandkantoor) is afval opgeruimd.

Resultaat van 2 uur schoonmaken rondom de
Vierhovenkerk: een tiental volle vuilniszakken met afval.

De Gouden Grijper voor de Natuurwacht

Met artikelen, filmpjes en foto’s werd via de (sociale)
media bekendheid gegeven aan de actie. De
Koffiecaravan deelde op de verschillende locaties
fairtrade koffie uit Estelí uit. In Delft werd een prijs
uitgeloofd voor de organisatie die zichtbaar het
meest betrokken was bij deze actie: De Gouden
Grijper. Deze is uitgereikt aan de Natuurwacht voor
hun onovertroffen inzet. De groep kinderen heeft
hun trofee trots in ontvangst genomen.
De koffiecaravan op het Stanislascollege Krakeelpolderweg

In Estelí is de opruimactie in drie wijken
gehouden. De SSDE heeft per wijk een klein
bedrag beschikbaar gesteld voor ondersteuning
daarvan. Na afloop van de actie fietste een
groep deelnemers aan de ‘Raleigh Nicaragua’,
die ook die dag plaatsvond, langs de
schoongemaakte wijken. Vervolgens werd in
het centrum van de stad een manifestatie
gehouden ter promotie van de actie ‘Zonder
plastic’ die kort daarna van start zou gaan. Ook
werd daar op ludieke wijze aandacht gevraagd
voor schone en hernieuwbare energie: met
door fietsers opgewekte energie werd
vruchtensap gemaakt en een was gedraaid. Het enthousiasme waarmee mensen in Estelí met de
project te werk gingen heeft ons zodanig geïnspireerd, dat we het komend jaar weer gaan uitvoeren.
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Via Facebook kwamen veel leuke foto's van opruimende mensen binnen, van de verschillende
organisaties. Zie https://www.facebook.com/zwerfafvalde

Publieksactiviteiten in Delft
- De reizende tentoonstelling over de stedenband, die ingezet kan worden om
bewustwording te stimuleren rond Estelí en daarmee ook te stimuleren tot actie op de school of in
de kerk, heeft in juni 2016 in het Stanislascollege Westplantsoen gehangen.
In de Adelbertkerk is de expositie niet gebruikt om praktische redenen: het ophangen van 20
schilderijlijsten vereiste teveel haakjes in de muur. Een aandachtspunt voor het actualiseren van de
tentoonstelling!
- Op 14 februari is het Valentijsdiner
georganiseerd in hotel De Plataan. Met ruim 30
deelnemers, waaronder ook een
vertegenwoordigster van de ambassade, was dit
evenement helemaal uitverkocht.
- De stedenband organiseerde in 2016 twee
filmavonden in de Kennismakerij: in mei ‘La
Yuma’ en in november ‘Karlas arrival’. Beide
bezocht door plusminus 10 geïnteresseerden. Bezoekers die zich tijdens de films aanmeldden als
Vrienden van Estelí kregen gelijk gratis entree.

- In 2016 zijn twee cursussen Spaans gegeven. In het voorjaar een cursus Spaans voor
gevorderden door Marissa Zwinkels. In het najaar een beginnerscursus door Caridad Machin.
Daaraan hebben beide keren 4 mensen deelgenomen, waaronder één deelnemer aan de reis naar
Estelí van januari 2017.
-Vanaf september zijn deelnemers geworven voor de reis van januari 2017 naar Estelí en
Matagalpa, middels krantenartikelen, posters en informatieavonden.

6
Jaarverslag Stedenband Delft-Estelí 2016

Doorlopende activiteiten in Delft van de Delftse partners
Onderwijs
Voor het basis- en voortgezet onderwijs biedt de Stedenband lesmaterialen en –activiteiten aan,
zoals een wandel/fietstocht langs de kinderrechtenmuurschilderingen en een leeskist duurzame
ontwikkeling.
Basisscholen. Aan de scholenband van de Freinetschool met de Maria Llanesschool is dit jaar in
Delft geen invulling gegeven. De Freinetschool deed helaas niet mee aan het project Samen Rijk.
De Maria Llanesschool in Estelí heeft wél meegedaan met Samen Rijk, in dit geval met twee andere
Delftse scholen (zie hierboven).
Er is in 2016 geen capaciteit geweest voor onderzoek of en hoe de Freinet de band wil revitaliseren
en of andere basisscholen in Delft en Estelí wellicht interesse hebben in een scholenband.
In 2016 is op de Mgr Bekkersschool (voorheen: Jac P Thijsseschool) een gastles gegeven over
kinderrechten en Estelí. Aanleiding was de muurschildering op deze school, waarvan het huidige
team de achtergrond niet kende.

Muurschildering Mgr Bekkersschool

Opening expositie Stanislascollege

Voortgezet onderwijs:

- Het Stanislascollege Westplantsoen heeft in juni de tentoonstelling over de stedenband
geëxposeerd en hierbij is door de docenten Spaans een vragenlijst ontwikkeld voor leerlingen
Spaans. Zo is weer aandacht gegenereerd voor de stedenband/scholenband met Estelí. De
tentoonstelling werd geopend door een medewerker van de Nicaraguaanse ambassade.
De communicatie met de beoogde zusterschool Guillermo Cano is zeer moeizaam gegaan, de
contactpersoon in Estelí had hiervoor geen tijd, maar de directie heeft aangegeven de band wel te
willen voortzetten. Het idee is dat leerlingen van beide scholen via internet of facebook uitwisselen.
Tijdens het bezoek van Delftenaren aan Estelí in januari 2017 zal met de Guillermo Canoschool
overlegd worden hoe aan de band met deze school concreter inhoud kan worden gegeven.

Fair Trade
De contacten tussen stichting Fairtrade Gemeente Delft en koffie coöperatie Las Diosas zijn helaas
minimaal gweest, hier was de oorzaak gebrek aan menskracht bij de Fairtrade organisatie.
De tentoonstelling ‘Zuivere koffie’, over koffieproducentes uit Estelí, is nog niet geactualiseerd en
ook niet uitgeleend. Actualiseren is nodig om te laten zien dat de koffieoogst van Las Diosas de
laatste 2 jaar zeer slecht is gewest door de ziekte ‘koffieroest’.

Delftse Natuurwacht/Ecokids
De Delftse Natuurwacht en de Ecokids uit Estelí organiseren beide zaterdags milieu-educatieve
activiteiten voor kinderen en jongeren. In 2016 hebben de Ecokids in Delft (Natuurwacht) en die in
Estelí weer enkele malen een parallelle activiteit uitgevoerd en hierover informatie uitgewisseld. De
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thema’s waaraan dit jaar gewerkt is waren in het voorjaar suiker (suikerbiet vs. rietsuiker) en in het
najaar zwerfafval. Voor de Ecokids in Delft is het verzamelen van zwerfafval een jaarlijkse activiteit,
maar dit jaar sloten ze zich aan bij het stedenband-zwerfafvalproject (zie hierboven).
In december hebben de Delftse Ecokids duurzame kerstversiering gemaakt met o.a. voorbeelden van
Nicaraguaans creatief handwerk.
Verder is er op 30 april: skypecontact geweest tussen ecokids hier en daar.
In juli is Luisa Torrez, begeleidster van Ecokids Estelí, in Delft geweest waar ze overlegd heeft over de
afstemming van gezamenlijke activiteiten. Er zijn met Luisa diverse kleine veldwerkmaterialen
meegegeven voor de Ecokids in Estelí. Ook hebben Delftse Ecokids op 25 september meegedaan met
de Rabo sponsorfietstocht, waarvan de opbrengst voor Ecokids Estelí was.
Ook is in de nieuwsbrief van de Natuurwacht regelmatig aandacht besteed aan de stedenband, en
hebben Karla Torrez (oorspronkelijk uit Estelí) en Jack Boogmans enkele malen een Estelí-activiteit
gehouden voor de Natuurwacht, zoals Nederlandse en Nica-kaas maken (proef de verschillen!)

Ecokids skypen met elkaar

Kerken (Vierhoven, Raamstraatkerk, Gualdalupekerk)

Raamstraatkerk (Franciscus en Clarakerk ):
Begin 2016 heeft het bestuur van de RK Ursula-parochie toestemming gegeven om, in oecumenisch
verband met de Vierhovenkerk, een kerkencontact aan te gaan met de Parochie Maria de Guadalupe
te Esteli.
Daarna heeft de Kerk-Maaltijdgroep besloten om een bestaand kerk- project in Esteli , nl. gratis
tandartsbehandelingen voor mensen met minimaal inkomen, te gaan steunen. Uit het geoormerkte
"fonds" Maaltijdgroep is in sept 2016 €2000 overhandigd aan de parochie te Esteli. Eind 2016 is in
Esteli gestart met de verzorging van gebitten van 100 kinderen uit de arme wijk rondom de
parochiekerk. De werkgroep die het gebitsproject uitvoert bestaat uit pastoor,padre Augusto,
Mirabel Flores en Laura Rodriguez. Laura spreekt goed engels hetgeen voor Skype-contact zeer
handig is. De tandarts en de assistente werken belangeloos, afgezien van enige onkostenvergoeding.
De maaltijdgroep kwam dit jaar op de laatste vrijdag van de maand, 11 maal bijeen . De gemiddelde
opkomst is ongeveer 25 personen. Wegens overlijden en hoge leeftijd moesten enkele leden zich
afmelden, daartegenover staat dat enige nieuwe mensen zich hebben zich aangemeld. De collecte
brengt gemiddeld tussen €80 en €100 op, bestemd voor kinder-en jongerenprojecten. Bij iedere
maaltijd werd iets over de Stedenband of vanuit Esteli medegedeeld en toegelicht. Robert-Jan van
Egmond gaf een presentatie over zijn reis naar Esteli. Ook Karla Torrez en Jack Boogmans, en Julien
Todé en zijn vrouw Jeanette waren na hun reis naar Esteli te gast bij de maaltijdgroep.
Tweemaal werden verzamelde blokfluiten meegegeven voor de muziekschool in Esteli met Dhr.
Santiago als directeur. Deze bezocht met zijn muziekband van 8 personen in 2015 de maaltijdgroep
waaraan men wederzijds nog steeds leuke herinneringen heeft.
Vierhovenkerk: Net voor Kerst 2015 heeft de Vierhovenkerk een filmpje over de kerstviering in Delft,
Navidad Delft, (https://www.youtube.com/watch?v=bBx8qZTCWF4&t=4s) naar de Guadalupekerk
gestuurd. Verder is er e-mailcontact geweest met de Guadalupekerk, o.a. over de zonnepanelen op
het dak van de Vierhovenkerk en de open dag van de kerk, en Skype-contact (samen met de
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Raamstraatkerk). Het is moeilijk om de Vierhovenkerk te blijven betrekken in de activiteiten voor
Esteli, helaas is de Esteliaanse muurschildering in de kerk dit jaar verwijderd.
De door de Vierhovenkerk gemaakte expositie ‘Kerk zijn in Delft en Estelí’ is in 2016 enige tijd
uitgeleend aan de Raamstraatkerk en vervolgens aan de Hofkerk.
Guadalupekerk: heeft direct (mails en skype) en indirect (via het stedenbandkantoor in Estelí)
contact onderhouden met de partnerkerken in Delft. In overleg met de Raamstraatkerk zijn in Estelí
begunstigden gezocht voor het tandheelkundeproject.

Plannen voor 2017









In januari is er een publieksreis naar Nicaragua, i.s.m. Stedenband Tilburg-Matagalpa.
Het hele jaar zal er op basisscholen in Delft en Estelí aan het milieuproject ‘De wereld van
Sara en Sergio’ worden gewerkt , dat niet alleen bestaat uit educatie maar ook uit
daadwerkelijke energiebesparende maatregelen. Aangesloten zal orden bij de E-deal van de
Delftse scholen. En de scholen zullen de resultaten weer met elkaar uitwisselen.
In maart worden tijdens Nldoet in Delft muurschilderingen opgeknapt en daarna zal
Stedenband Delft-Estelí een wandel/fietstocht daarlangs organiseren.
In september zal weer een zwerfafvalproject worden georganiseerd vergelijkbaar met dat in
2016.
Het Tandheelkundig project bij de Guadalupekerk zal worden geëvalueerd en daarna zal de
Raamstraatkerk besluiten of ze meer fondsen gaan werven voor het project.
Ook de band van Stanislascollege met de Guillermo Canoschool zal worden geëvalueerd

Financieel jaarverslag
Staat van baten en lasten 2016
Inkomsten
Bijdragen Gemeente Delft
Giften
Giften particulieren
Kerkenband
Scholenbanden
Sponsorbijdragen

Begroting 2016
Realisatie 2016 Begroting 2017
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
0,00
1000,00
1300,00
200,00
1000,00

1243,00
1371,55
45,42
90,00
3500,00

Diversen
kasoverschot
Rente

2749,97
155,57
70,28

200,00
200,00

Subsidieaanvragen
Rabo cooperatiefonds
Stichting Hulp aan Delftse
Jongeren
Fonds 1818
gemeente Delft
NL Doet

1000,00
2000,00
100,00
150,00
3250,00

30,00
225,85

30,00

0,00

2000,00

0,00
0,00

1000,00
1000,00
1000,00
60,00
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2000,00
Bijdragen uit reserveringen
uit algemene reserve
uit potje in Estelí
Eigen bijdragen Samen Rijk
Verkoop artikelen

0,00

933,64
1500,00

7285,47
60,00
7345,47

2433,64

500,00

91,00

0,00

12200,00

16412,29

8773,64

500,00

Totaal

91,00

Uitgaven
Projecten Estelí
Caja Chica
reis Fenneke
zwerfafval
tandarts
Sarah
muziek
voorschot projecten in Nicaragua

Begroting 2016
5000,00
5000,00

bijdrage kantoor Estelí

1200,00

Realisatie 2016
81,82
743,64
681,82
1818,18

150,00
750,00
1363,64
2500,00
500,00

3960,01
8785,47

1200,00
300,00
150,00
150,00
150,00

900,00

450,00

424,08

PR-activiteiten

0,00
0,00
150,00
100,00
200,00
200,00
450,00

279,99
106,70
83,41

2400,00
500,00

1794,18
895,74

500,00
Projecten Delft
Samen Rijk
NLDoet
Sarah
zwerfafval
Nieuw project

Begroting
2017

1500,00

1200,00
Kantoorkosten
Huur
Verzekeringen
Transactiekosten
Porti-telefoonkosten
Webhosting
laptop
Diversen

3060,00

0,00

1000,00
895,74

543,50

0,00
60,00
1100,00
150,00

134,87
3000,00
3000,00

678,37
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Inkoop goederen

100,00

100,00
100,00

Subtotaal
toevoegen aan reserve
Totaal

340,36
12494,12
3918,17
16412,29

12200,00

Balans 2016
Debet
ING
ASN
Rabo bank
Rabo spaar
Rabo
telerekening
Rekening
LBSNN
totaal

2014
2853,36
7000,00
2367,59

2015
1592,13
876,08
4484,58

2016
2474,78
0,00
436,56
24554,86

7428,27

16595,24

0,00
19649,22

potje in Esteli dollar
euro

Credit
Stanislasfonds
Kerkbijdragen
Ecokids

2014
7114,95
2827,02
2494,47

2015
6842,67
3249,46
906,97

0,00

Algemene
reserve

7212,78

7548,93

0,00

Raboreservering

23548,03

27466,20

1-1-2016
9214,18
8376,53

1-1-2017
1200,17
1091,06

5000,00
19649,22

23548,03

Toelichting op uitgaven en inkomsten
Uitgaven
In 2016 is een kleine 9000 euro uitgegeven aan projecten in Nicaragua: Caja Chica, zwerfafval project,
tandartsproject en de reis van Fenneke naar Estelí is financieel ondersteund. Een groot deel van onze
uitgaven in Estelí is betaald van onze rekening aldaar. Deze betalingen staan in Delft daarom zowel
bij de uitgaven als bij de inkomsten.
De kantoorkosten in Delft vielen iets lager uit dan begroot, maar we hebben iets meer aan PR
uitgegeven. In Delft hebben we, vanwege het stoppen van de structurele gemeentelijke subsidie, zo
zuinig mogelijk gewerkt en veel minder uitgegeven aan projecten dan was begroot.
Inkomsten
In 2016 kreeg SSDE voor het laatst subsidie van de gemeente. Verder ontvingen we bijna 2750 euro
aan donaties en giften, iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk dank! Zoals onder ‘uitgaven’
toegelicht, zijn veel uitgaven in Estelí betaald van onze rekening aldaar, en deze betalingen staan in
Delft daarom zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten. Bij de inkomsten staat ook een kasoverschot
van 155,57 euro. Dit bedrag is rente van een opgeheven spaarrekening. Al met al waren de
inkomsten groter dan de uitgaven, zodat er bijna 4000 euro is toegevoegd aan onze reserves. Die
reserves zullen we hard nodig hebben, want vanaf 2017 moeten we het doen zonder gemeentelijke
subsidie.

Toelichting op de balans.
We zijn van vier rekeningen terug gegaan naar drie rekeningen. In 2017 zullen we dit nog verder
terugbrengen naar twee rekeningen: een betaalrekening en een spaarrekening bij de Rabo-bank. In
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totaal staat hierop zo'n 27.500 euro. Ook hieraan is te zien dat de reserves met zo'n 4000 euro zijn
toegenomen. Tegenover dit bedrag staan bedragen die drie organisaties van ons tegoed hebben: het
Stanislasfonds, de kerken en Ecokids. De rest, ruim 18.000 euro, is de reserve van de stedenband.
Het tegoed van het Stanislasfonds is afgenomen door uitgaven te behoeve van een project in
Juigalpa. Het tegoed van de kerken is afgenomen door het tandartsproject, maar voor een groot deel
weer aangevuld door de maaltijdgroep. Het tegoed van de Ecokids is dankzij een donatie
toegenomen. Verder is nieuw op de balans het SSDE-tegoed in Estelí. We hebben dit tegoed dit jaar
voor een groot deel gebruikt om de kosten in Estelí mee te dekken. Er staat nu (31-12-2016) nog
1200 dollar op deze rekening.

Toelichting op de begroting
In 2017 zullen we de in 2016 gestarte projecten voortzetten.
Nieuw in 2017 zullen zijn het project ‘De wereld van Sara en Sergio’en een muziek project. Vanwege
onze kostenloze flexplek bij Delft voor Elkaar, kunnen de kantoorkosten omlaag. Een gedeelte van de
kantoorkosten wordt ingezet voor 2 laptops voor vrijwilligers. Zij ontvangen een jaarlijkse bijdrage
waarvoor zij hun laptop na verloop van tijd kunnen vervangen; zo blijft het beheer van de laptops bij
de vrijwilligers. De post PR hebben is in de begroting van 2017 verhoogd, omdat draagvlakversterking belangrijk is voor de stedenband.
Wat inkomsten betreft, hopen we weer een flink bedrag te mogen ontvangen via donaties en giften.
Vanwege het stoppen van de gemeente subsidies, zal er harder gewerkt moeten worden aan
fondsenwerving om zo onze projecten mee te kunnen financieren. Dit gaat in 2017 waarschijnlijk nog
niet voor de 100% lukken en daarom begroten we een verlies van ruim 2400 euro, voor een deel uit
onze eigen reserves en voor een deel uit het potje in Estelí.
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