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1. 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.  
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2.Partners en doelgroepen  
De stedenband krijgt vorm door samenwerking tussen maatschappelijke partners hier (Delft) en dáár 
(Estelí). In 2017 zijn met name contacten geweest tussen en projecten uitgevoerd door de 
wederzijdse kerken, Ecokids/Natuurwacht en scholen.  
Doelgroep van de stedenband is ook de Delftse bevolking.  Het (behouden van)  draagvlak voor de 
stedenband is belangrijk. (zie ook pagina 3 communicatie) 

3.De organisatie in 2017  
Tot en met 2017 had de stedenband naast deze particuliere stichting SSDE ook een gemeentelijke 
component. Sinds enkele jaren had de Gemeente Delft daarin de facto al geen rol meer, maar deze  
rol is nu ook formeel  beëindigd. Mogelijk raakt de Gemeente in het kader van de realisatie van de 
Global Goals van de Verenigde Naties weer enigszins betrokken. 

Medewerkers in Delft 
Een belangrijke uitdaging in 2017 was het vinden van nieuwe vrijwilligers om de SSDE in Delft te 
versterken en nieuw elan te geven. Zo zijn  er op de “Beursvloer” contacten gelegd met onder meer 
Ipse de Bruggen over hulp bij het opzetten en afbreken van tentoonstellingen.  
Na de verhuizing van de penningmeester heeft Kees Kruijff (voorzitter) vanaf medio 2017 het 
penningmeesterschap waargenomen.  Er zijn in het afgelopen jaar drie enthousiaste medewerkers 
bijgekomen.  Ronald Boer biedt algemene administratieve ondersteuning en heeft inmiddels het 
adressenbestand opgeschoond. Hanneke Maasland is onderwijsmedewerker. Zij heeft op een 
basisschool het project Sara en Sergio uitgevoerd. Marianne Janneman biedt secretariële 
ondersteuning. 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 C3M in Estelí is Fatima Payan, zij is ons bruggenhoofd en 
coördineert de stedenbandactiviteiten in Estelí met de vertegenwoordigers van de Esteliaanse 
partnerorganisaties. Naast Fatima is Milvian Urbina werkzaam op C3M, zij verzorgt de boekhouding. 
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 
In het verslagjaar zijn er geen stages en vrijwilligerswerkzaamheden uitgevoerd door Nederlanders in 
Estelí. Wèl was er in januari een studiereis waaraan door drie Delftenaren is deelgenomen.  (zie 
onder hoofdstuk 5). 

Samenwerking van SSDE met C3M en andere stedenbanden 

Samenwerking met C3M 
De communicatie tussen het kantoor in Estelí en dat in Delft verloopt soms wat ongemakkelijk. De 
wederzijdse verwachtingen zijn niet altijd hetzelfde en – zeker nu er minder geld is dan vroeger - 
vindt Delft dat monitoring van projecten meer aandacht vraagt. Ook vindt Delft het van belang dat 
C3M zich meer proactief opstelt en uit eigen initiatief rapporteert en met ideeën komt.  
Om de communicatie-drempels te slechten is het maandelijks Skype-contact van groot belang  Ook 
werken we – samen met Bielefeld - aan een goed jaarplan met heldere werkafspraken voor 2018. 
Daarnaast is ook het persoonlijk bezoek aan Estelí, zoals tijdens een studiereis, van onschatbare 
waarde gebleken.     
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Samenwerking met andere Europese zustersteden van Estelí 
Er loopt sinds eind 2015 een onderzoek door Peter Clarke, voormalig coördinator van C3M,  naar de 
toekomstmogelijkheden van het door de 4 Europese stedenbanden gezamenlijk gefinancierde 
stedenbandkantoor in Estelí. Naast Delft zijn dit: Sheffield, Sant Feliu en Bielefeld.  
De rol van de Europese steden is aan het veranderen, onder meer door minder financiële middelen 
uit Europa. Ook de taakverdeling tussen de afzonderlijke  steden wijzigt: In de loop van het 
verslagjaar bracht een delegatie uit Bielefeld een bezoek aan Delft, waarbij vooral deze verandering 
onderwerp van het gesprek was. In vervolg op dit bezoek vond en vindt regelmatig Skype-contact 
plaats tussen Bielefeld en Delft en tussen Estelí en Delft. Resultaat van de besprekingen is ook dat 
Bielefeld  en in mindere mate ook San Feliu in 2018 de verantwoording  zullen nemen voor het 
kantoor in Estelí en dat Delft en Sheffield  een jaarplan indienen, waarbij deze steden via Bielefeld de  
opdracht geven tot het uitvoeren van betaalde activiteiten in Estelí. 

Samenwerking met andere stedenbanden Nederland-Nicaragua 
Naast de samenwerking met de overige zustersteden onderhoudt SSDE ook vormen van 
samenwerking binnen LBSNN, het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua. 
Het LBSNN heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd in Utrecht. Via deze partner zijn inmiddels ook 
mogelijkheden tot samenwerking ontstaan rondom  de Global Goals. 

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 meest recente informatie staat altijd op de 
website delft-esteli.nl. Ook organiseert de 
Stedenband publieksactiviteiten in Delft (zie 
hoofdstuk 5). De Stedenband beschikt over een 
banner en een expo-wand, die bij manifestaties 
ingezet kunnen worden.   
De digitale nieuwsbrief voor belangstellenden is in 
2017 drie keer verschenen. Deze is ook op de 
website te vinden. 
 
 

Financiën en donaties 

Structurele inkomsten en uitgaven verlaagd 
In het verslagjaar kreeg  Delft voor het eerst geen structurele subsidie meer van de gemeente Delft . 
Wel kan de Stedenband aanspraak maken op subsidie voor projecten. Dit is bevestigd tijdens de 
Gemeenteraadsvergadering van 30 november 2017; daar is ook besproken dat de Gemeente wel de 
Global Goals doelstellingen ondersteunt zoals geformuleerd door de Verenigde Naties.  
Op dezelfde gemeenteraadsvergadering over internationaal beleid werd tevens besloten de formele 
banden tussen de Gemeente Delft en de Gemeente Estelí te verbreken. Dit betekent niet dat de 
particuliere band, dus de SSDE zou ophouden. Integendeel ! 
 
In 2017 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.  
SSDE heeft in Delft sinds november 2016 onderdak gevonden op een flexplek bij Delft-voor-Elkaar, 
waarvoor geen huur betaald hoeft te worden.  De Stedenband gebruikt deze flexplek op woensdag 
en vrijdag. Onze organisatiekosten per jaar zijn hierdoor laag. Aangezien er behalve donaties en 
projectsubsidie geen geld binnenkomt, teert de Stedenband  in op haar kapitaal.  
In 2018 wordt verder gewerkt aan sponsor- en donateursbeleid.  



Jaarverslag Stedenband Delft-Estelí 2017 4  

Incidentele inkomsten 
Voor het project 'De wereld van Sara en Sergio' kreeg SSDE subsidie van de gemeente Delft en de 
Stichting Hulp aan Delftse jongeren.  Onderdeel van dit project 'De wereld van Sara en Sergio' was 
een schenking van Wakawakalampen aan deelnemende leerlingen in Estelí ; specifiek voor deze 
lampen kwamen ook bijdragen van het Stanislascollege en van particulieren.  
Donaties voor de gebitsverzorging van 100 kinderen in de wijk Guadalupe in Estelí kwamen van de 
Raamstraatparochie (maaltijdgroep) en de Vierhovenkerk (bazaar). 

 
Naast donaties in geld komen er ook donaties in 
natura binnen. Zo werden wedstrijd-Tshirts 
gedoneerd door volleybalvereniging VVV en 
doneerde IKEA knuffels van bedreigde dieren 
voor de leskisten 'De wereld van Sara en Sergio'. 
Daarnaast kregen we van een particuliere 
donateur een laptop voor op het kantoor in Delft. 
 
Voetballertjes in Estelí (De Adelaars) die de VVV-shirtjes 
zullen gaan gebruiken 

 
Het financieel jaarverslag over 2017 vindt u achter dit inhoudelijk jaarverslag.  

4.Samenwerking tussen Delft en Estelí  

Doorlopende contacten en activiteiten  

Onderwijs  
Voor het basis- en voortgezet onderwijs biedt de Stedenband doorlopend lesmaterialen en –
activiteiten aan, zoals een wandel/fietstocht langs de kinderrechtenmuurschilderingen en een 
leeskist duurzame ontwikkeling.  
 
Basisscholen.  
De band tussen de basisscholen betreft in Estelí vrijwel uitsluitend de Maria Llanesschool. In Delft 
onderhouden verschillende basisscholen deze band. Bij de verslaglegging over het project De wereld 
van Sara en Sergio (zie hieronder bij Projecten in 2017) wordt hierop nader ingegaan.  
 
Voortgezet onderwijs:  
De communicatie tussen het Stanislas College en de zusterschool Guillermo Cano komt langzaam op 
gang. Contactpersonen in Estelí zijn Ana Cecilia Vasquez en Lucia Nubia .  
Er is enkele malen Skype contact geweest met Petra Schnetz van het Stanislas College. Pedro Lechuga 
helpt bij de uitvoering van het contact tussen de beide scholen. Het doel van deze contacten is om 
zowel op het niveau van de docenten als op dat van de leerlingen inhoud te geven aan de 
doelstellingen.  
De leerlingen van de Guillermo Cano in Estelí hebben digitaal een paar filmpjes aangeleverd. Het 
thema is duurzaamheid en milieu.  Afgesproken is de uitwisselingsactiviteiten te beperken tot de 
periodes maart-mei en september-november; dit in verband met de niet overlappende 
zomervakanties in beide landen. 
Het Stanislas College is ook begaan met de niet-schoolse ontwikkelingen in Estelí. Zo heeft de school 
middels een collecte tijdens de “Promotio” bijgedragen aan de aanschaf van zonnelampen voor het 
project De wereld van Sara en Sergio. Ook zal het Stanislas een deel van de opbrengst van zijn 
sinterklaasactie  doneren aan het tandartsproject (zie hieronder bij kerken) .  
Als voortvloeisel van de scholenband hebben vrijwilligers op de C3M computerles gegeven aan een 
aantal docenten van Guillermo Cano. Dit is noodzakelijk voor hun reguliere werk maar kan ook van 
pas komen bij de uitwisseling. 
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Fatima geeft docenten informatie over de stedenband      Een Duitse vrijwilliger geeft docenten van de Maria  
           Llanesschool computerles 

Kerken  
In Delft zijn twee kerken betrokken , in Estelí één. De Raamstraatkerk (formeel  genaamd Franciscus 
en Clarakerk)  en de Vierhovenkerk hebben samen, in oecumenisch verband , een kerkencontact met 
de Parochie Maria de Guadalupe te Esteli.   
Ze wisselen een paar keer per jaar informatie uit over o.a. kerkelijke zaken. Maar wat hen ook bindt 
zijn vergelijkbare maatschappelijke activiteiten zoals de voedselbank en jongerenprojecten. 
In de Raamstraatkerk bestaat al tientallen jaren een Maaltijdgroep, die elke laatste vrijdag van de 
maand bijeenkomt;  in het verslagjaar 11 maal. De gemiddelde opkomst is ongeveer 25 personen. Bij 
iedere maaltijd wordt iets over de Stedenband of vanuit Esteli medegedeeld en toegelicht. Wegens 
overlijden en hoge leeftijd moesten enkele leden zich afmelden, daartegenover staat dat enige 
nieuwe mensen zich hebben zich aangemeld. De collecte tijdens de bijeenkomst brengt gemiddeld 
tussen €80 en €100 op.  
Sinds 2016 wordt met de opbrengsten van de Maaltijdgroep de verzorging van de gebitten van 100 
kinderen uit de arme wijk rondom de parochiekerk Maria de Guadalupe ondersteund. De werkgroep 
die het gebitsproject uitvoert bestaat uit pastoor padre Augusto, Maribel Flores en Laura Rodriguez. 
Laura spreekt goed Engels hetgeen voor Skype-contact zeer handig is. De tandarts en de assistente 
werken tegen een geringe  onkostenvergoeding. 
Ook werd  in 2017 een deel van het door de Maaltijdgroep opgebrachte geld gedoneerd aan de 
muziekschool in Esteli.  Voor dit geld zijn muziekinstrumenten gekocht (2 klarinetten en 2 bongos) 
Een andere vorm van betrokkenheid van de Raamstraatkerk met SSDE is, dat ze opslagruimte biedt 
voor de zaken waarvoor in het flexkantoor onvoldoende ruimte is.  

Voorzitter Kees Kruijff ontvangt  opbrengst bazaar                    Vitrine in Vierhovenkerk over tandzorgproject 

        
 De Vierhovenkerk hield op 29 en 30 september 2017 een bazaar die goed bezocht werd. Een 
deel van de opbrengst van deze bazaar kwam ten goede aan het tandheelkundig project in Estelí.   
 

Delftse Natuurwacht/Ecokids 
De Delftse Natuurwacht en de Ecokids uit Estelí organiseren beide zaterdags milieu-educatieve 
activiteiten voor kinderen en jongeren. In 2017 is bij diverse activiteiten van de Ecokids in Delft 
(Natuurwacht) gerefereerd aan de situatie in Estelí. De coördinator van de Ecokids in Estelí (Luisa) 
heeft in 2017 de Natuurwacht bezocht.  
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Voor de Ecokids in Delft is het verzamelen van zwerfafval een jaarlijks in september terugkerende 
activiteit en dit jaar sloot SSDE zich bij hen aan.  Ook de Ecokids in Estelí hebben samen met Eco-es 
zwerfafval opgeruimd. Zie pag. 8 bij 'Zwerfafval-project'. 
Daarnaast hebben Delftse Ecokids op 10 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.  

Fair Trade  
De contacten tussen stichting Fairtrade Gemeente Delft en koffie coöperatie Las Diosas zijn helaas 
minimaal geweest. Hier was de oorzaak gebrek aan 
menskracht bij de Fairtrade organisatie. 
Wel weten we via C3M dat Las Diosas de laatste 
jaren geplaagd zijn door een ernstige ziekte, la 
roya, ('koffieroest') in de koffieplanten, waardoor 
hun oogst gedecimeerd is. 
Ze proberen nu de weinige koffie via een eigen café 
te verkopen en zich meer te concentreren op 
hibiscusthee en producten voor eigen gebruik 
totdat de  koffieroest onder controle is. 
De tentoonstelling ‘Zuivere koffie’, over 
koffieproducentes uit Estelí, is nog niet 
geactualiseerd en ook niet uitgeleend. Bij het 
actualiseren van de tentoonstelling zullen we  zeker laten zien wat de effecten zijn van koffieroest op 
de oogst.   

Projecten in 2017 
In scholen in Delft en Estelí is, op basis van gelijkwaardigheid van beide steden, gewerkt aan het 
project 'De wereld van Sara en Sergio' en 'Samen Rijk'.  Ook is in september weer het 
zwerfafvalproject uitgevoerd onder de titel 'Clean the world'. Deze projecten werden parallel 
uitgevoerd in Delft en Estelí. Het ging om projecten die voor (leerlingen van) beide steden waardevol 
zijn en waarvoor niet altijd grote bedragen nodig zijn. 

De Wereld van Sara en Sergio   
Dit project is bedoeld voor leerlingen van het basisonderwijs en eventueel de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs, zowel in Delft als Estelí.  Het thema is duurzaam consumeren. De kinderen 
leren dat de wereld groter is dan hun eigen directe omgeving en dat het consumptiegedrag van 
mensen verstrekkende gevolgen heeft voor henzelf maar ook voor de mensen die in andere delen 
van de wereld wonen.  
Het project bestaat uit  vier lessen, gegeven door een medewerker van de Stedenband.  De eerste les 
gaat over dieren waarvan het leefmilieu bedreigd wordt. In les 2 gaat het over een voorbeeld van 
aantastingen: de keten van grondstof tot afval aan de hand van een colablikje als voorbeeld. In les 3 
gaan de kinderen 'boodschappen doen',  waarbij ze de boodschappen niet alleen in geld, maar ook in 
natuureenheden betalen. In de laatste les worden conclusies getrokken en worden de ervaringen 
gedeeld met andere kinderen, bijvoorbeeld in het filmpje dat u vindt op onze website onder 
projecten/De wereld van Sara en Sergio. In Delft is het project van start gegaan in mei 2017 op 
basisschool De Ark. In oktober werd het project herhaald op de Daltonschool en in november op de 
buitenschoolse opvang “De Lange Keizer” bij de Jan Vermeerschool. Het project zal in 2018 worden 
voortgezet op andere scholen.  
In Estelí werd in april met de Ecokids een pilot van dit project uitgevoerd. In de zomer en in het 
najaar werd het project herhaald op de Maria Llanesschool (voor drie groepen) en op de Cesar 
Jerezschool (voor vier groepen) en tenslotte voor de Ecokidsgroep in de wijk La Tunosa. 
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Een oproep aan donateurs in Delft, alsmede een extra collectie bij het Stanislas College bracht een 
aanzienlijke som geld op voor de aanschaf van zonnelampen. Met dit geld konden drie van de vier 
groepen deelnemende kinderen in Estelí ieder een Wakawaka zonnelamp meekrijgen bij de afloop 
van het project.   

 
 De wereld van Sara en Sergio in Delft..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ..en in Estelí 

 

 

 

 

 

Samen Rijk  
Het project Samen Rijk is in 2016 gestart en in 
2017 voortgezet op de Maria Llanes-school in 
Estelí, onder de naam Caja Chica. Het project 
verzorgt financiële educatie en heeft tot doel om 
kinderen te leren sparen en een financiële 
planning te maken. In Delft hebben in 2017 geen 
schoolklassen meegedaan, maar we blijven het 
project in 2018 aanbieden in zowel Delft als Estelí.  
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Zwerfafval (Clean Up the World)     
In het weekeind van 15 en 16 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 materiaal van De Papaver. Ook medewerkers van Ipse de 
Bruggen en kinderen van de Natuurwacht, en enkele vrijwilligers van de stedenband deden mee. De 
deelnemers van Ipse de Bruggen ruimden samen met leerlingen van het Stanislas College zwerfafval 
op in de Voorhof, de kinderen van de Natuurwacht hebben hetzelfde in de Delftse Hout gedaan en 
de leerlingen van de scholen in de omgeving van hun school. Ook rond de Vierhovenkerk is 
zwerfafval opgeruimd. 

 
 
 
   Delft (boven)  en Estelí (onder) 
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In Estelí hebben de kinderen van Ecokids samen met de buurtbewoners van de wijk Boris Vega de  
opruimactie uitgevoerd. Op dezelfde dag hebben zij ook boompjes geplant.    
Met artikelen, filmpjes en foto’s op facebook werd bekendheid gegeven aan de actie in beide steden. 

5.Publieksactiviteiten in Delft  

Sociaal-toeristische reis.  
In januari 2017 werd een sociaal-toeristische reis naar Nicaragua georganiseerd, samen met de 
Stedenband Tilburg-Matagalpa.  Er namen in totaal  vijf mensen aan deel, waarvan drie uit Delft. De 
deelnemers hadden een belangrijke stem in het uiteindelijke programma.  
Zowel in Estelí als in Matagalpa werden projecten bezocht die tot stand zijn gekomen en worden 
voortgezet in samenwerking met de Nederlandse partner-organisaties. Zo werd in Estelí de 
tandartspraktijk bezocht die gehuisvest is op het terrein van de kerk van Maria de Guadalupe.  Met 
het bestuur van de FEM, een vrouwenorganisatie voor ondernemers, werd een bezoek gebracht aan 
de koffieboerinnen van Las Diosas.  
Verder hebben de deelnemers kennis gemaakt met de kinderen van Ecokids, die een stukje grond 
bewerken in een wijk in  Estelí.  
De deelnemers logeerden bij mensen thuis, zodat zij ook een goede indruk kregen van de 
leefomstandigheden van de gewone Nicaraguanen.  
Tijdens een stadsrondrit kregen de deelnemers een indruk van huisvesting, economische activiteiten 
en gemeentelijke en overheids-instellingen in Estelí.  

NLdoet 
In het kader van NL doet is een aantal muurschilderingen in Delft opgeknapt. Deze 
muurschilderingen zijn in 2014 gemaakt in het kader van het project 'Praat mee!'. In 2018 zal 
opnieuw een aantal van de schilderingen onder handen worden genomen.   
 

 
          Opknappen schildering Doelenstraat 
 
 
 
 
 

6. Jaarplannen 2018  
 
Voor 2018 zijn inmiddels een jaarplan en werkplannen gemaakt. Het voornemen is om de Global 
Goals (oftewel duurzaamheidsdoelen) van de Verenigde Naties als uitgangspunt te nemen voor onze 
activiteiten.  
De samenwerking tussen de partnerorganisaties in Delft en Estelí zal worden voortgezet. 
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De Delftse Natuurwacht en de Ecokids uit Estelí zullen in 2018 activiteiten organiseren en uitwisselen 
over het thema 'water'.  
De Delftse kerken zullen het gebitssaneringsproject voor kinderen van de Guadalupekerk in Estelí 
blijven steunen.  
Ook in 2018 zullen we de projecten 'De wereld van Sara en Sergio' en ook 'Samen Rijk' nog aanbieden 
aan basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Delft en Estelí.  
Het Stanislascollege Westplantsoen zal met de Guillermo Canoschool  concreter inhoud geven aan 
hun band. 
In 2018 gaan we de haalbaarheid voor een band Los Pepitos ↔ Ipse de Bruggen onderzoeken.  
Diverse deelnemers in Delft (natuurwacht, de kerken) en Estelí (Ecokids, kerk, Eco-es) zullen het 
zwerfafvalproject 'Clean the world' in september 2018 voor de derde keer uitvoeren. 
Alleen in Delft gaan we  een aanbod formuleren om bredere deelname van de basis- en middelbare 
scholen te stimuleren. De stedenband zal in 2018 zoveel mogelijk publieksactiviteiten in Delft 
verzorgen, om het draagvlak te vergroten/behouden. We denken aan minimaal één filmavond  (liefst 
meerdere avonden)  met Nicaraguaanse film. En we brengen de bestaande wandel/fietstocht langs 
kinderrechten-muurschilderingen zoveel mogelijk onder de aandacht, zodat mensen deze route zelf 
gaan lopen. Daarnaast zullen we in 2018 minimaal eenmaal een begeleide excursie aanbieden. 
Eveneens voor het vergroten van de naamsbekendheid én als fondswerving gaan we weer meedoen 
aan de Rabofietstocht. 

De stedenband wil haar expositiewand meer gaan inzetten; maar ook de reizende 
tentoonstelling ‘Zuivere koffie’ (over Las Diosas in Estelí) , de tentoonstelling ‘Kerk zijn in Delft 

en Estelí’ en de algemene tentoonstelling willen we actualiseren en actief aanbieden.  
Onderzocht zal worden of het aansluiten bij een groter evenement in Delft mogelijk is, in 
samenwerking met andere Delftse organisaties die werken aan de Global Goals. 
 
De (digitale) Nieuwsbrief voor belangstellenden zal tenminste 6 keer verschijnen, de website wordt 
up-to-date gehouden.  
Regelmatig zullen we overleggen met de partners, zowel met het kantoor in Estelí als met de 
deelnemende Delftse partners en LBSNN. 
  
Vanuit het meerjarenperspectief vragen activiteiten die in 2019 of later georganiseerd gaan worden 
soms al de nodige voorbereiding in 2018.  We denken aan een nieuwe publieksreis in 2019 en een 
nieuw project voor het basisonderwijs. 

7.Financieel jaarverslag 2017 
 

Staat van Baten en Lasten 2017 

 
Inkomsten 
 

 
Begroting 2017 

 
Realisatie 2017 

 
Begroting 2018 

       

       

Giften       

Giften particulieren 1.000,00  236,00  1.000,00  

Giften Wakawaka-project   1.326,00    

Kerkenbanden: 2.000,00    1.000,00  

- Maaltijdgroep  *)    1.111,80    

- Vierhovenkerk *)   1.000,00    

Scholenbanden: 100,00    500,00  

- Stanislas voor Wakawaka   2.262,11    

Sponsorbijdragen 150,00    500,00  

Subtotaal giften  3.250,00  5.935,91  3.000,00 
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Diversen       

Diversen  0,00  1.000,00  150,00  

Rente 30,00  45,53  50,00  

Subtotaal Diversen  30,00  1.045,53  200,00 

       

Subsidies       

Voor project Sara&Sergio:       

- Hulp Delftse Jongeren 1.000,00  1.000,00    

- Fonds 1818 1.000,00  -,-    

- Gemeente Delft 1.000,00  1.000,00    

NL Doet 
(muurschilderingen) 

60,00  75,00    

Global Goals subsidie     p.m.  p.m. 

Subtotaal Subsidies  3.060,00  2.075,00  3.000,00 

       

Uit Reserves       

Uit Algemene Reserve 933,64  -,-    

Uit dollarpotje Estelí 1.500,00  -,-    

Subtotaal Uit Reserves  2.433,64    2.200,00 
**) 

       

Verkoop artikelen 0,00  30,00  100,00  

Subtotaal Verkoop  0,00  30,00  100,00 

       

TOTAAL inkomsten  8.773,64  9.086,44  8.500,00 

       

       

TOTAAL (zie toelichting)  8.773,64  9.086,44  8.500,00 

*)  voor het tandartsproject 
**) t.b.v. kantoor C3M 
 
 

 
Uitgaven 
 

 
Begroting 2017 

 
Realisatie 2017 

 
Begroting 2018 

       

       

Projecten in Estelí       

Caja Chica 150,00    200,00  

Zwerfafval 750,00  *)  200,00  

Tandartsen 1.363,64  2.365,00  1.000,00  

Sara & Sergio 2.500,00  1.614,43  200,00  

- plus Wakawaka-lampen  -,-  3.404,08  900,00  

- plus verzendkosten -,-  294,03  250,00  

Muziekschool 500,00    500,00  

Bijdrage kantoor Estelí 0,00  3.500,00  2.000,00  

Subtotaal Projecten E.  5.263,64  11.177,54  5.250,00 

       

Kantoorkosten Delft       

Huur 0,00  0,00  0,00  

Verzekeringen 0,00  0,00  0,00  

Transactiekosten 150,00  241,95  150,00  
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Porti-telefoonkosten 100,00  346,48  350,00  

Webhosting 200,00  511,64  400,00  

Laptop/IT 200,00    

Diversen 200,00  7,50  50,00  

Representatie/consumptie
s 

  385,45  300,00  

Subtotaal kantoorkosten  1.100,00  1.493,02  1.250,00 

       

PR-activiteiten 1.000,00  139,19  500,00  

Subtotaal PR  1.000,00  139,19  500,00 

       

Reiskosten   100,44  100,00  

Subtotaal reiskosten    100,44  100,00 

       

Projecten in Delft     500,00  

Samen Rijk 0,00      

NL Doet 60,00      

Sara & Sergio 1.100,00  **)  700,00  

Zwerfafval 150,00      

Films     100,00  

Global Goals projecten     p.m.  

Subtotaal Projecten D.  1.310,00  0,0  1.300,00 

       

Inkoop goederen 100,00  0,0  100,00  

Subtotaal inkoop   100,00  0,0  100,00 

       

TOTAAL UITGAVEN  8.773,64  12.910,19  8.500,00 
+ pm  

Overdracht Fonds Stanislas    5.842,00   

       

TOTAAL (zie toelichting)    18.752,19  8.500,00 
+ 

*)  er is een bescheiden uitgave gedaan in Estelí, uit het daar aawezige “dollar-potje” 
**) uitgaven in 2018 
 
Balans 2017 per ultimo 2017  

 
 
 

Debet 2014 2015 2016 2017 Credit 2014 2015 2016 2017 

          

ING 2.853,36 1.592,13 2.474,78 0,00 Stanislas 7.114,95 6.842,67 5.842,67         0,67 

ASN 7.000,00 876,08 0,00 0,00 Kerken 2.827,02 3.249,46 2.302,86 2.049,66 

Rabo  2.367,59 4.484,58 436,56 1.245,86 Ecokids 2.494,47 906,97 1.126,97 1.126,97 

Rabo 
spaar. 

  24.554,86 16.554,86      

Rabo 
tele. 

7.428,27 16.595,24 0,00 0,00      

     Algemen
e reserve 

7.212,78 7.548,93 18.193,70 14.623,42 

          

TOT. 19.649,22 23.548,03 27.466,20 17.800,72 TOTAAL 19.649,22 23.548,03 27.466,20 17.800,72 
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Situatie m.b.t. de “reserve” in Estelí (bedragen in dollars !): 

    

 Saldo 1 januari 2017 (zie jaarverslag 2016): 1200,17  

    

  Inkomsten Uitgaven 

    

31-08-2017 Bijdrage van SSDE voor project Sara en Sergio 1.880,00  

31-08-2017 Bijdrage van SSDE voor het kantoor C3M 2.277,00  

27-01-2017 Ontvangen van Stanislas voor tandartsproject Guadalupe 500,00  

    

12-01-2017 Overdracht voor een project in Juigalpa  1000,00 

20-03-2017 Overgedragen aan het Tandartsproject  500,00 

06-08-2017 Uitvoering project Sara en Serge  845,00 

23-11-2017 Administratie project Sara en Serge  500,00 

11-12-2017 Uitvoering zwerfafvalproject  92,52 

12-12-2017 Ondersteuning muziekschool  500,00 

12-12-2017 Project Sara en Sergio in Tunoza  75,00 

18-01-2018 Kantoorkosten  2277,00 

    

 TOTAAL  4657,00 5789,52 

    

 Saldo 1 januari 2018 67,65  
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Toelichtingen op de uitgaven en inkomsten 2017 en begroting 2018  
 
Algemeen 
Het penningmeesterschap is in de loop van het jaar overgedragen door RobertJan van Egmond aan 
Kees Kruijff (penningmeester a.i., tevens voorzitter).  
De ING-rekening is opgeheven en het saldo ad € 4.831,86 is overgeheveld naar de RABO-rekening. 
Omdat dit bedrag zowel aan de inkomstenkant (RABO-rekening) als aan de uitgavenkant (ING-
rekening) voorkomt, is het in de overzichten niet meegenomen. 
 
Uitgaven 
De uitgaven lagen een stuk hoger dan begroot. Voor een deel komt dit doordat hogere inkomsten 
voor projecten een hoger uitgavenniveau rechtvaardigden. In 2017 is bijna € 7.500 besteed aan 
projecten in Nicaragua: het project Sara & Sergio, met als onderdeel de gesponsorde Wakawaka-
lampen, en het tandartsproject 
Ook heeft, na overleg met onze partners in Bielefeld, de SSDE een –niet-begrote-  financiële bijdrage 
geleverd voor de instandhouding van het kantoor C3M in Estelí: € 2.000 voor 2017 en € 1.500 voor 
het jaar 2018. 
De kantoorkosten zijn relatief fors overschreden ten opzichte van de begroting. Dit komt door het 
intensievere “verkeer” tussen Delft en Estelí (zowel geld als goederen en communicatie per 
telefoon). Ook zijn de kosten van representatie en consumpties zichtbaar gemaakt, die voorheen op 
projecten geboekt werden. Dit mede omdat de verhuurder van het pand kosten voor koffie en thee 
jaarlijks apart in rekening brengt. 
Omdat er meer vrijwilligers meewerken met de stichting en deze ook uit de omgeving van Delft 
komen, stijgen de vergoedingen voor reiskosten. Ook het toegenomen overleg met andere steden in 
Nederland die banden hebben met Nicaragua legt beslag op de post reiskosten. 
 
Inkomsten 
De inkomsten in 2017 lagen ongeveer op het begrote niveau. Wel is het bedrag aan giften veel hoger 
en het bedrag aan subsidies wat lager dan begroot. Giften van particulieren betreffen vooral giften 
voor Wakawaka-lampen. De maaltijdgroep in de Raamstraatkerk levert maandelijkse een mooie 
bijdrage. Het Stanislascollege heeft een collecte voor Estelí gehouden. En de Vierhovenkerk heeft een 
cheque van € 1.000 euro geschonken voor het tandartsproject. 
Bij “diversen” staat een post van € 1.000. Dit bedrag is vorig jaar beschikbaar gesteld aan Esteli, voor 
een project van het Stanislas-college in Juigalpa, maar retour gekomen omdat het geld uit het 
“dollar-potje”in Estelí is voorgeschoten. 
Tot onze spijt heeft Fonds 1818 geen subsidie beschikbaar gesteld voor het project Sara & Sergio, 
omdat de Stichting naar hun oordeel een te grote reserve had.  
De in 2017 geraamde inkomsten uit “Reserves” zijn niet als zodanig gerealiseerd. Wel is € 8.000 uit 
de Spaarrekening naar de rekening-courant overgebracht, om de uitname van het Stanislas-fonds en 
een bijdrage aan het kantoor in Estelí mogelijk te maken. 
 

Toelichting op de  balans 2017 

Door het terugbrengen van het aantal rekeningen tot één betaalrekening en één spaarrekening, is 
het financieel beheer zeer overzichtelijk geworden. Per ultimo 2017 bedroeg het saldo van de 
rekening-courant € 1 245,86 en dat van de spaarrekening € 16.554,86 (was eind 2016: € 24.554,86). 
Tesamen € 17.800,72.  
Onderstaand is aangegeven hoe het saldo van de spaarrekening van ING en RABO samenhangen. De 
afdracht van het saldo van de ING-rekening is een uitgave op de ING-rekening en inkomst op de 
RABO-rekening. 
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Stichting Stedenband Delft-Estelí:   Overzicht transacties ING en RABO jaarrekening 2017 
    
 RABO  ING SOM 
Saldo rekening op 31 december 2016:   € 436,56   € 2.474,78   € 2.911,34  
Totaal inkomsten  € 19.367,24   € 2.550,83   € 21.918,07  
Totaal uitgaven  € 18.557,94   € 194,25   € 23.583,55  
Afdracht naar RABO  € 4.831,36  
Saldo rekening op 31 december 2017  € 1.245,86   € -   € 1.245,86  

 
In de reserve waren vorig jaar bedragen opgenomen die de Stichting beheerde voor specifieke 
doelen of derden. In het verslagjaar is de reserve deels geschoond van deze bedragen. Het 
Stanislasfonds is geheel (per abuis op € 0,67 na) overgedragen aan het Stanislascollege. Het blijft 
bestemd voor projecten in Nicaragua. 
 
Het bedrag dat door kerken is opgebracht (€ 1111,80 door de maaltijdgroep en € 1000 door de 
Vierhovenkerk) is toegevoegd aan het bedrag uit 2016 (€ 2302,86). Er is € 2365 besteed aan het 
tandartsenproject, contractueel vastgelegd via de daarvoor bestemde rekening van het Goede 
Doelen Winkeltje. Resteert een bedrag van € 2049,66. 
Het bedrag voor de Ecokids heeft in 2017 geen wijziging ondergaan. 
 
Uit de balans blijkt dat de feitelijke reserve van de Stichting met € 3570,28 is afgenomen tot   
€ 14.623,42. Een dergelijke reserve is in ieder geval nodig om het functioneren van het eigen kantoor 
en dat in Nicaragua te waarborgen. Zonder andere inkomsten zou de Stichting het nog geen vier jaar 
volhouden en dan is er nog geen project in Nicaragua medegefinancierd. Vandaar dat er veel nadruk 
ligt op het verwerven van andere inkomsten. 
 

Toelichting op de “reserve” in Estelí 
In het jaarverslag 2016 is in het kort de stand van zaken weergegeven met betrekking tot het “dollar-
potje” in Estelí. Het gaat hier om een bedrag dat door SSDE aan het kantoor C3M ter beschikking is 
gesteld. Het kantoor betaalt daaruit in overleg met de SSDE bijdragen aan projecten en het betaalt er 
eigen kosten uit (veelal als een percentage van de projectkosten). 
Het potje is inmiddels practisch leeg. 
 

Toelichting op de begroting 

Inkomsten en uitgaven vertonen in 2018 globaal hetzelfde beeld als de begroting voor 2017.  
Bij de Inkomsten zijn zowel de Giften als de Subsidies geraamd op € 3.000. Specificatie per 
subsidiegever is thans nog niet mogelijk. Het zijn dus streefcijfers. 
Onzeker is nog of de Stedenband mee kan doen met de Global Goals projecten van het Landelijk 
Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua LBSNN en kan mee kan profiteren van de daartoe 
beschikbare subsidies. 
Bij de Uitgaven is onder de Projecten in Delft voor het project Sara & Sergio het bedrag geraamd dat 
in 2017 besteed had moeten worden. 


