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BALANS

per 31 december 2022
alle bedragen in €

ACTIVA Noot

VASTE ACTIVA

Immaterieel vaste activa -                   -                   

Materieel vaste activa -                   -                   

Financiële vaste activa -                   -                   

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1 -                   -                   

Effecten -                   -                   

Liquide middelen

ABN AMRO betaalrekening 448995204 41.761        7.413          

ABN SPAAR 430688210 887.388      912.206      

929.149        919.619        

TOTAAL 929.149        919.619        

PASSIVA Noot

RESERVES EN FONDSEN 2

Bestemmingsreserves

Overige reserves 929.149      919.619      

Bestemmingsfondsen

929.149        919.619        

VOORZIENINGEN -                   -                   

KORTLOPENDE SCHULDEN -                   -                   

TOTAAL 929.149        919.619        

31 december 2022 31 december 2021

31 december 2022 31 december 2021
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
1 januari 2022 t/m 31 december 2022

alle bedragen in €

Noot

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 70.000         116.000       

Rentebaten en baten uit beleggingen 182             -                  

Overige baten

Totaal baten 70.182         116.000       

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 3 56.700         10.491         

Kosten fondsenwerving -                  

Kosten van beleggingen

Kosten beheer en administratie 4 3.952           1.494           

Totaal lasten 3.952           1.494           

Saldo van baten en lasten 9.530           104.015       

Bestemming saldo

Dotatie bestemmingsreserve -                  

Dotatie overige reserve 9.530           104.015       

9.530           104.015       

2022 2021
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ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen en activiteiten

Stichting Van Herel Fonds (hierna ook: Stichting) is op 13 oktober 2014 opgericht. De Stichting heeft ten

doel het verstrekken van leningen, het doen van giften, en, in uitzonderingsgevallen, het verstrekken van

risicokapitaal, ten behoeve van arme mensen in ontwikkelingslanden die onder de armoedegrens leven,

op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en vorming voor volwassenen en kinderen en voorts al

hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles

in de ruimste zin van het woord.

De Stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het fonds werft niet actief geld of goederen onder derden.

Grondslagen voor verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 inzake Fondsenwervende

instellingen. Alle bedragen in de jaarrekening worden weergegeven in euro's, tenzij anders vermeld.

De algemene grondslag van de activa en passiva alsmede voor de bepaling van het resultaat is de

historische verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen

tegen nominale waarde.

De Staat van Baten en Lasten is opgesteld overeenkomstig het model zoals opgenomen in bovengenoemde

Richtlijn 650.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vergelijking met voorgaand boekjaar

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een eventuele voorziening

wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Ontvangsten en uitgaven in de staat van baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop

ze betrekking hebben. Aangezien de Stichting in de opbouwfase verkeert en de kosten minimaal zijn,

is het model 'Toelichting lastenverdeling' uit de Richtlijn 650 in deze fase niet opgesteld.

Baten

Donaties worden als baten verantwoord in het jaar waarin ze per bank zijn ontvangen.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijk in de toelichting op

de staat van baten en lasten vermeld, onder vermelding van de aard van de bestemming.

Bedrijfslasten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen

op de vaste activa worden gebaseerd op de aanschafwaarde. De afschrijvingen vinden plaats volgens

de lineaire methode op basis van de geschatte gebruiksduur.

TOELICHTING OP DE BALANS

1. Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 31-12-2022 31-12-2021

Rente vordering -                 -                           

Overlopende activa -                 -                           

Stand per einde boekjaar -                 -                           

2. Fondsen en reserves

Overige reserves

Stand per begin boekjaar 919.619     

Mutatie uit resultaatverdeling 9.530         

Stand per einde boekjaar 929.149     

Gedurende de opbouw van het vermogen van de Stichting zijn er nog geen reserves afgezonderd voor een

speciaal doel. Om die reden heeft het bestuur de ter beschikking staande middelen gedoteerd aan de

Overige reserves.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3. Besteed aan doelstellingen

In 2022 zijn de volgende bedragen besteed:

25.000       Project Innovacion Educativa

10.000       Aanschaf apperatuur en materialen middelbare technische school. AGDI.

19.000       Additionele steun volgens aanvraag donderdag 13 oktober 2022

54.000       Totaal Flor Ayuda

2.700         Stichting Kenchaan: Bijdrage bezoek Zuid Afrika social entrepreneurship

56.700       Totaal

Project Innovacion Educativa 

1.

2.

3.

4.

Technische school Instituto Technico Theo Bloem

Het geven van workshops om het les geven in een hybride systeem (dit is een noviteit in Guatemala). 

Voordelen zijn de kostenbesparingen en vergroting van de toegankelijkheid tot het onderwijs voor de 

leerlingen. Vooral nu de scholen weer (deels) open zijn en een combinatie van  thuis/ op school volgen van 

onderwijs mogelijk is.

De docenten en personeel van de school zijn door het projekt verder geïnformeerd hoe vorm te geven aan 

het geven van hybride onderwijs.  

Het zelf maken van technische training video’s om verdere stappen te maken in het geven van online- 

onderwijs. Dit vooral ook om de ontwikkelkosten voor de scholen betaalbaar te houden. 

Dit zijn vakinhoudelijke video’s ten behoeve van het online lesgeven en het informeren (voorbeeld geven) 

van de lokale overheid (ministerie van onderwijs) over hoe dit in werkelijkheid werkt. De overheid houdt wel 

toezicht maar geeft verder geen enkele financiële bijdrage en verbood  de leerlingen tijdens de pandemie 

naar school te komen. Alleen thuis leren was toegestaan.

Workshops om de digitale transformatie verder in gang te zetten.

De school heeft een evenement / seminar georganiseerd voor docenten van publieke scholen in de 

omgeving om hen te informeren over het belang digitale transformatie met betrekking tot het overgaan naar 

hybride lesvormen.

Voor het online kunnen lesgeven is de ICT-infrastructuur op school verbeterd.

Dit is het eenvoudigste onderdeel van het project. Er is computer en audiovisuele apparatuur aangeschaft 

bij een lokale ICT-leverancier.

Als gevolg van de Covid pandemie werden alle scholen in die periode gesloten. Om toch het onderwijs te 

kunnen voortzetten is er door de Dr. Bloem scholen in Sacoj, Guatemala een hybride onderwijssysteem 

ontwikkeld. Namelijk door de introductie van de online vorm. Dit was nieuw voor Guatemala en dus ook voor 

de schooldirectie, docenten en haar leerlingen alsmede voor de overheid. De overheid (lokale autoriteiten) 

moet hiervoor onderwijs licenties verstrekken om de nieuwe manier van het hybride lesgeven te mogen 

introduceren op de beide Theo Bloem scholen. Dat is gelukt. Overgaan op deze manier van lesgeven vereiste 

uitleg voor alle betrokkenen. Naast de ontwikkeling van lesprogramma’s, aanschaf van hardware en een 

infrastructuur. Hiervoor zijn workshops gegeven niet alleen voor de eigen docenten, medewerkers maar ook 

voor docenten van diverse scholen in de regio. 

Dit project, voornamelijk gericht op de opleiding van de docenten (medegefinancierd door Wilde Ganzen), 

bestaat uit vier onderdelen:

De counterpart van Stichting Flor Ayuda in Guatemala (AGDI) heeft ons in het derde kwartaal 2022 benaderd 

met een projectaanvraag (€ 10.000) voor apparatuur voor de praktijklokalen van de Middelbare Technische 

School, "Instituto Tecnico dr. Theo Bloem". 

De scholen in Guatemala moesten vanaf maandag 2 mei 2021 weer fysiek onderwijs gaan geven na een 

periode van ruim 2 jaar van alleen verplicht online onderwijs. Een eerdere afspraak met het Ministerie van 

Onderwijs in maart 2021, twee dagen fysiek onderwijs en drie dagen online, was ingetrokken en de nieuwe 

voorwaarde was:  alleen fysiek onderwijs met maximaal 15 studenten per lokaal/praktijklokaal. Er was strenge controle, dus geen 

mogelijkheid om als instituut de roosters flexibel in te delen. Deze regeling was totaal onverwacht 25 april 

uitgevaardigd. Bezwaar maken was te riskant gezien het politieke systeem in Guatemala.
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Extra Bijdrage ad € 19.000 voor de scholengemeenschap (voorgezet onderwijs en de technische school).

•

•

Stichting Kenchaan

4. Kosten beheer en administratie

De beheer en administratiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd

Registratiekosten 25

Algemene kosten 0

Bank- en rentekosten 3.927

Totaal 3.952

Kentallen

Beheerskosten versus vermogen begin van het jaar 0,4%

Beheerskosten versus giften (bestedingen) 7,0%

Beheerskosten versus ingekomen donaties 5,6%

Naast het laten kennismaken met de mogelijkheden, schoonheid een bedreigingen in de biodiversiteit van hun 

eigen nature reserve hebben de begeleiders met de deelnemers van deze groepen gesproken over het 

opzetten van één of meerdere bedrijfjes met als doel om enerzijds een inkomen te genereren en ervoor te 

zorgen dat zij in of rondom het nature reserve te blijven om het te beschermen anderzijds. 

De bedrijven die worden opgericht dienen in lijn te liggen met de doelstellingen van Kenchaan in de zin van 

beschermen van hun eigen Nature reserve, behouden van de biodiversiteit en het creëren van bewustwording 

van de noodzaak om dit prachtige Impholozi Nature reserve te behouden voor hun oorspronkelijke bewoners 

(dieren én mensen).

Door de groei van het aantal studenten naar 243 in januari 2022 (start schooljaar in Guatemala en we kunnen 

met trots alvast melden dat dit aantal inderdaad gestart is!!) en de onzekerheid tot april jl. of de scholen weer 

open mochten, is men niet in staat geweest te kunnen anticiperen op de 25 april uitgevaardigde regel.

Om de studenten niet teleur te stellen en hen te kunnen bieden waar ze al tijden naar uit hadden gezien, is de 

aanschaf van de apparatuur en materialen zo snel mogelijk gedaan. De computers apparatuur en (audio 

visuele) materialen zijn lokaal aangeschaft en kort daarna geleverd en geïnstalleerd. Dit naar tevredenheid van 

het schoolbestuur, de leraren en uiteraard de leerlingen. 

Ten behoeve van de scholengemeenschap in Guatemala heeft Flor Ayuda in 2021/22 de werving van gelden 

gericht op het bereiken van een tweetal doelstellingen: 

De scholengemeenschap AGDI in staat stellen om gedurende de corona crisis het docenten team in dienst 

te kunnen houden. 

Met dit docententeam het onderwijs voor de leerlingen/studenten online en met digitale lesmethoden verder 

uit te breiden om zo een grotere groep te kunnen blijven bereiken en van kwalitatief hoog onderwijs te 

kunnen blijven voorzien. 

Door mindere wervingsinkomsten tijdens Corona is aanspraak gedaan op het bestemmingsreserve Deze 

reserve (met name gebruikt voor de betaling van de leerkrachten en het personeel van de 

scholengemeenschap) dient aan het einde van elk jaar voldoende te zijn om de scholengemeenschap in staat 

te stellen om in het nieuwe schooljaar (startend op 1 januari 2023) ook weer onderwijs aan te kunnen bieden. 

Elk jaar is de Bestemmingsreserve de buffer om de schommeling in bijdragen door de ouders op te kunnen 

vangen. Met name in de eerste helft van het schooljaar. Een aantal ouders ontbreekt het nog aan de financiële 

middelen. Gezien dit aantal gelukkig dalende is, verwachten we gaandeweg 2023 een voldoend evenwicht te 

bereiken. Kortom, met de extra bijdrage van € 19.000 van het Van Herel Fonds heeft AGDI de mogelijkheid gekregen 

om te starten met het nieuwe studiejaar. Dit door het overnemen van een gedeelte van de ouderbijdragen. Flor 

Ayuda kan zich dan blijven concentreren op het werven van gelden benodigd voor de maandelijkse 

ondersteuning van AGDI. 

Als onderdeel van het Unearthed programma van Stichting Kenchaan wordt er verder gebouwd aan het 

Unearthed Social Enterprise programma. SVHF heeft vorige jaren donaties gedaan om nature trails mogelijk 

te maken voor enkele bewoners uit de community’s rond het Impholozi Nature reserve. 
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