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JAAROVERZICHT 

Stichting Engelen Zonder Paradijs is opgericht in 2009, en het is met groot plezier dat we in 2016 het 

Sabbatsjaar zijn ingaan. Onze stichting heeft al veel doelen kunnen realiseren. Zo gaan er de 

afgelopen jaren gemiddeld 175 leerlingen naar onze school in de Dominicaanse Republiek. We 

hebben een aantal containers met bruikbare materialen vanuit Nederland naar onze school gestuurd. 

En we zijn druk bezig met de realisatie van een nieuwe, grotere school, waarvoor we de bouwgrond 

inmiddels al in bezit hebben.  

In het jaar 2016 hebben we ons gericht op de volgende doelstellingen: 

 Toename algemene fondsenwerving 

 Aanvullende fondsenwerving ‘Steun een Stoel’  

 Projectplan fondsenwerving nieuwe school 

 Goed onderwijs voor onze huidige leerlingen 

 

Toename algemene fondsenwerving 

Om de effectiviteit van de fondsenwerving te vergroten hebben we in 2016 een aantal belangrijke 

stappen gezet. De belangrijkste hiervan was de realisatie van een nieuwe website. Onze nieuwe 

website (www.ezopa.org) geeft meer informatie over onze projecten en werkwijze en straalt meer 

professionaliteit uit dan onze oude site. Daarnaast zijn koppelingen gemaakt tussen de website en 

diverse social media. Ook hebben we in 2016 diverse flyeracties en collectes uitgevoerd. Onze acties 

lijken hun vruchten te hebben afgeworpen, wat terug te zien is in het gestegen aantal vaste 

donateurs.  

 

Aanvullende fondsenwerving ‘Steun een Stoel’ 
Naast onze gebruikelijke fondsenwerving zijn we in 2016 gestart met het project ‘Steun een Stoel’. 

Dit project had als doel aanvullende inkomsten te genereren, door sponsoren rechtstreeks te 

koppelen aan een van de stoelen van onze school in de Dominicaanse Republiek. Door een koppeling 

te maken met een stoel en niet met een kind hopen we een grotere continuïteit van 

sponsorinkomsten te realiseren. Om het geheel persoonlijk te houden krijgen sponsors wel jaarlijks 

persoonlijke informatie van het kind dat op de stoel zit.  

Deze nieuwe manier van fondsenwerving heeft in 2016 een totaalbedrag van 2674 Euro opgeleverd, 

waarmee we 25% van ons onderwijs kunnen bekostigen. Hierover zijn we erg tevreden en we zijn 

dan ook van plan ‘Steun een Stoel’ in 2017 voort te zetten. 

http://www.ezopa.org/
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Projectplan fondsenwerving nieuwe school 
Onze wens een nieuwe school te realiseren is alleen mogelijk door een flinke toename in de 

fondsenwerving. We hebben daarom in 2016 in samenwerking met de marketingexperts van 

Comyoo een marketingplan opgesteld. Enkele stappen uit het plan zijn reeds uitgevoerd, zoals het 

realiseren van een promotiefilmpje en het drukken van brochures. In 2017 willen we verder gaan 

met het uitvoeren van het projectplan. 

 

Goed onderwijs voor onze huidige leerlingen 

Onze belangrijkste activiteit blijft vanzelfsprekend het continueren van het leveren van goed 

onderwijs aan onze huidige leerlingen, de Engelen van Stichting Engelen Zonder Paradijs. Zoals de 

afgelopen jaren waren de salarissen van docenten en de huur van het schoolpand de grootste 

kostenposten. Net als voorgaande jaren werden deze posten vergoed vanuit Nederlandse 

sponsorgelden, aangevuld met een bijdrage van de ouders. Deze bijdrage lag ver onder het bedrag 

dat reguliere scholen in de Dominicaanse Republiek als schoolgeld vragen. Toch bleek onze bijdrage 

voor enkele Haïtiaanse ouders reden om hun kind niet naar school te sturen. Omdat we dit heel erg 

betreuren hebben we gezocht naar een oplossing om in 2017 onderwijs aan elk kind te kunnen 

geven. We zijn hierbij uitgekomen bij Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek, welke in de 

toekomst de eigen bijdrage kan vergoeden voor de kinderen wiens ouders onze bijdrage niet kunnen 

opbrengen. Ten slotte hebben we ook in 2016 het jaarlijkse kerstdiner georganiseerd.  
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BESTUUR EN VERGOEDINGSBELEID 

De leden van bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

 

Het bestuur van stichting Engelen Zonder Paradijs 

 
Rosaira Estela de la Cruz 
Voorzitter 

 
Iris Verlida Jhonson De Jesus 
Penningmeester 
 

 
Diana da Silva 
Sectretaris 

 
Moraima Daniela Genoveva Statia 
Algemeen bestuurslid 
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FINANCIËEL JAAROVERZICHT 

RESULTAATREKENING 2016 EN BEGROTING 2017 

 

 
2016 2016 2017 

Baten Begroot Gerealiseerd Begroot 

Vaste donateurs € 9.000,00 € 12.775,40 € 10.000,00 

Losse donaties € 12.000,00 € 10.50,00 € 5.000,00 

Collecte € 500,00 € 632,19 € 500,00 

Projectmatig € 0,00 € 6821,00 € 3.000,00 

Steun een stoel € 0,00 € 2674,00 € 2.000,00 
Tegenprestaties 
Overige baten 

    
 
Totaal Baten € 21.500,00 € 23.952,59 € 2.500,00 

    

    

 
2016 2016 2017 

Lasten Begroot Gerealiseerd Begroot 

Huur vastgoed € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 

Salaris docenten € 10.000,00 € 9784,00 € 10.000,00 

Bouwkosten School € 4000,00 € 10.844,31 € 5.000,00 

Reiskosten € 1.000,00 € 517,47 € 1.000,00 

Schoolkosten € 1.500,00 € 206,73 € 1.000,00 

Dozen naar Dom. Rep. € 1.500,00 € 1.025,00 € 1.000,00 

Promotiekosten € 500,00 € 212,77 € 500,00 

Marketingplan € 0,00 € 2740,37 € 1000,00 

Diverse kosten € 1.000,00 € 743,50 € 1.000,00 
 
Totaal Lasten € 21.500,00 € 26.074,15 € 20.500,00 

    Resultaat € 0,00 € -2121,56 € 0,00 

    Leningen aangegaan € 0,00 € 4120,00 
 Leningen afbetaald € 0,00 € 4095,88 
 

    Totale mutatie banksaldo € 0,00 € -2079,44 € 0,00 
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GRAFISCH OVERZICHT BATEN EN LASTEN IN 2016 
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BALANS 01-01-2016 

 

Activa Bedrag Passiva Bedrag 

Lopende rekening € 5.582,42 Eigen vermogen € 5.582,42 

Spaarrekening € 45,50 
  

    Totaal € 5.582,42 
 

€ 5.582,42 

 

 

BALANS 31-12-2016 

 

Activa Bedrag Passiva Bedrag 

Lopende rekening* € 3.484,98 Eigen vermogen € 3.530,70 

Spaarrekening € 45,72 
  

    Totaal € 3.530,70 
 

€ 3.530,70 

 

* waarvan € 3000,00 aan reserveringen 


