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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 
Secretaris 
 

 
Massiel de la Cruz 
Personal relations/ marketing 

 
Moraima Daniela Genoveva Statia 
Algemeen bestuurslid 
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JAAROVERZICHT 

                                                                                                           

Wij zijn jarig! 10 Jaar EZOPA, Hoera! 

Al 10 jaar lang zetten wij ons in om kansarme kinderen 

te helpen met onderwijs, schoolspullen kleding en 

schoenen in de Dominicaanse Republiek . Door de steun 

die wij hebben ontvangen van de overheid in de 

Dominicaanse Republiek, zijn wij ook begonnen met de 

bouw van een eigen school op de Dominicaanse 

Republiek. Zoals we in 2017 al melden is het onze wens 

om vervolg te geven aan de bouw van een nieuwe 

school een project waar we in 2014 mee begonnen zijn. 

Als stichting zoeken wij naar nieuwe manieren van 

fondsenwerving om onze projecten te kunnen 

financieren.  

EZOPA’s fondsen zijn onderverdeeld in twee projecten.  

Het Eerste project is goed onderwijs voor onze huidige 

leerlingen en het tweede project is de  bouw van de 

school. Zoals hierboven genoemd. 

 

Om onze projecten te kunnen financieren  heeft EZOPA zich om die reden gefocust op de volgende 

gebieden: 

• Toename algemene fondsenwerving 

• Aanvullende fondsenwerving ‘Steun 
een Stoel’  

 

Toename algemene 

fondsenwerving 

 

Project plan: financiering nieuwe school 

In 2014 zijn wij begonnen met de bouw van 

een nieuwe school op de Dominicaanse 

Republiek. Afgelopen jaar hebben wij gewerkt 

aan het storten van de fundering voor de 

bouw. De fundering is voor 80% afgerond. 

Komend jaar zullen wij ons daarom wederom  

focussen om fondsen te werven om de 

fundering af te ronden. 

 Zodat wij verder kunnen met fase twee van het project. De muren en het dak. Hiervoor zullen wij 

mogelijke sponsoren en stichtingen benaderen. 
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Supp  
                               

Sinds 2017 maakt Stichting Engelen Zonder Paradijs gebruik van Supp, zie www.ezopa.org. 

Met  Supp kunnen geïnteresseerden rechtstreeks  een financiële bijdrage overmaken voor ons 

bouwplan. Deze actie heeft nog niet veel extra fondsen binnen gebracht. Wij hopen dat dit in de 

toekomst zal veranderen door het onder de aandacht te brengen van deze betaalmogelijkheid via 

sociale media bij onze donateurs en andere geïnteresseerden. 

 

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. Om onze sponsoren enthousiast te houden 

voor dit project, heeft EZOPA besloten dat er vanaf 2018, minstens 2 keer per jaar een 

contactmoment zal zijn vanuit het kind naar de sponsor. Dit zal gebeuren middels een brief, kaart of 

e-mail. 

  

Goed onderwijs voor 

onze huidige leerlingen 

Onze belangrijkste activiteit 

blijft vanzelfsprekend het 

continueren van het leveren 

van goed onderwijs aan onze 

leerlingen, de Engelen van 

Stichting Engelen Zonder 

Paradijs. 

Net als 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. Verder vergroot het  betalen van 

schoolgeld de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kinderen. 

Het inschrijfgeld dat wordt opgehaald gedurende het schooljaar, wordt gespendeerd aan het 

onderhouden van de school. Hierbij kunt u denken aan het vervangen van kapotte toiletten, het 

verven van de school en  andere gerelateerde onvoorziene kosten. 



 

Jaarverslag Stichting Engelen Zonder Paradijs | 5 

 

 

   



 

Jaarverslag Stichting Engelen Zonder Paradijs | 6 

FINANCIËEL JAAROVERZICHT 

RESULTATENREKENING 2019 EN BEGROTING 2020 

 

 2019 2019 2020 

Baten Begroot Gerealiseerd Begroot 

Vaste donateurs € 10.000,00 € 7.530,87 € 10.000,00 

Losse donaties € 1.000,00 € 615,00 € 1.000,00 

Collecte € 500,00 € 638,20 € 500,00 

Projectmatig € 2.500,00 € 2.378,75 € 2.500,00 

Steun een stoel € 2.500,00 € 3.300,00 € 2.550,00 

Kerstgift € 1.000,00 € 700,50 € 1.000,00 

Blezzjoe € 0,00 € 770,00 € 0,00 

Overige baten € 1.000,00 € 0,00 €1.000,00 

Leningen € 0,00 € 5.149,98 €0,00 

Totaal Baten € 18.500,00 € 21.083,30 € 19.550,00 

    

 2019 2019 2020 

Lasten Begroot Gerealiseerd Begroot 

Huur vastgoed (Blezzjoe) € 0,00 € 1.050,00 € 0,00 

Salaris docenten € 10.000,00 € 10.356,46 € 12.000,00 

Bouwkosten School € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 

Reiskosten € 1.000,00 € 212,69 € 1.000,00 

Schoolkosten € 1.000,00 € 2.514,56 € 1.000,00 

Dozen naar Dom. Rep. € 500,00 € 1.080,00 € 0,00 

Promotiekosten € 500,00 € 269,65 € 200,00 

Onderhoudskosten € 500,00 € 296,01 € 350,00 

Marketingplan € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Diversen € 1.000,00 € 200,00 € 1.000,00 

Leningen € 2000,00 € 3049,98 € 2.000,00 

Totaal Lasten € 18.500,00 € 19.379,35 € 19.550,00 

    

Resultaat € 0,00 € -1.703,95 € 0,00 

    

Leningen aangegaan € 0,00 € 5.149,49  

Leningen afbetaald € 0,00 € 3.049,98  
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GRAFISCH OVERZICHT BATEN EN LASTEN IN 2018 
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BALANS 01-01-2019 

 

Activa Bedrag Passiva Bedrag 

Lopende rekening € 52,36 Eigen vermogen € 134,95 

Spaarrekening € 82,59   

    

Totaal € 134,95  € 134,95 

 

 

BALANS 31-12-2019 

 

Activa Bedrag Passiva Bedrag 

Lopende rekening* € 833,85 Eigen vermogen € 866,46 

Spaarrekening € 32,61   

  Leningen €2099,51 

    

Totaal € 866,46  € -1.233,05 

 

 


