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[Porque de Dios es la Gloria 
Want de glorie is voor de Heer]. 

[Stichting Engelen Zonder Paradijs] 
[Havikstraat 73,7481 AH Haaksbergen] 

[info@ezopa.org] 
[ Banknr. NL54INGB0004413712] 

[Kvk-numer: 08203920] 
[RSIN: 821126416] 
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Doelstellingen 2012 

 

Het aankomende jaar zal stichting Engelen Zonder Paradijs (EZOPA) zich concentreren op de hier 

onderstaande punten. 

 Promotie van de stichting 

 Professionaliseren 

 Onderhouden projecten in de Dominicaanse Republiek 

 

Promotie van de stichting 

 

Allereerst is het onze hoop bekendheid genieten in Haaksbergen. Dit is tevens de plaats waar de 

stichting gevestigd is. Verder zouden wij daarom ook de stichting kenbaar maken in Enschede en 

omstreken. Dit heeft het volgende doel, het werven van sponsoren en de stichting kenbaar maken als 

goed doel.  

 

Professionaliseren 

 

In het jaar 2012 wil het bestuur een nieuwe site laten ontwerpen, de oude site is gedateerd en is lang 

niet zo professioneel als de meeste goede doelen site. Een nieuwe site zal tevens onze imago goed 

doen, en zal een goede strategie kunnen zijn bij het werpen van sponsoren. 

 

Onderhouden projecten Dominicaanse Republiek 

 

Ook voor dit jaar willen wij onderwijs bieden aan de kans armste kinderen in de Dominicaanse 

Republiek. Wederom zullen inschrijvingen plaats vinden en zullen wij leraressen in dienst stellen om dit 

doel te kunnen verwezenlijken. Ook zouden wij graag onze kinderen een ontbijt willen aanbieden 

aangezien de meeste kinderen thuis niet of niet kunnen ontbijten. 
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Jaarverslag 2012 stichting Engelen Zonder Paradijs. 
 

Dit jaar had het opgestelde beleid van het bestuur drie aandachtspunten. 

 Promotie en bekend maken van de stichting in Haaksbergen en omgeving, 

door middel van acties en samenwerkingsverbanden. 

 Professionaliteit, het imago van de stichting verbeteren door een moderne nieuwe site. 

 School Dominicaanse Republiek het bieden van onderwijs aan de kansarmste kinderen in de 

Dominicaanse Republiek 

 

We kunnen met een blij gevoel terug kijken naar het afgelopen jaar (2012). 

In dit jaar hebben wij aan 200 kinderen onderwijs kunnen bieden. Hiervoor hebben wij 6 

onderwijzeressen een conciërge en een directrice financieel ondersteund. Het is gelukt om het gehele 

schooljaar de school te onderhouden en zowel de lonen als de huur van de school te betalen. 

Verder heeft Het Assink Lyceum de actie ’Geef ze de vijf’aan ons gewijd. Hierbij hebben de 2de jaars 

leerlingen in totaal een bedrag van  € 2.681,92  opgehaald. Met dit bedrag heeft EZOPA schoolboeken 

kunnen aanschaffen voor de gehele lagere school en een kantine gestart. Ook is de school verhuisd naar 

een nieuw pand. Hiervoor zijn extra schoolkosten gemaakt. 

 

Dit jaar hebben wij wederom besloten te collecteren, helaas waren er niet heel veel vrijwilligers maar 

desondanks hebben we een mooi bedrag van  € 979,51 kunnen ophalen. 

In samenwerking met de heer Brouwer hebben wij in totaal 17 dozen kunnen sturen met speelgoed, 

knuffels en kleding. De knuffels zijn uitgedeeld in verschillende ziekenhuizen in Santo Domingo. 

Vanwege interne problemen in het  schoolbestuur is er een extra reis geweest naar de Dominicaanse 

Republiek. 

De eigen bijdrage van meneer Martin Cabello was dit jaar  wat hoger dan normaal. Dat kwam door 

advocaat kosten voor perceel 9.0. dat geschonken is aan de school door de overheid van de 

Dominicaanse Republiek. 

Voor het jaar 2013 willen wij de huidige projecten blijven ondersteunen en een deel van de schulden 

aflossen. Verder is het de doelstelling om weer een container met goederen te verschepen. 
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BEZOLDIGING- EN VERGOEDINGENBELEID 

 

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. 

Rosaira Estela de la Cruz- Martin Cabello 

Voorzitter/ penningmeester 

Yahaira Perez-Del Duca 

Vice- Voorzitter 

Patricia Douglas Villafañe 

Secretaris 
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Financiële afrekening 2012 

 

 

Financiele afrekening 2012

Inkomsten Uitgaven

toelichting bedrag toelichting bedrag

spaar 120,00€        naar spaar 60,00€           

maand donaties 9.625,99€     salaris 4.768,68€     

giften 5.192,86€     reiskosten 2.890,32€     

acties 2.681,92€     schoolkosten 6.555,51€     

bankkosten 180,00€        

onderhoud 386,87€        

rente en aflossing 2.304,08€     

totaal 17.620,77€  totaal 17.145,46€  

Beginstand 1-1-2012 0,75

Eindstand 31-12-212 481,81
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Staat van Baten en Lasten 2012 

    

     Baten 

  

spaar 120,00€        

maandelijkse don. 9.625,99€     

giften 5.192,86€     

acties 2.681,92€     

totaal 17.620,77€  

 

 

Lasten   

 

Salaris 4.768,68€     

reiskosten 2.890,32€     

schoolkosten 6.555,51€     

bankkosten 174,25€        

spaar 60,00€           

Onderhoud 386,87€        

Rente&aflossing 2.304,08€     

totaal 17.139,71€  
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Balans 2012 
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Toelichting op de balans 

 

Rekening  

Op  31-12-2012 stond er op bankrekeningnummer 

NLINGB0004413712 ten name van stichting 

Engelen Zonder Paradijs 

                                            €481,81 

Op 31-12-2012 stond er op NLINGB0004413712 op 

de Zakelijke spaarrekening ten name van stichting 

Engelen Zonder Paradijs  

                                            €43,04 

 

Totaal 

 

                                           €524,85 

Schulden  

Vanwege advocaat kosten en een extra reis dat er 

ondernomen moest worden naar de Dominicaanse 

Republiek, is er geld geleend 

                                           €2304,08 

 

Totaal 

 

                                          €2304,08 

Eigen vermogen  

Door dat er een schuld bestaat dat nog niet 

volledig afgelost is bedraagt het eigenvermogen 

een negatieve eindstand 

                                         €-1779,23 

 

Activa 

€ 524,85 

Passiva 

€524,85 
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Begroting 2013 
Begroting 2013

Inkomsten Uitgaven

toelichting bedrag toelichting bedrag

spaar -€               naar spaar -€               

maand donaties 8.250,00€     salaris 7.000,00€     

giften 3.000,00€     reiskosten 4.570,00€     

acties 3.000,00€     schoolkosten 1.100,00€     

bankkosten 180,00€        

onderhoud 400,00€        

Schuld en aflossing 1.000,00€     

totaal 14.250,00€  totaal 14.250,00€  

Beginstand 1-1-2013

Eindstand 31-12-2013  


