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BELEID 

Het jaar 2014 is voorbij. Stichting Engelen Zonder Paradijs is weer een jaartje ouder. 

Voor het jaar 2015 wil de stichting zich focussen op de volgende aandachtspunten: 

professionalisering, ouderhouden projecten en het winst gevend maken van Blezzjoe(winkel). 

  

Promotie en professionalisering van de stichting 

 

Ondanks onze groei de afgelopen jaren, kan er nog veel gewonnen worden op het gebied van 

promotie. Er zullen flyers ontworpen worden, die uitgedeeld kunnen worden aan geïnteresseerden. 

Ook zullen er flyers gedrukt worden voor Blezzjoe en uitgedeeld worden in Haaksbergen. 

Daarnaast zal de website worden onderhouden. Ook heeft het kantoor van Engelen Zonder Paradijs 

in Enschede zijn nieuwe vesting gevonden.  

 

Onderhouden projecten 

 

 Het is onze wens om onze school op de Dominicaanse republiek te blijven onderhouden.  

Met als belangrijkste onderdeel de huur van het gebouw en het betalen van de salarissen van de 

leerkrachten. Daarom hebben we besloten om voor het schooljaar 2015 een kleine bijdrage te 

vragen aan de ouders, voor het onderhoud van de school.  

 

Blezzjoe 

 

Stichting Engelen Zonder Paradijs is een kringloop winkel begonnen aan de Eibergse straat in 

Haaksbergen. Met deze winkel hopen wij, extra fondsen te werven ten bate van EZOPA.
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JAAROVERZICHT 2015 

 

Promotie en professionalisering van de stichting 

 

Ook voor het jaar 2015 zijn er flyers ontworpen voor de stichting Engelen Zonder Paradijs. 

Deze zijn uitgedeeld op verschillende activiteiten en kerken. Ook voor Blezzjoe zijn er flyers 

ontworpen en uitgedeeld in heel Haaksbergen. Wat heeft geleid tot meer bekendheid van zowel de 

stichting als de winkel. 

 

Onderhouden projecten 

 

 Het afgelopen jaar is het ons gelukt om de huur van de school te betalen, daarnaast zijn er 23 dozen 

gestuurd met school spullen, kleding en schoenen. Ook is er een Kerst diner georganiseerd, voor alle 

kinderen die thuis geen Kerst kunnen vieren.  

 

Om kosten te drukken hebben we dit jaar een klein bedrag moeten vragen aan de ouders van de 

kinderen  voor het onderhoud van de school. Hierdoor konden een aantal kinderen(voor namelijk 

van Haitiaanse afkomst) zich niet aanmelden. Daarom willen we in het jaar 2016 een project 

opzetten om dit het volgende jaar te kunnen verhelpen. 

 

Blezzjoe 

 

Stichting Engelen Zonder Paradijs is een kringloop winkel begonnen aan de Eibergse straat in 

Haaksbergen. Met deze winkel hoopten wij , extra fondsen werven ten bate van Ezopa. 

Het afgelopen jaar hebben we dankzij de winkel 23 dozen naar de Dominicaanse Republiek kunnen 

sturen met spullen voor de kinderen. Vanwege dit succes hebben we besloten om in het jaar 2016 

door te gaan met de winkel. 

 

Een nieuwe school 
 

Het terrein wat we hebben gekregen van de overheid van Guaricano VillaMella, is in het afgelopen 

jaar gereed gemaakt om er een school te kunnen bouwen alle benodigde papieren en vergunningen 

en de begrotingen zijn binnen. Verder wordt de huur lokaall nog steeds te koop aangeboden voor 1,5 

miljoen pesos( 30.000 euro), het is goedkoper deze school te kopen dan er een te bouwen. Er moet 

een project plan komen voor dit project. Om te kijken of het project realiseerbaar is voor onze 

stichting.
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BEZOLDIGING 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. 

Voorzitter/ penningmeester  Rosaira Estela de la Cruz- Martin Cabello  

Secretaris    Patricia Douglas  

Vice-secretaris   Yahaira Perez-Del Duca  



 

Jaarverslag Stichting Engelen Zonder Paradijs | 6 

 

FINANCIËEL JAAROVERZICHT 

RESULTAATREKENING 2015 EN BEGROTING 2016 

 

 
2015 2015 2016 

Baten Begroot Gerealiseerd Begroot 

Vaste donateurs € 9.000,00 € 8.805,00 € 9.000,00 

Losse donaties € 6.000,00 € 10.286,40 € 12.000,00 

Collecte € 1.150,00 € 505,81 € 500,00 

Projectmatig € 1.150,00 € 5.155,00 
 Tegenprestaties € 3.500,00 € 0,00 
 

    Totaal Baten € 20.800,00 € 24.752,21 € 21.500,00 

    

    

 
2015 2015 2016 

Lasten Begroot Gerealiseerd Begroot 

Huur vastgoed € 5.000,00 € 4.646,93 € 2.000,00 

Salaris docenten € 10.000,00 € 6.348,18 € 10.000,00 

Bouwkosten School € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

Reiskosten € 1.000,00 € 941,96 € 1.000,00 

Schoolkosten € 1.800,00 € 2.586,02 € 1.500,00 

Dozen naar Dom. Rep. € 1.500,00 € 1.235,00 € 1.500,00 

Promotiekosten € 500,00 € 41,75 € 500,00 

Diverse kosten € 1.000,00 € 1.018,59 € 1.000,00 

    Totaal Lasten € 20.800,00 € 20.818,43 € 21.500,00 

    Resultaat € 0,00 € 3.933,78 € 0,00 

    Leningen aangegaan € 0,00 € 0,00 
 Leningen afbetaald € 0,00 € 321,00 
 

    Totale mutatie banksaldo € 0,00 € 3.612,78 € 0,00 
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GRAFISCH OVERZICHT BATEN EN LASTEN IN 2015 
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BALANS 01-01-2015 

 

Activa Bedrag Passiva Bedrag 

Banksaldo € 1.969,64 Eigen vermogen € 1.648,64 

  
Lening Wehkamp € 321,00 

    Totaal € 1.969,64 
 

€ 1.969,64 

 

 

BALANS 31-12-2015 

 

Activa Bedrag Passiva Bedrag 

Banksaldo € 5.582,42 Eigen vermogen € 5.582,42 

    

    Totaal € 5.582,42 
 

€ 5.582,42 

 


