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Jaarverslag Algemeen 2018 

 

In 2018 heeft Amigos Colombianos het tweede jaar beleefd van ons project in 
Colombia. Dit project richt zich op de opvang van kansarme meisjes om die op te 
leiden en ze daarna werk te garanderen.  Onze founder Frank van Rijn is in 2018 naar Colombia 
gereisd om daar het project te aanschouwen en de communicatie met de medewerkers van het 
project te optimaliseren. Aansluitend vindt u zijn bevlogen relaas van een bijzondere reis. 
 
Het bestuur heeft in 2018 wijziging in de organisatie aangebracht. Door uitbreiding van het aantal 
vrijwilligers (is nooit genoeg) is besloten de vergadercycli aan te passen. Er is nu bezetting op de 
verschillende werkgroepen, die hun inzet hebben op het verwerven van donaties en sponsoring. Het 
dagelijks bestuur vergadert vanaf eind 2018 onafhankelijk van de werkgroepen. De werkgroepen 
leggen hun verantwoording af aan het dagelijks bestuur.  
 
In 2018 is voor het eerst een crowd funding actie gestart. Die heeft ons geleerd hoe hiermee om te 
gaan. De lessen hieruit geleerd zullen wij meenemen naar de toekomst. In 2018 is de werkgroep 
bedrijven nieuw leven ingeblazen De activiteiten naar scholen is vernieuwd ingezet. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat thans uit de vacante positie van voorzitter,(de penningmeester neemt 
deze rol ad interim voor zijn rekening) In het dagelijks bestuur hebben vervolgens zitting, de 
secretaresse, uitvoerend administratief medewerkster en de project coördinator Colombia. 
 
In 2018 is de website verder ontwikkeld en heeft thans de professionele uitstraling, die er van 
verwacht mag worden.  Interactieve donaties via de website hebben inmiddels hun weg gevonden. 
 
Het bestuur is zich er van bewust, dat er hard gewerkt moet worden om de begeleiding en 
financiering van ons project in Colombia te kunnen continueren.  
 
Rest ons de donateurs, sponsors en giften uit erflaters uitdrukkelijk te bedanken voor hun gaven in 
2018.  
 
Wij zullen alles in het werk stellen om ons project en de organisatie in Nederland tot een succes te 
brengen 
 
A.J. Wester 
Voorzitter a.i 
 

  



Activiteiten in Colombia 

Het kalenderjaar 2018 is een enorm succesvol jaar geweest m.b.t. onze activiteiten in Colombia. De 
gemeente Medellín beloonde ons jarenlange werk, uithoudingsvermogen en innovatieve 
programma’s door ons voor de komende vijf jaar gratis een gebouw ter beschikking te stellen voor 
onze activiteiten. Dit ruime pand staat op een zeer gunstige locatie nabij het centrum van de stad en 
is per openbaar vervoer uitstekend te bereiken. Een absoluut compliment voor iedereen die 
betrokken is bij Amigos Colombianos voor het verschil dat we maken in de wereld van kwetsbare 
jonge vrouwen en meisjes in Medellín. Het pand moet nog wel helemaal opgeknapt worden na twee 
jaar leegstand, maar die investering weegt niet op tegen de opbrengst, zowel financieel als in 
kwaliteit van ons programma.  
 
Daarnaast heeft onze samenwerkingspartner Sueños y Huellas del Mañana, onder onze begeleiding, 
organisatorisch enorme stappen gemaakt door een vierjarenplan te maken. Dit garandeert ons dat 
de kwaliteit van ns programma ook voor de komende jaren gewaarborgd is. Hier is het bestuur heel 
blij mee.  
 
Een helpende hand 
Ons project ‘Een helpende hand’ is een project dat meisjes die een hulpverleningsprogramma van 
een instituut verlaten helpt om hun leven na het programma succesvol op de rit te zetten. De meisjes 
worden o.a. geholpen bij het vinden van werk, het verwerken van trauma’s uit het verleden, het 
herstellen en/of leren omgaan met de relaties binnen hun familie, het inzicht krijgen en uitwerken 
van een realistisch persoonlijk toekomstplan en alles wat daarbij komt kijken. Studie en opleiding, 
maar ook aan zelfstandig leren wonen, sparen en afstand nemen en houden van negatieve 
invloeden. 
 
Onze lokale werkorganisatie Sueños y 
Huellas del Mañana wist het aantal 
instituten dat geschikte kandidaten kan 
aanleveren voor het project uit te breiden 
van 35 naar 41. Veel meer zijn er ook niet in 
Medellín. In 2018 werden door 35 van de 
instituten maar liefst 406 kandidaten 
aangemeld. Er werden in 2018 twaalf 
meisjes toegelaten tot het programma, 
waarmee het totaal aantal tot nu toe 
toegelaten meisjes op vijftig komt. Acht 
meisjes rondde het programma in 2018 
succesvol af, waarmee het totaal aantal tot 
nu toe op 23 komt. Drie meisjes verlieten 
het programma voortijdig. Van de 23 meisjes       Alle deelneemsters maken in ons programma hun studie af 
die tot nu toe het project succesvol hebben  
afgerond hebben achttien meisjes nog altijd werk, vier meisjes hebben een andere vorm van 
inkomsten (bijvoorbeeld een partner of familie die werkt en hen onderhoud) en één meisje heeft nog 
geen inkomsten. Dit meisjes heeft een terugval gehad vanwege een emotionele crisis en daaraan 
gerelateerd drugsgebruik. Via ons programma is zij hier inmiddels voor behandeld. Zij is volledig 
hersteld en inmiddels is zij alweer in gesprek met een werkgever over een nieuwe baan. Alle meisjes 
hebben voldoende basis om in hun eigen inkomsten te voorzien indien nodig. Het meisje dat nog 
geen inkomsten heeft wordt ondersteund bij het vinden van werk.  
 



Het deelproject ‘Aan het werk!’ is een onderdeel van ons 
project dat er op gericht is om deelnemers de maximale 
garantie te geven dat zij snel een inkomen kunnen genereren, 
werkervaring opdoen en goede kansen maken om ons project 
te verlaten met een baan, deze ook kunnen behouden of 
succesvol elders een baan kunnen vinden. Om dit te 
realiseren wordt een relatienetwerk aan bedrijven 
opgebouwd die bereid zijn om deelnemers een jaar in dienst 
te nemen met de intentie om de deelnemer ook na dat jaar in 
dienst te houden. In sommige gevallen ontvangen deze 
    bedrijven een financiële tegemoetkoming van 
Amigos Colombianos. Deelnemers worden altijd vanuit ons 
team begeleid door een werkcoach. Deze begeleiding wordt 
door de bedrijven enorm gewaardeerd en is één van de 
belangrijkste redenen waarom zij zich aanmelden voor ons 
programma.  
 

Het relatienetwerk werd in 2018 uitgebreid van 34   Oprichter Frank met Angie op haar werk (Parchitas) 
bedrijven naar 62 bedrijven. Bedrijven vertegenwoordigen  
verschillende branches. Voorbeelden zijn de ziekenhuizen, beveiligingsbedrijven, confectie-industrie, 
hotels, restaurants, supermarkten, kapsalons, bakkerijen en drukkerijen.  
 
In 2018 waren er 22 bedrijven die een deelnemer uit het programma ontvingen.    
 
Het bestuur is zeer tevreden over de ontwikkelingen met betrekking tot het  project. De strenge 
selectie op vooral de motivatie van de kandidaten voor ons programma garandeert onze hoge 
succespercentages. Er zijn vrijwel geen deelnemers die het programma vroegtijdig verlaten en de 
deelnemers die het project afronden kunnen zichzelf economisch onderhouden of worden 
economisch onderhouden.  
 

 
Lunch na een groepsworkshop 

  



Financieel jaarverslag 2018 
 
 

Inkomsten 

 

De inkomsten over het jaar 2018 hebben een dalende lijn te zien gegeven ten opzichte 

van 2017. In 2017 werd een legaat ontvangen uit een nalatenschap. Een dergelijke 

ontvangst ontbreekt in 2018. 

Recentelijk zijn er definitieve plannen ontwikkeld om crowdfunding projecten te starten. 

Het starten van deze activiteit zal in 2019 plaatsvinden. 

Hiermede beogen we vermindering van inkomsten uit andere bronnen verder af te 

dekken. 

Inmiddels zijn er bestuurlijk aanpassingen gerealiseerd, waardoor een gerichtere werving 

van inkomsten zal worden gerealiseerd. Er zijn werkgroepen in het leven geroepen, die 

ieder afzonderlijk doelgroepen zal benaderen. 

 

Uitgaven 

 

De uitgaven beliepen € 48.521 ten opzichte van 2017 € 65.391. Voortzetting van ons 

project in Colombia is gebaseerd op begrotingen en realisatie en verantwoording. 

Tot heden toe zijn we steeds tevreden over de voortgang op financieel gebied. 

Aan het project is € 45.417 besteed en volgens begroting zal er nog een afrekening 

plaatsvinden, deze in 2019 plaatsvinden. 

Per saldo is er over het jaar 2018 geen achteruitgang in de financiële middelen ontstaan. 

 

 

Beleid 

 

De het bestuur van de stichtingstreeft er naar steeds voldoende middelen in kas te 

hebben om het project Colombia een jaar lang te kunnen financieren, ca. € 80.000 per 

jaar 

De liquiditeitspositie bedroeg op het eind van het jaar € 121.093.  

Dat is ruim voldoende om de continuïteit te kunnen waarborgen. Wel ontstaat er nog 

geen ruimte om ons project te kunnen uitbreiden. 

 

 

Bestuur 

 

Alle bestuursleden werken onbezoldigd. 

Slechts over de reiskosten naar Colombia worden  vergoedingen verstrekt. 

Kosten worden zoveel mogelijk beperkt. 

 

 

Activiteiten 

 

2019 zal verder in het teken staan van de nieuwe media. We gaan weer op zoek naar de 

scholen en bedrijven etc. Er zijn werkgroepen geformeerd, die de verschillende 

doelgroepen zullen bewerken. 

 

 

  



Overzicht afgelopen jaren      
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Inkomsten             

Rentebaten 62 298           880          1.108            680  723  

Donaties particulieren 15.897 40.656       20.121        20.181        26.227        27.391  

Donaties bedrijven 
8.400 - -          5.850            700          6.685  

Donaties scholen en 
verenigingen - -           200              -          11.405          7.379  

Donaties instanties 7.500 4.500         2.000          7.573          7.100          4.300  

Fondsen 16.700 19.750       21.575        26.610        34.050        19.900  

Diversen - -         1.032            100              88  415  

Totaal inkomsten  48.559 65.204 45.808 61.422 80.249 66.793 

 

Uitgaven 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Uitgaven            

Bankkosten 324 431           407            492            469            494  

Kantoorkosten 579 631           388            502            203            295  

Publiciteitskosten  740           716            303            292          1.116  

Organisatiekosten activiteiten         1.180         1.788         2.192                  -           273          1.506  

Reiskosten 1.009 1.551         1.925            806          1.962          2.094  

Projectkosten 45.417 60.000       72.822        23.170          3.917        91.487  

Diversen 12 250           174               -              190            989  

Totaal uitgaven  48.521 65.391       78.624        25.272          7.306        97.980  

 

 

 
 

 


