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Organisatie
De stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) is een vrijwilligersorganisatie
die, samen met zoveel mogelijk partners uit het maatschappelijk middenveld van
Doetinchem, invulling geeft aan de stedenband met La Libertad, Nicaragua. Sinds 1992 zijn
vele kleine en grotere projecten gerealiseerd.
DOS is in 1990 opgericht op initiatief van de gemeenteraad van Doetinchem, met als doel
een stedenbandrelatie aan te gaan met een stad in een ontwikkelingsland. Dat is La Libertad
in Nicaragua geworden. Nu, vele jaren later, onderhouden we nog steeds goede contacten
met onze partnerorganisatie in La Libertad, zijn er vriendschappen ontstaan en veel
projecten ondersteund.

Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS)
Wilhelminastraat 77
secretariaat@dos-doetinchem.nl
06 14110201
www.dos-doetinchem.nl
www.facebook.com/doetinchem.enontwikkelingssamenwerking
Bestuur
Ted van Vilsteren (voorzitter)
Monic Schaapveld (secretaris en tolk/vertaalster)
Anneke van der Haar-van der Hoeven (PR)
Jos Leeters (woningbouw)
Cathy Bouwens (namens de gemeenteraad)
Mart Hopmans (onderwijs)
Jan Smit (bedrijfsleven/woningbouw)
Jeroen Helder (water)
Vera Buddingh (beroepsonderwijs)
Comité van Aanbeveling
Herman Kaiser (burgemeester van Doetinchem tot juli 2013)
Sarien Shkolnik-Oostwouder (raad van bestuur Graafschap College)
Dick Chargois (bedrijfsleven)
Financiële handelingen namens DOS
Dirk Stouten
NL 19 RABO 0384 3788 97
Kamer van Koophandel
41051015
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Voorwoord
Voor de stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) werd 2018 een
ongewoon en zorgwekkend jaar. Zorgwekkend door de sociopolitieke situatie in Nicaragua,
waarover u in de inleiding meer kunt lezen. Ongewoon omdat deze ontwikkelingen in
Nicaragua ook betekenden dat we als DOS in de pauze-stand zijn gaan staan omdat het erg
onduidelijk was en is welke kant het op gaat in Nicaragua en in onze zusterstad La Libertad.
Ook het proces van reflectie en nadenken over de toekomst dat DOS in 2017 samen met de
zusterorganisatie in La Libertad in gang had gezet is voorlopig stopgezet. We hebben ons in
2018 vooral gericht op het afronden en monitoren van lopende projecten en natuurlijk het
volgen van de ontwikkelingen in Nicaragua.
Binnen de organisatie DOS is er niet veel veranderd. Het bestuurslid Jos Leeters heeft het
penningmeesterschap overgenomen van Josée Fenneman. Cathy Bouwens is als bestuurslid
begonnen namens de Doetinchemse gemeenteraad en na de verkiezingen van maart 2018 zit
ze op persoonlijke titel in het bestuur. Ons contactpersoon binnen de gemeente Doetinchem
is dit jaar met pensioen gegaan: bij deze willen we Justin Walker bedanken voor zijn jarenlange
betrokkenheid bij DOS.
Ook kregen we het droevige nieuws van het overlijden op 20 januari 2018 van Henk Doedens.
Hij was van 2000 tot 2006 voorzitter van DOS en bezocht ook in die hoedanigheid La Libertad.
Nog veel mensen spraken over hem in La Libertad en er werden altijd groeten overgebracht.
We zijn erkentelijk voor al het werk dat hij voor DOS heeft verricht en velen zullen Don Enrique
in hun hart verder dragen.
Verder hebben we in het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming
ons privacy-beleid uitgewerkt en op de website geplaatst.
Al met al hebben we veel minder te vertellen dan in vorige jaarverslagen. In dit dunne
jaarverslag treft u een overzicht aan van de stand van zaken in onze zusterstad La Libertad en
de jaarrekening met een overzicht van de baten en lasten.

Ted van Vilsteren,
Voorzitter stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS)
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Algemeen
Nicaragua
In Nicaragua sloeg in april de vlam in de pan: ouderen en jongeren kwamen massaal in opstand
tegen de FSLN-regering van president Daniel Ortega en vice-presidente (en tevens echtgenote
van Ortega) Rosario Murillo. Deze regering toonde al langer ondemocratische trekken, zoals
het ontnemen van de rechtspersoonlijkheid van politieke partijen, zichzelf laten herverkiezen
terwijl de Grondwet dat verbood en ministers en burgemeesters geen ruimte geven tot
handelen. Op 3 april ontstond er een grote brand in het natuurreservaat Indio Maíz. De
regering wachtte lang met in actie komen en wees hulp uit het buitenland bij het blussen af.
Milieu-organisaties en studenten demonstreerden tegen deze lakse houding van de overheid.
Kort daarop kondigde de regering hervormingen in het sociale zekerheidsstelsel aan: de
werkgevers- en werknemersbijdrages gaan omhoog en de pensioenuitkering omlaag, ook van
de huidige pensioengerechtigden. De ouderen gingen daarop de straat op, al snel gevolgd
door de jongeren. Toen de protesten steeds groter werden, greep de regering Ortega hard in,
met orde-troepen, traangas en er werd bovendien met scherp geschoten.

Foto's Confidencial

Nu acht maanden en heel veel gebeurtenissen later staat volgens de Nicaraguaanse mensenrechtenorganisatie CENIDH het aantal doden op 321 (waarvan 22 politie-agenten) en het
aantal politieke gevangenen op 610. Veel Nicaraguanen zijn het land uitgevlucht, met name
naar Costa Rica. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, noemde eind juli al het
aantal van 23.000 Nicaraguanen die asiel hadden aangevraagd in Costa Rica. Negen nietgouvernementele organisaties is hun rechtspersoonlijkheid ontnomen en hun bezittingen zijn
in beslag genomen.
Licht aan het eind van de tunnel is nog niet te zien. Wij als DOS hopen dat er een nationale
dialoog op gang kan komen en dat het de Nicaraguanen lukt om er samen uit te komen, met
eventueel ondersteuning van internationale organisaties als de Organisatie van Amerikaanse
Staten of de VN.
In onze zusterstad La Libertad zijn er geen demonstraties tegen de regering Ortega-Murillo
geweest, wat niet wil zeggen dat de onrust in de land geen gevolgen heeft gehad. De sfeer
was zeer gespannen en er waren veel bewapende agenten en paramilitairen. Op het
hoogtepunt van de spanningen kwam het dagelijks leven zo goed als stil te liggen. Halverwege
het jaar is dit weer enigszins op gang gekomen.
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Onze counterpartorganisatie FC Juntos heeft de activiteiten die ze in het Casa de la
Hermandad organiseerde, zoals de dagelijkse Zumba en folkloredanslessen, stopgezet.
Energie om na te denken over nieuwe projecten was er niet.
In 2017 hadden we al bekend gemaakt dat de samenwerking met La Libertad een andere vorm
ging krijgen. Grote projecten ondersteunen zien we niet meer als haalbaar. We richten ons nu
meer op informatieoverdracht en uitwisseling. Het ondersteunen van kleinere initiatieven die
aangedragen worden door La Libertad blijft mogelijk. Deze initiatieven worden dan eerst
bestudeerd en goedgekeurd door FC Juntos en vervolgens naar DOS gestuurd. FC Juntos kan
natuurlijk zelf ook projecten indienen, maar daar is het dit jaar niet van gekomen.
We hebben nu een intensievere communicatie met FC Juntos, op gezette tijden wisselen de
voorzitters of de verantwoordelijken voor het woningbouwprogramma via de telefoon
informatie uit. Op deze manier houden we de lijntjes zo kort mogelijk.
Doetinchem
In Nederland waren er in maart gemeenteraadsverkiezingen. In het bestuur van DOS zit altijd
een vertegenwoordiger van de gemeenteraad. Tot aan de verkiezingen was dat CDA-raadslid
Cathy Bouwens. Er is vanuit de gemeenteraad nog geen nieuwe vertegenwoordiger
aangewezen. Dit heeft ook te maken met het feit dat de gemeente Doetinchem financiële
ondersteuning aan DOS heeft toegezegd tot eind 2019. In de loop van het komend jaar gaan
we met de gemeente in gesprek over de toekomst van de stedenband.

Activiteiten in Nederland en Doetinchem
Door de zorgwekkende ontwikkelingen in Nicaragua heeft DOS geen voorlichtingsactiviteiten
georganiseerd in Doetinchem. Helaas is Nicaragua wel weer in het nieuws gekomen in
Nederland en zijn er bijeenkomsten georganiseerd. Zo was er in juni bij het CEDLA in
Amsterdam een informatiemiddag met als speciale gast een docente van een Nicaraguaanse
universiteit die uit de eerste hand vertelde over de protesten van de studenten. Ook is er een
landelijke Nicaragua Steungroep opgezet die een twee-wekelijkse digitale nieuwsbrief
verzorgen. Op 5 oktober heeft deze Steungroep een middag georganiseerd voor de
stedenbanden ter uitwisseling van informatie en standpunten.
Op 1 november vond in de Rode Hoed in Amsterdam het Grote
Midden-Amerika debat plaats, georganiseerd door onder
andere Vice Versa, Hivos en de CNV. Uit Nicaragua was Enrique
Gasteazoro aanwezig. Hij is de general manager van
Confidencial, het belangrijkste onafhankelijke mediakanaal in
Nicaragua. Hij gaf een inleiding over de politieke situatie en de
positie van de kritische journalistiek.
DOS heeft in mei en in juli 2018 een digitale nieuwsbrief
uitgegeven. Het juli-nummer was geheel gewijd was aan de
politieke situatie in Nicaragua. Het laatste nieuws vermelden
we ook op de facebookpagina en op de website van DOS.
Foto Vice Versa
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Uitwisseling
Werkbezoek aan La Libertad van 13 tot 21 december 2018
Een al lang lopend programma in La Libertad dat ondersteund wordt door Doetinchem is het
woningbouwprogramma. Vanaf 2002 zijn er 39 woningen gebouwd, via een huurkoopconstructie. Als de begunstigden iedere maand het huurbedrag betalen dan hebben ze in 15
jaar de waarde van het huis betaald en worden de eigendomspapieren overgezet op naam
van de begunstigde.
Inmiddels heeft FC Juntos met de opbrengsten van de maandelijkse betalingen vijf woningen
gebouwd. Tot nu toe heeft FC Juntos ondersteuning ontvangen van de Doetinchemse
woningbouwcoöperatie Sité en van de gemeenteraad. De laatste woningen met deze
ondersteuning zijn gebouwd, vanaf nu is het aan FC Juntos om het programma draaiende te
houden. Natuurlijk zijn er altijd bewoners die niet netjes iedere maand betalen, en de
moeilijke, onzekere politieke en economische situatie heeft tot veel achterstand geleid. Dit
was de voornaamste reden voor het DOS-bestuur om op werkbezoek te gaan, om samen met
FC Juntos een plan op te stellen voor het wegwerken van de achterstanden.
Op 13 december stapten Jan Smit, contactpersoon voor het woningbouwprogramma, en
Monic Schaapveld, secretariaatsmedewerkster en tolk, op het vliegtuig naar Managua. Ze
hebben vele gesprekken gehad met de administratief medewerkster en met de bestuursleden
van FC Juntos. Met padre Almer Moncada hebben ze het bejaardentehuis bezocht waaraan
de gemeente La Libertad, het mijnbedrijf B2Gold en Doetinchem hebben bijgedragen. Ook
hebben ze uitgebreid gesproken met de burgemeester van La Libertad.
In het verslag van dit werkbezoek kunt u lezen wat er in die week allemaal gedaan is. De link
naar het verslag kunt u vinden op de Welkom-pagina van onze website: http://www.dosdoetinchem.nl/

Stand van zaken in La Libertad
De zusterorganisatie FC Juntos
Volgens de Nicaraguaanse wet op
stichtingen moet er ieder jaar een
nieuw bestuur gekozen worden.
Zittende bestuursleden mogen wel
herkozen worden, meestal kwam
het erop neer dat dezelfde
bestuursleden terugkomen maar
met een andere functie. Bij het in
2018 samengestelde bestuur was
dat niet het geval. Slechts één
bestuurslid is blijven zitten en is nu
de voorzitter. Verder zijn er twee
nieuwe bestuursleden die voorheen
in een commissie van FC Juntos
actief waren en een paar nieuwe
gezichten.
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Vorig jaar waren we blij verrast met de nieuwe dynamiek binnen de organisatie, de
commissies die opgezet waren en de activiteiten die in de Casa de la Hermandad werden
georganiseerd, zoals vijf avonden per week Zumba-les voor vrouwen. De verschillende
commissies zouden ook voorstellen doen voor nieuwe projecten die door DOS ondersteund
zouden kunnen worden. Door alle gebeurtenissen in Nicaragua en La Libertad is deze
dynamiek grotendeels verdwenen, maar het nieuwe bestuur wil nu met veel enthousiasme de
draad weer oppakken.

Projecten in La Libertad
Beroepsonderwijs
Van 2014 tot medio 2018 heeft DOS een aantal meerjarige beroepsopleidingen ondersteund,
zoals assistent veearts, landmeetkunde en verpleegkunde. Het zijn deeltijd-opleidingen met
het accent op de praktijk. De opleiding assistent veearts wordt zowel in de stad als op het
platteland gegeven, beide met ongeveer 16 cursisten. De docenten zijn van het INTA, instituut
voor agrarische technologie. De docenten voor landmeetkunde en verpleegkunde komen van
de UNAN-universiteit in Juigalpa. Onlangs hebben de studenten hun eindopdracht verdedigd
en hun diploma ontvangen.

DOS heeft ook een bijdrage geleverd aan de door de gemeente La Libertad geïnitieerde
Escuela de Oficios Municipal. Hier worden kortlopende cursussen gegeven, zoals naaien,
bakken, uiterlijke verzorging en autotechniek. Dit programma loopt al een aantal jaren. De
bijdrage van DOS ging vooral naar de aankoop van lesmaterialen. De resultaten van deze
cursussen zijn zichtbaar: waren er een aantal jaren geleden geen kapperszaken in La Libertad,
nu zijn er meerdere. Afgestudeerden van de cursus autotechniek hebben nu een eigen
werkplaats voor brommers en scooters. De gemeente biedt ook komend jaar weer
kortlopende cursussen aan.
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Een ander succesvol programma vanuit de overheid is de 'middelbare school op afstand'. Er
zijn nu drie jaargroepen die het programma geheel hebben doorlopen. Op een aantal
strategische gelegen dorpjes op het platteland, bijvoorbeeld in Betulia, wordt op zaterdag les
gegeven (middelbaar onderwijs). Het Ministerie van Onderwijs levert de onderwijzers en het
lesmateriaal, de gemeente zorgt voor het vervoer van de leerlingen naar het schoolgebouwtje.
Vorig jaar zijn er een aantal klaslokalen bijgebouwd vanwege de grote vraag.
Tijdens het gesprek met de burgemeester in december 2018 vroeg deze of het mogelijk was
dat de gemeente projectvoorstellen op het gebied van onderwijs voorlegt aan DOS. Hierop
hebben we positief gereageerd.
Woningbouw
Samen met Sité Woondiensten ondersteunt Doetinchem een kleinschalig woningbouwproject
in La Libertad. Sinds 2002 zijn er 39 woningen gebouwd, die via huurkoop afbetaald worden.
Na 15 jaar huur betalen worden de bewoners eigenaar van het huis en de grond. De woningen
zijn dan ook bestemd voor gezinnen met een midden-inkomen. De maandelijke betalingen
vormen een roterend fonds voor de bouw van nieuwe woningen. Op deze manier zijn
inmiddels vijf woningen gebouwd. In 2014 heeft, naast Sité, de gemeente Doetinchem geld
beschikbaar gesteld, evenals het Landelijk Beraad Stedenbanden. Met deze middelen heeft FC
Juntos de bouw van vijf woningen afgerond. Sinds het begin van het huizenprogramma
hebben zes families de huizen afbetaald en zijn de eigendomspapieren op hun naam gezet.

De afbetalingen liepen lange tijd goed, hoewel er natuurlijk altijd families zijn die achterstand
oplopen. Voor een familie met een enorme betalingsachterstand is een gerechtelijke
procedure in gang gezet. Er moeten dan eerst drie mediation-gesprekken zijn gehouden,
onder leiding van een rechter, en als er dan nog niet aan de afspraken is voldaan, kan er
overgegaan worden tot huisuitzetting. Een langdurig proces dus, bij deze familie wordt nu de
huisuitzetting aangevraagd en bij twee andere families wordt via de advocaat van FC Juntos
de procedure in gang gezet.
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Vanwege de onrust in Nicaragua waren er dit jaar veel begunstigden die niet konden betalen
en daarnaast ook gezinnen die misbruik maakten van de situatie. Er kwamen steeds minder
betalingen binnen, waardoor de financiële positie van FC Juntos zeer wankel werd. Dit was
dan ook de aanleiding voor het werkbezoek door de DOS-bestuurleden Jan Smit en Monic
Schaapveld in december 2018. Samen met het bestuur en de administratief medewerkster
van FC Juntos hebben ze de situatie geanalyseerd en suggesties gedaan. Het bestuur heeft
daarop een werkplan opgesteld waarin per begunstigde met betalingsachterstand is
aangegeven welke acties ze gaan ondernemen. In het verslag van het werkbezoek kunt u meer
lezen over het verloop van de gesprekken en de resultaten hiervan.
Asilo de Ancianos
Doetinchem heeft een aantal jaren een bijdrage geleverd aan een maaltijdvoorziening voor
arme ouderen in La Libertad. In Nicaragua bestaat niet zoiets als AOW. Ouderen worden
opgevangen en verzorgd door familie en buren. Als die er niet zijn, hebben ze een probleem.
Sinds 2010 hebben de mensen uit La Libertad de zorg voor de maaltijdvoorziening helemaal
overgenomen. Vanuit de RK-kerk in La Libertad kwam toen het initiatief om voor deze ouderen
een permanent verblijf te maken. Daar bleek een groot draagvlak voor te zijn.
Met financiële ondersteuning van de gemeente La Libertad, het mijnbedrijf B2Gold en
Doetinchem kon tijdens het bezoek van een delegatie van gemeente Doetinchem en DOSbestuurders in februari 2016 de eerste steen gelegd worden. Het pand is in twee fasen
gebouwd, eerst het daggedeelte met een keuken, een eetzaal en een ruimte voor medische
zorg. In de tweede fase is het slaapgedeelte gebouwd. In mei 2018 heeft DOS een laatste
bijdrage overgemaakt voor de inrichting van het bejaardentehuis. Er zijn o.a. bedden,
matrassen, bureaus en een wasmachine mee aangekocht.

Er zijn 8 slaapkamers, met douche en wc. In elke slaapkamer staan twee bedden, er kunnen
dus 16 ouderen opgevangen worden. Het geheel is zo gebouwd dat de twee delen een
gesloten vierkant vormen, met een grote tuin in het midden.
Het bereiden van de maaltijden voor de ouderen vindt nu in het bejaardentehuis plaats. De
laatste tijd komen er tussen de middag veel ouderen om daar te eten.
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De katholieke kerk heeft al jaren een sociale apotheek dat nu in het parochiehuis zit. De
medewerkster wordt uit de opbrengst van de verkoop van medicijnen betaald. Dit
medicijnenuitgifte-punt zal naar het Asilo de Ancianos verhuizen. De medewerkster kan dan
ook andere taken op zich nemen. Padre Almer, de trekker van dit project, had de mondelinge
afspraak met het Ministerie van Gezondheid dat deze een gespecialiseerde verpleegster zou
leveren en ook een arts die op gezette tijden aanwezig zou zijn. Ook de gemeente La Libertad
zou een medewerker financieren. Door de onlusten is dit niet gerealiseerd.

Padre Almer heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor het Asilo de Ancianos. We vinden
het dan ook erg jammer dat hij vanaf begin volgend jaar overgeplaatst gaat worden naar een
andere parochie. Hopelijk voelt de nieuwe padre zich net zo verantwoordelijk voor dit project.
Ontwikkeling toerisme in La Libertad
De afgelopen jaren werd Nicaragua steeds meer een toeristische bestemming. Het is dan ook
een prachtig, gastvrij land. Ook La Libertad heeft toeristische potentie. Met name de
goudwinning en het plattelandskarakter van La Libertad nodigen uit tot een bezoek. Daar
komt bij dat het klimaat prettig is: La Libertad ligt wat hoger in de bergen. Daardoor is het er
minder warm dan in veel delen van Nicaragua. De provincie Chontales en La Libertad liggen
echter niet op de gangbare toeristische route.
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Tijdens religieuze hoogtedagen, de patronaatsfeesten en de hippische activiteiten komen er
wel veel bezoekers uit Nicaragua en ook wel een enkele uit het buitenland. En rond Pasen,
met Semana Santa, de warmste tijd van het jaar, zoeken heel veel mensen verkoeling bij de
waterval El Coroso. De gemeente La Libertad heeft de financiële ondersteuning geboden voor
het geschikt maken van deze prachtige plek. Ook heeft de gemeente bijgedragen aan de
verbouwing en inrichting van een aantal boerderijen om ze geschikt te maken om toeristen te
ontvangen. Het opzetten van een goudmuseum in La Libertad is een lang gekoesterde, maar
nog niet gerealiseerde droom.

Foto: Canal 5 La Libertad

DOS heeft in vorige jaren aangegeven het ontwikkelen van het toerisme te willen
ondersteunen, door mee te denken over mogelijke toeristische initiatieven, contacten te
leggen met specialisten op dit thema in Doetinchem en het beschikbaar stellen van fondsen.
Echter, sinds de protesten in april is het aantal buitenlandse toeristen dat Nicaragua bezoekt
drastisch teruggelopen. Zeker in de eerste maanden van de onlusten gingen ook Nicaraguanen
geen uitstapjes in eigen land meer maken. Eind 2018 trekt het wel weer een beetje aan, maar
de toekomst blijft erg onzeker. Tijdens het werkbezoek aan La Libertad hebben we aangegeven dat ons aanbod om een steentje bij te dragen aan de toeristische ontwikkeling van
La Libertad blijft staan en dat we hopen op betere toeristische tijden.
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Jaarrekening DOS 2018
Balans per 31 december
2018

2017

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Spaarrekening Rabobank
Rekening courant Rabobank

€

8

€

86.934

€

76.923

€

3.723

€

10.340

€

11

€

90.657

€

87.263

€

90.665

€

87.274

Eigen vermogen
Algemene reserve

€

9.000

€

9.000

Voorzieningen
Reserveringen

€

75.863

€

78.274

€

871

€

4.931

€

90.665

€

87.274

Passiva

Kortlopen schulden
Crediteuren
Resultaat 2018

Overzicht Baten en lasten
2018

2017

Baten
Subsidies
LBSNN terugstorting

€

Verkoop
Rente

10.000

€

10.000

€

29.100

€

93

€

8

€

11

€

10.008

€

39.204

€

2.411

€

-

5.148

Lasten
Projecten La Libertad
Uitwisseling LL
Overige kosten

€

4.203

€

874

€

3.306

€

1.842

€

5.077

€

Onttrekking Voorzieningen
Toevoeging Voorzieningen

€

-2.411

€

Resultaat 2018

€

4.931

€

10.008

€
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-

€

34.056

€

39.204

Toelichting op de balans

2018

Vlottende activa
Vorderingen
De vordering betreft:

€

Rente 2018 spaarrekening

€

8

8

Liquide middelen
Deze post betreft direct opeisbare banktegoeden.

€ 90.657

Spaarrekening Rabobank
Rekening courant Rabobank

€ 86.934
€

3.723

€ 90.657

Eigen vermogen

€

9.000

de algemene reserve dient als garantie voor
de continuïteit van de organisatie
Voorzieningen
€ 75.863
De voorzieningen betreft reservering ter
ondersteuning van Caminando Juntos en andere projecten
in La Libertad
Saldo 01-01-2018
€ 78.274
Onttrekking t.b.v. projecten LL
€ -2.411
Saldo 31-12-2018
€ 75.863

01-01-2018

toevoeging onttrekkingen

31-12-2018

€ 28.414

Voorzieningen

€

78.274

Woningbouwprojecten
Asilo Ancianos / Woonvoorz.ouderen
Toerisme
Reservering overige projecten

€

28.414

€

-

€

€

12.321

€

-

€

€

9.241

€

-

€

€

28.298

€

-

€

78.274

€

-

Resultaat 2018
Het resultaat wordt toegevoegd aan de Voorzieningen
Voorzieningen
Resultaat 2018*
Voorzieningen per 1-1-2019

2.411

€

9.910

-

€

9.241

€

-

€ 28.297

€

-

€ 75.863

€ 4.931
€ 75.863
€

4.931

€ 80.794

* In de bestuursvergadering van 20-03-2019 is besloten het positief resultaat
ad € 4.931 toe te kennen aan Reservering projecten, onderdeel van Voorzieningen.
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Toelichting op het overzicht baten en lasten
Baten

2018

Ontvangen subsidies
Gemeente Doetinchem - bijdrage 2018
Rente

€

€

10.000

€

8

10.000

spaarrekening Rabobank

Lasten
Projecten La Libertad
Bijdrage project Asilo de Ancianos Con Cita
Uitwisseling La Libertad
Werkbezoek aan La Libertad december 2018
Overige kosten
Vertalingen
Reiskosten
Abonnementskosten
Bankkosten
Representatiekosten
Overige kosten
Kosten secretariaat

Resultaat 2018
Het Resultaat 2018 wordt toegevoegd aan Voorzieningen
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€

€

€

2.411

€

4.203

€

874

€

4.931

2.411

4.203

€

328

€

64

€

49

€

125

€

53

€

15

€

240

€

874

Bijlage Duurzame ontwikkelingsdoelen

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Een einde aan alle vormen van armoede, overal.
Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid, betere voeding en duurzame
landbouw
Gezondheidszorg en bevorderen van welzijn voor iedereen
Inclusief en gelijkwaardig kwaliteitsonderwijs voor alle leeftijden
Gelijkheid voor alle genders en empowerment van alle vrouwen en meisjes
Schoon en duurzaam beheerd water en sanitair voor iedereen
Toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen
Stabiele, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve
werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
Veerkrachtige infrastructuur voor duurzame, inclusieve industrialisatie en innovatie
Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
Maak steden en nederzettingen veilig, veerkrachtig en duurzaam
Duurzame consumptie- en productiepatronen
Urgente actie tegen klimaatverandering en impact
Beschermen en duurzaam gebruiken van de oceanen en zeeën voor duurzame
ontwikkeling
Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van grondgebonden
ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, verwoestijning bestrijden, stoppen en
omkeren van landdegradatie, stoppen van het biodiversiteitsverlies
Bevorderen van vredige en inclusieve maatschappijen voor duurzame ontwikkeling,
toegang tot recht voor iedereen, effectieve, aansprakelijke en inclusieve instituties op
alle niveaus
Versterken van de middelen voor implementatie en het mondiaal partnerschap voor
duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen
Bron tekst: oneworld.nl
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Lay out: repro, gemeente Doetinchem

Productie: repro gemeente Doetinchem

