
 

 

Toelichting op de jaarcijfers 2015  

In 2015 was er €59.000 beschikbaar aan subsidie van de Gemeente Groningen. Deze gelden zijn 
ingezet voor de posten ‘personeelskosten’, ‘kantoorkosten’ en ‘algemene organisatiekosten’. 
Projecten en activiteiten (‘activiteiten Stedenband’) worden uit derde geldstromen betaald.  

Onderstaand wordt een aantal posten in de jaarcijfers toegelicht: 

Kantoor San Carlos (4050) 
In 2015 is Ineke de Groot wederom onze contactpersoon in San Carlos geweest. Zij onderhoudt 
namens ons o.a. het contact met counterparts over de lopende projecten, de contacten met de 
gemeente San Carlos en ze signaleert eventueel nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. Zij 
ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding van € 200 per maand. 
Met ingang van 2015 zijn wij gebruik gaan maken van een financieel coördinator in San Carlos die 
namens de Stedenband een lokale rekening beheert. Hij ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding 
van U$700. 
Tot 1 april 2015 hebben we gebruik gemaakt van een Nederlandse sportcoördinator voor onze 
sportprojecten (Nikki Vorkink). Zij ontving hiervoor een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van 
€100. Vanaf 1 april maken we gebruik van twee lokale sportcoördinatoren: Luis Orozco en Jalmer 
Correa. Zij ontvangen elk een maandelijkse vergoeding van U$50. 
Gezamenlijk vormen zij voorlopig ‘Bureau San Carlos’. Deze kosten zijn daarom ondergebracht onder 
die post.  

Public relations (4529) 
In de begroting 2015 was geld gereserveerd voor de realisatie van een nieuwe website (€2500). Het 
maken van de site heeft door omstandigheden vertraging opgelopen waardoor het daarvoor begrote 
bedrag niet is uitgegeven in 2015. We verwachten de website in 2016 te realiseren. 

Delegatiebezoek uit San Carlos (4562) 
Onverwacht deed de mogelijkheid zich voor om een delegatie van onze Sancarleense coördinatoren 
in Groningen te ontvangen. Hoewel het werkbezoek niet was begroot, hebben we gemeend gebruik 
te moeten maken van de kans om onze collega’s uit San Carlos te ontvangen en de verschillende 
projecten met projectpartners in Groningen door te spreken. 

Microkredietfonds (722) 
Het traject om een nieuwe uitvoerende organisatie voor het project te vinden, duurde langer dan we 
hadden gehoopt. Daardoor hebben we het project niet in 2015 kunnen hervatten. In oktober, tijdens 
ons werkbezoek aan San Carlos, hebben we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend met 
de NGO Asodelco, die namens de Stedenband het fonds in San Carlos zal uitvoeren en beheren. In 
2016 wordt dit project definitief hervat.  

YEP water (742) 
Deze post stond oorspronkelijk niet op de begroting. In 2015 is Waterbedrijf Groningen in het Young 
Expert Programme gestapt. Dat betekent dat er met financiering van het waterbedrijf een jonge 
Nicaraguaanse expert bij het Nicaraguaanse waterbedrijf ENACAL is geplaats. 



Het Waterbedrijf heeft de Stedenband gevraagd de financiële transacties naar Nicaragua te 
faciliteren.  

Huiselijk geweld (736) 
In 2015 is het niet gelukt fondsen te verkrijgen voor het project Huiselijk Geweld. Om die reden 
hebben er geen transacties plaatsgevonden.  

Beëindigde projecten 
De projecten Milieueducatie, KPA en Moedersterfte hebben geen vervolg gekregen, maar staan nog 
wel geoormerkt op onze begroting. Voor de geoormerkte fondsen moet bij bestuursbesluit een 
nieuwe bestemming worden vastgesteld.  

Eigen vermogen 
Het bestuur heeft ingestemd met de afname van het eigen vermogen in 2015 van € 830,46 om het 
tekort op de organisatiekosten op te kunnen vangen. Het eigen vermogen bedraagt 31 december 
2015 € 21.634,27 en zit daarmee ruim boven de norm van €10.000 die door het bestuur is 
vastgesteld.  
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