
 

 

Toelichting op de Jaarcijfers 2016 

 

Coschappen UMCG (4737 & 8737) 

In 2016 hebben we een recordaantal studenten uitgezonden naar San Carlos om hun coschappen in 

het kader van de opleiding te lopen. De Stedenband ontvangt voor elke coschap een 

begeleidingsbedrag van het UMCG en betaalt die uit aan de zorginstellingen in San Carlos.  

De Stedenband dient na afronding van de stages de bedragen bij het UMCG te declareren. Een deel 

van de declaraties over 2016 zijn pas in 2017 gedaan en één student loopt over de jaargrens heen, 

waardoor er discrepantie is tussen de inkomsten- en uitgavenkant. Er is hierdoor een vordering op 

het UMCG van 4 x € 320 en 1 x € 640 = € 1920. 

Microkrediet (4722 & 8722) 

Tot onze grote vreugde is, na een lange stop van bijna 2 jaar, het Microkredietproject weer van start 

gegaan. Voor dit project hebben we tot en met 2015 vijf jaar lang jaarlijks een bedrag van € 7000 van 

de donante ontvangen. Hoewel hiermee alle fasen van het project dus financieel al ontvangen zijn, is 

dit jaar pas fase 3, uitbetaling van het derde cohort, van start gegaan. Voor deze fase en de twee 

komende en laatste fasen zijn de jaargelden geoormerkt opgenomen in onze projectreserves. De 

betaling van fase 3 (2016) heeft reeds plaatsgevonden; de gelden zijn dus afkomstig uit de 

projectreserves. In de jaarcijfers 2016 is deze betaling uit de projectreserves zichtbaar in de balans.  

Huiselijk Geweld (4736 en 8736) 

Voor het jaar 2016 diende zich de mogelijkheid aan mee te doen aan een Europese subsidie. Echter 

door de veranderende realiteit in Nicaragua (nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor 

projectpartners in Nicaragua op het gebied van Huiselijk Geweld in verband met gewijzigd 

overheidsbeleid) bleek de bestaande projectdefiniëring niet meer voldoende actueel, waardoor het 

traject van Europese subsidie niet haalbaar bleek. De verwachte inkomsten en uitgaven voor dat 

project zijn daarom niet gerealiseerd.   

 

Werkbezoeken (4560 & 8560 en 4724 & 8724) 

In 2016 vierden we het 30-jarig jubileum van de Stedenband. Voorzien was een werkbezoek aan San 

Carlos, inclusief vertegenwoordigers van het gemeentebestuur. De periode die echter in San Carlos 

opportuun bleek voor dat werkbezoek, paste slecht in de Groningse agenda. Om die reden is 

besloten het werkbezoek niet in 2016 plaats te laten vinden, maar pas in mei 2017.  

KPA Netwerk (4731 & 8731) 

Op de balans stond nog een bedrag van € 3000 geoormerkt voor een al afgerond project in 



samenwerking met Stichting Netwerk San Carlos. Dit bedrag is in overleg met het Netwerk 

herbestemd voor het waterproject in Caracito, dat eind december 2016 is overgemaakt aan San 

Carlos.  

Jubileumjaar (4729 & 8729) 

Zoals ook aangekondigd bij de indiening van de begroting 2016 heeft  het bestuur besloten het 

belangrijk te vinden voor ons (toekomstige) netwerk het 30-jarig bestaan van de Stedenband op 

gepaste wijze te vieren. Hiervoor is een deel van de projectreserves aangewend.    

 

Stedenband Groningen-San Carlos, februari 2017 

 


