Toelichting op de Jaarcijfers 2017

Organisatiekosten
Vorderingen (1590), Overige schulden (1690) en Coschappen (4737 en 8737)
We sloten het boekjaar 2016 af met een vordering. Het grootste deel betrof een vordering op het
UMCG (begeleidingsgeld voor coschappers, behorende bij de grootboeknummers 4737 en 8737).
Verrekening met het UMCG hiervan heeft in 2017 plaatsgevonden.
Er is tegelijkertijd ook een nieuwe vordering ontstaan. Dit heeft te maken met het feit dat wij de
fondsen pas na de afronding van de stages bij het UMCG mogen declareren, terwijl de overboeking
aan San Carlos, voor uitbetaling aan de gezondheidsinstellingen, meestal vooraf wordt gedaan,
middels verzamelbetalingen.
Ten slotte is er ook een schuld aan het UMCG ontstaan (grootboeknummer 1690): het UMCG
betaalde een keer teveel uit (€1280). Met het UMCG is afgesproken dat in 2018 de vordering
verrekend zal worden met de schuld.

Werkbezoek San Carlos (4560 en 8560)
De kosten voor het werkbezoek aan San Carlos zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat
we een extra delegatielid hebben uitgezonden. Gezien het belang van zijn aanwezigheid voor de
voortgang van de projecten heeft het bestuur hiertoe besloten.

Koersverschillen Stedenbandrekening Nicaragua (4564 en 8564)
Nieuw in de jaarcijfers zijn de posten met grootboeknummers 4564 en 8564. De Stedenband maakt
een aantal keer per jaar een groot bedrag voor verschillende projecten over naar een Nicaraguaanse
dollarrekening. Deze wordt beheerd door Frank Ochomogo, onze financieel coördinator. Hij betaalt
in opdracht van de Stedenband de projectpartners en Sancarleense coördinatoren uit.
De koersen ten tijde van de bankopdracht en de daadwerkelijke kosten die door de ING in rekening
worden gebracht kunnen verschillen. Hierdoor ontstaat een positief of negatief koersverschil. Om die
inzichtelijk te maken en die niet ten laste te laten komen van projectbudget, worden deze
opgenomen bij deze grootboeknummers. Het resultaat van deze grootboekrekeningen wordt ten
laste/bate gebracht van de organisatiekosten.

Projectkosten
Sport (4712 en 8712)
De begroting 2017 toont een hoger bedrag dan de uiteindelijke realisatie. Dit heeft te maken
met het feit dat de plannen die wij voor de realisatie van een Sportstichting in San Carlos
hadden, hebben moeten laten varen. We merken dat de centralistische aanpak van de
nationale overheid het moeilijk maakt om comités te vormen met de lokale bevolking. We
beraden ons op nieuwe mogelijkheden voor de toekomst om het sportproject nog beter
lokaal te kunnen inbedden.
Microkrediet (4722 en 8722)
We zijn ontzettend blij met de stabiele partner ASODELCO die ons microkredietprogramma in San
Carlos uitvoert. In 2017 ontvingen we wederom een extra donatie van de oorspronkelijke donante
van het fonds ter hoogte van €750. Dit bedrag is bestemd voor de coach die de vrouwen van het
project begeleidt. In 2017 bleek dat dit bedrag niet voldoende is om de kosten te dekken. De
Stedenband heeft daarom besloten zelf ook een bijdrage te leveren van €400. Ook ASODELCO zelf
draagt financieel bij.
In 2018 zal de laatste betaling uit het 5-jaren-fonds aan San Carlos plaatsvinden. Daarna moet
worden bekeken hoe en met welke voorwaarden het project voortgezet kan worden.

Huiselijk Geweld (4736 en 8736)
Eind 2016 zou in San Carlos een werksessie met alle betrokken partners plaatsvinden, om
gezamenlijk een nieuwe projectvoorstel te formuleren. Door de veranderende realiteit (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.
De werksessie heeft echter, door diverse omstandigheden, pas in mei 2017 plaatsgevonden. Daar is
een geheel nieuwe aanvraag geformuleerd, die we in september hebben teruggekoppeld in onze
werkgroep Huiselijk Geweld in Groningen.
De huidige werkgroep ziet vooralsnog geen mogelijkheden voor ondersteuning, omdat zij de
expertise waarom nu wordt gevraagd, niet binnen de organisaties hebben.
Er hebben daarom geen transacties plaats gevonden in 2017 ten laste van het project Huiselijk
Geweld.
Er lijkt zich nog een nieuwe mogelijkheid af te tekenen voor een project, op verzoek van de NGO
Asodelco, waarmee we ook samenwerken op het gebied van microkrediet. Zij zitten in het proces van
projectformulering.
In 2018 zullen we met de werkgroep beoordelen of er mogelijkheden zijn om dat specifieke project
te ondersteunen.

Water (4741 en 8741)
Voor het waterproject zijn extra kosten gemaakt, die van groot belang waren om Fase I van het
drinkwaterproject in Caracito op een goede manier te kunnen realiseren. Hier tegenover stonden in
2017 geen inkomsten. Deze extra kosten zijn gedekt uit onze projectreserves. Hier ligt een
bestuursbesluit aan ten grondslag.
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