
 
Postbus 268   9700 AG  Groningen   050-3676169   sancarlos@groningen.nl 

Bezoekadres: Harm Buiterplein 1  Groningen 
KvK 41011949   ING NL77INGB0000058095 

 
www.groningensancarlos.nl 

 
 

 

Toelichting op de Jaarcijfers 2020 
 

Organisatie 
 
Het resultaat van de organisatie is € 377. Begroot was € 0. 
 
De Pensioenlasten (4010) zijn als gevolg van premieverhoging hoger uitgevallen. 
 
De Studiekosten (4070) betreffen een opleiding van het Hoofd Bureau en zijn boven begroot. Het bestuur 
heeft hiervoor in de afgelopen twee jaar steeds een bedrag gereserveerd, waardoor besloten kon worden 
dat de kosten dit jaar deels uit het eigen vermogen worden gedekt. 
 
De post Werkbezoeken (4580) aan San Carlos was al sober begroot, maar zal in zijn geheel niet gebruikt 
worden vanwege de politieke situatie in Nicaragua en de Coronacrisis. 
 
De balansposten Overige Vorderingen (1591) is kasgeld aanwezig bij het Hoofd Bureau. De post Overige 
Schulden (1690) betreft een onjuiste betaling van Essent aan onze Stichting, en nog te betalen kosten einde 
jaar. 
 
 

Projecten 
 
Veel projecten zijn in een passieve status vanwege de al bekende politieke spanningen en de Coronacrisis. 
 
Het resultaat van de projecten is € 5.500 negatief. Begroot was een positief resultaat van € 1.975.  
 
Bij Sport (712) is geld besteed aan de buitenschoolse sportactiviteiten, de Groningen Cup, en de 4Mijl. De 
zwemlessen zijn ook gestart, maar zijn dit jaar rechtstreeks door de Vereniging Erlangen (Duitsland) 
gefinancierd. Deze bijdrage van meer dan € 2.000 is daarom niet zichtbaar op onze begroting. 
 
De op de balans van 2019 beschikbare gelden (€ 4.973) voor het Microkredietproject (722) zijn grotendeels 
uitgegeven. 
 
Onder het thema duurzaamheid (738) voerden we dit jaar het project uit voor houtbesparende kookovens.  
 
Op de balans (747) is nog geld gereserveerd voor een bijdrage aan projecten op het gebied van de 
preventie van COVID-19. Er is hiervoor al een bedrag van € 3.231 overgemaakt. Dit geld komt uit de 
algemene projectreserves (890) en verder uit donaties en de twee pubquizzen. 
 
 
Stedenband Groningen-San Carlos, Piet Poelsma (penningmeester), maart 2021 
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