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Algemeen
Dit jaarverslag bestaat uit drie delen
1. Het inhoudelijke deel, waarin het beleid van de stichting beschreven
wordt.
2. Verslag van de uitgevoerde projecten in het verslagjaar.
3. Het financiële deel waarin de jaarrekening inclusief toelichting een
weergave is van de baten en lasten gedurende het verslagjaar.
De stichting is in 2009 opgericht voor onbepaalde tijd.
Stichting Simbólica Projecten heeft de ambitie bij te dragen aan de
persoonlijke en professionele ontwikkeling van de producenten en hun
families in de landen waar Simbólica FairTrade actief is.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
mevrouw A. (Aldine) Burgman (voorzitter)
mevrouw S. (Sandra) Nap (secretaris)
mevrouw S. (Sandra) van Arendonk (penningmeester).
Stichting Simbólica Projecten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 30259155.
Bij de belastingdienst is de Stichting Simbólica Projecten bekend als
algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder RSIN/fiscaalnummer
820662690.
Postadres:
Stichting Simbólica Projecten
Beesdseweg 5 (FairPlaza)
4104 AW Culemborg
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Beleid
Ontstaan Stichting Simbólica Projecten
Stichting Simbólica Projecten is ontstaan vanuit Simbólica Fair Trade
groothandel, opgericht in 2002. Dit is een erkende fairtrade organisatie voor
productontwikkeling en import van artikelen uit Guatemala en Mexico. Sinds
het oprichtingsjaar ondersteunt Simbólica haar leveranciers in de
bedrijfsvoering en in hun fairtrade beleid. Financiële steun vindt plaats in de
vorm van voorschotten om projecten uit te voeren of materialen aan te
schaffen.
Door uitbreiding van de projecten (o.a. dankzij de groei van de groothandel
en van donateurs) en vanuit de wens om deze beter te borgen, is begin 2009
besloten de projecten in een aparte stichting onder te brengen.
Wat doet Stichting Simbólica Projecten
Stichting Simbólica Projecten is een vrijwilligersorganisatie die kleine
producenten in Mexico en Guatemala zowel praktische als financiële hulp
biedt. Daarbij worden hun werknemers en families betrokken waarmee
indirect de lokale gemeenschap ondersteund wordt.
De kleinschalige projecten worden opgezet samen met de lokale mensen
zelf. Denk aan: Onderwijs voor de kinderen, tips voor bedrijfsvoering,
verbeteringen aan de werkplaats, een eerste PC, het zijn vaak net de kleine
steuntjes in de rug die mensen in ontwikkelingslanden doen groeien.
Betalingen worden rechtstreeks gedaan aan de leverancier van de dienst of
het product. De producent en de familie spelen een actieve rol in de
uitvoering van het project

Visie, Missie en Doelstellingen
Visie
Vanuit de gedachte ‘werk doet leven’ steunt Stichting Simbólica Projecten
producenten in ontwikkelingslanden.
Missie
Stichting Simbólica Projecten stimuleert de zelfstandigheid en
onafhankelijkheid van kleine producenten en hun families in Mexico en
Guatemala. De stichting biedt praktische en financiële hulp bij persoonlijke
en professionele ontwikkeling door middel van (kleinschalige) projecten,
waaraan de producenten zelf meewerken. De stichting stimuleert een
Fairtrade werkwijze in de bedrijfsvoering van de producenten.
Doelstellingen
De doelstellingen van Stichting Simbólica Projecten zijn:
• Versterken van de positie van kleine producenten in Mexico en
Guatemala;
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•
•
•

Steunen van fair trade-beleid in de werkplaatsen met respect voor
mens en milieu;
Terugdringen van kinderarbeid;
Bevorderen van basisscholing en vakopleidingen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 leden; voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij
vergaderen in principe drie keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden
onder andere de financiën, de fondswerving en de projecten besproken. De
bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Om donateurs op de hoogte te houden van de status van de projecten die
met hun geld gefinancierd zijn wordt minimaal vier keer per jaar een
nieuwsbrief verstuurd in samenwerking met Simbólica Fair Trade en via het
jaarverslag. De nieuwsbrieven en het jaarverslag worden op de website
geplaatst.

Vrijwilligers
Een aantal vrijwilligers zijn betrokken bij het werk van Stichting Simbólica
Projecten. Zij helpen onder andere op beurzen en met de pr en ontvangen
hiervoor een vrijwilligersbijdrage per evenement.

Projecten
Voordat een project aangenomen toetsen we deze aan een aantal criteria:
• Een project wordt alleen opgenomen als deze door het voltallige
bestuur unaniem is goedgekeurd
• Producenten dragen zelf een project voor en helpen bij de realisering
van het project; hetzij in geld of in organisatie/uitvoering
• Het project biedt directe of indirecte hulp aan de producenten en hun
familie
• Het project moet binnen 3 maanden na eerste betaling zijn gestart en
binnen 1 jaar zijn afgerond, tenzij anders schriftelijk overeengekomen
tussen producent en bestuur.
• Bij de selectie van een project wordt het aantal mensen dat er in
potentie mee geholpen wordt, meegewogen. Hoe meer mensen bij een
project baat hebben, des te groter de kans dat dit project een budget
krijgt.
• De Stichting streeft naar een duurzame uitvoering van het project
• Spullen ten behoeve van de uitvoering van een project worden zo veel
mogelijk lokaal ingekocht om de lokale economie te bevorderen
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Afhankelijk van de urgentie en de financiële middelen wordt door het
bestuur besloten welke projecten tijdens een bezoek aan de producenten
uitgevoerd zullen worden. Enkele projecten zijn grootschalig en terugkerend
die niet in een keer uitgevoerd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden
aan het schoolproject en de EHBO-kisten. Voor deze projecten wordt bij
ieder bezoek een aantal producenten uitgekozen. Het is voor donateurs ook
mogelijk een specifiek project (deels) te sponsoren.
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Uitgevoerde projecten
Tijdens het bezoek aan de producenten in januari 2015 zijn de volgende
projecten uitgevoerd:
• Schoolproject (bij verschillende producenten)
• Gereedschapsproject bij Don Marcelino
Hieronder worden de uitgevoerde projecten toegelicht.
Schoolprojecten
De schoolprojecten worden bij alle producenten in Mexico en Guatemala
uitgevoerd. Elk jaar wordt een
aantal producenten
uitgekozen voor de
schoolprojecten. Bij deze
projecten gaan we samen met
alle medewerkers van de
werkplaats, hun partners en
kinderen naar de lokale
basisschool om de kinderen
in te schrijven voor een
schooljaar. Daarna wordt er
voor ieder kind een uniformtrui gekocht ìndien nodig (ze
moeten zelf hun blouse en
broek/rok kopen) en
ontvangen zij een rugzakje met schoolbenodigdheden als pennen, schriftjes
etc. De kosten van het project zijn gemiddeld 12,50 per persoon.
Dankzij de vele donaties kunnen deze kinderen naar school. De stichting
steunt ieder jaar het schoolproject om continuïteit te borgen. Wij willen deze
kinderen de kans geven om hun lagere en middelbare school te voltooien.
Dit jaar hebben 700 kinderen deelgenomen aan het schoolproject!

Gereedschapsproject Don Marcelino
Don Marcelino is onze jade producent in Guatemala.
Hij maakt zilveren sieraden met daarin groene, zwarte
en lila jade verwerkt.
Om nieuwe zilvertechnieken toe te kunnen passen
wilde Marcelino al heel lang een nieuw apparaat
aanschaffen, een casteadora/refuge. Daarbij had hij een
polijstmachine en oventje nodig. Met sparen redde hij
het niet dus is hier een project van gemaakt en is
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Marcelino op zoek gegaan naar een tweedehands exemplaar. Die heeft hij gevonden in
Guatemala –stad en wereldwinkel Amersfoort heeft dit project in zijn geheel gesponsord.

Financieel verslag
De projecten van Stichting Simbólica Projecten worden jaarlijks in januari/
februari uitgevoerd wanneer de producenten bezocht worden. Er is daarom
gekozen om in het jaarverslag verslaglegging te doen van 1 maart tot 28
februari.
In het verslag zijn alleen de feitelijke geldstromen opgenomen. Naast deze
feitelijke geldstromen zijn er ook inkind donaties van Simbólica Fairtrade.
Hieronder vallen onder ander inzet van personeel voor de stichting,
reiskosten, kantoorgebruik, het geven van lezingen.

Kosten / baten overzicht
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de resultaten van het
verslagjaar. De resultaten worden later in het verslag per post toegelicht.
Baten
Donaties
Lening
Totaal aan baten
Lasten
Projecten
PR en fondswerving
Kantoor en algemene kosten
Totaal aan lasten

7882,61
3805,65
11688,26
8930,25
1635,88
509,90
11076,03
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Baten
Donaties
Er zijn verschillende soorten donaties te onderscheiden. Zo zijn er donaties
van Wereldwinkels, particulieren en stichtingen of fondsen. Het is voor een
donateur ook mogelijk aan te geven voor welk project hij zijn gift wenst te
doneren.
Naast de externe giften doneert Simbólica Fairtrade jaarlijks 10% van de
winst aan Stichting Simbólica Projecten en de opbrengst van speciale acties
en promotieartikelen.
Simbólica Fairtrade heeft dit jaar geen winst geboekt, hierdoor is er geen
donatie van Simbólica Fair Trade naar de stichting dit jaar.
Lening
Ruim voor de projecten uitgevoerd gaan worden moet een schatting gemaakt
worden hoeveel kinderen er kunnen deelnemen aan het schoolproject. De
producent van de schooltassen moet de tijd hebben om deze op tijd af te
hebben en ook de schoolspullen moeten op tijd besteld worden. We hadden
dit jaar hoog ingezet. Ondanks de vele donaties was er toch een flink tekort.
Om de kinderen niet teleur te stellen heeft Aldine Burgman het tekort ter
plekke als lening aangevuld.
De inkomsten van dit verslagjaar zijn als volgt te verdelen:
Donaties Wereldwinkels
3630,00
Donaties Particulieren
3452,61
Donaties Stichtingen en fondsen
800,00
Lening
3805,65
Totaal inkomsten

11688,26
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Lasten
Projecten
In het verslagjaar zijn er verschillende projecten uitgevoerd zoals eerder
beschreven.
De kosten van de projecten zijn als volgt te verdelen naar de betreffende
projecten. De lokale reis- en verblijfskosten voor de uitvoer van de projecten
zijn ook onder deze post opgenomen.
Schoolprojecten
6128,68
Gereedschapsproject Don Marcelino
801,57
Lokale reis en vervoerskosten projecten
2000,00
Totaal Projecten

8930,25
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PR en Fondswerving
Om giften en donaties te genereren worden kosten gemaakt worden om
mensen te informeren over het bestaan en de werkzaamheden van de
stichting. Om Simbólica Projecten bekend te maken en mensen te bereiken
bestaat een website (www.Simbólicaprojecten.net), zijn er folders en staan
we op beurzen. Dit jaar zijn er meer folders gemaakt in verband met
verschillende acties.
Daarnaast worden donateurs en belangstellenden tijdens de reis op de
hoogte gehouden van de uitvoer van de projecten door middel van verslagen
en foto’s. Om ervoor te zorgen dat dit zo goed en efficiënt mogelijk gedaan
kan worden is hiervoor dit jaar een laptop aangeschaft.
Door de extra folders en de aanschaf van de laptop zijn de PR kosten dit jaar
hoger dan andere jaren.
PR en communicatie
Laptop
Totaal PR en Fondswerving

874,39
761,49
1635,88

Algemene Kosten
Voor een goede bedrijfsvoering heeft de stichting jaarlijkse kosten. Deze
worden onder andere besteed aan kantoorartikelen, bankkosten,
representatiekosten en vrijwilligersbijdrage. Deze zijn ondergebracht bij de
algemene kosten. De algemene kosten zijn als volgt opgebouwd:
Bankkosten
Vrijwilligersbijdrage
Totaal Algemene kosten

159,90
350,00
509,90
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Balans Stichting Simbólica Projecten op 1 maart 2015
Saldo 1 maart 2014
Baten 1 maart 2014 – 28 februari 2015
Lasten

1 maart 2014 – 28 februari 2015

Onverklaarbaar verschil/ koersverschil
Saldo 1 maart 2015

-/- 356,40
11688,26
11076,03
255,83
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