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Inleiding

In het jaarverslag jaar 2015 van stichting Vivir Juntos1 is een verslag opgenomen
van het bestuur waarin het jaar wordt geëvalueerd, de positie, stand van zaken
aan het eind van de verslagperiode en de visie op de nabije toekomst. In hoofdstuk
2 staat de jaarrekening, opgesteld door de penningmeester. In hoofdstuk 3 vindt u
het verslag van de kascommissie inclusief aanbevelingen.

1. Verslag van het bestuur
Voorgeschiedenis
Astrid Delleman2 , initiatiefneemster van het project, heeft een droom. Deze droom
deelt zij al twee jaar met een groep mensen in Juigalpa, Nicaragua. Het opzetten
van een grotendeels zelfvoorzienend gemeenschapshuis waarin mensen met en
zonder verstandelijke beperking thuis kunnen zijn. Het aantal voorzieningen in
Nicaragua voor mensen met een verstandelijke beperking is minimaal. Voor ouders/
familie is er geen ondersteuning, waardoor deze mensen geen of slechte zorg
krijgen.
De opzet van dit huis is gebaseerd op de ideeën van Jean Vanier en pater Thomas
Philippe. Jean Vanier besloot in 1964 zijn leven te delen met twee mensen met een
verstandelijke beperking en noemden hun huis L ‘Arche (De Ark). De Ark bestaat
inmiddels in 35 landen. In Nederland is er een Ark-woongemeenschap in Gouda,
waar Astrid twee jaar als vrijwilligster heeft gewerkt. Een tweede huis is in
oprichting in Haarlem.
Oprichting stichting Vivir Juntos
Astrid heeft, in het licht van deze voorgeschiedenis, in maart 2015 in Nederland
een brainstormgroep bijeengebracht, bestaande uit: Niko Tetteroo, Jeroen Boggia,
Annelies Witz-Vlaardingerbroek en Diana Kruse. Het doel van deze brainstormgroep
was het samenbrengen van een denktank. Door de verschillende achtergronden van
deze personen ontstond een groep waarin zich kennis bevindt van onder andere:
het land en de cultuur van Nicaragua, ontwikkelingswerk, fondswerving, financiën,
PR en communicatie en kennis gerelateerd aan L’Arche gemeenschappen.
In de voorbereidings- en kennismakingsfase is het doel van de stichting verder
geformuleerd.
“Het ondersteunen van een woongemeenschap voor jongeren en ouderen
met
een (verstandelijke) beperking in Juigalpa, Nicaragua. Wij geloven dat ieder
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Astrid is orthopedagoog, haar liefde voor Latijns Amerika (in het bijzonder Juigalpa, Nicaragua) is
ontstaan in de jaren 80/ 90, door het werk dat zij daar deed in het onderwijs, speciaal op het
gebied van gedragsproblemen

mens
waardevolle talenten heeft, dat we elkaar nodig hebben en van elkaar
kunnen leren”
Om dit doel te bereiken tracht de stichting zich te richten op
fondswervingsactiviteiten en -acties, het geven van voorlichting, genereren van
publiciteit en verder alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt.
Hiertoe is een communicatieplan opgesteld.
Voorts is de naam van de stichting bedacht en het logo ontworpen. Onze dank gaat
uit naar Oswald Tacx voor zijn belangeloze hulp en advies bij het maken van de
logo’s voor Stichting Vivir Juntos en Stichting Ruach.
Uit de brainstormgroep zijn drie personen toegetreden als bestuurslid van de, op
10 juni 2015 opgerichte, stichting Vivir Juntos.
Voorzitter: Diana Kruse
Penningmeester: Jeroen Boggia
Secretaris: Niko Tetteroo
Onze dank gaat uit naar BMS Netwerk Notarissen voor hun stimulerende (niet
marktconforme) bijdrage aan onze stichting.
Daarnaast zijn Annelies Witz en Michiel Witz als vrijwilliger actief op
communicatievlak (waaronder website, tekstredactie en social media).De stichting
heeft zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63490773.
Er is een bankrekening geopend bij de Triodosbank: NL 10 TRIO 0390 9437 11 t.n.v.
stichting Vivir Juntos Leiden.
De aanvraag van de ANBI-status is gehonoreerd.
De bedoeling is dat Stichting Vivir Juntos het project in Juigalpa gedurende een
periode van vijf jaar zal ondersteunen. In die periode moet het project voldoende
fondsen zien te verwerven in Nicaragua zelf en/of elders om zelfstandig zonder
steun vanuit Stichting Vivir Juntos verder te gaan.
Op 4 september 2015 is Astrid Delleman geëmigreerd naar Juigalpa, Nicaragua. Van
daaruit houdt zij samen met de, sinds december 2015 wettelijk erkende, Fundación
Ruach3 intensief contact met de stichting Vivir Juntos, over de voortgang van het
project.
In het najaar van 2015 is een (meer) jarenbegroting opgesteld door Fundación
Ruach.
Het bestuur van Vivir Juntos heeft een financieel reglement opgesteld.
De projectomschrijving is volledig uitgewerkt waarmee ruim honderd fondsen zijn
aangeschreven. Daarnaast is een actie gestart om donateurs te werven, mensen die
bereid zijn het project gedurende een periode van vijf jaar met een regelmatige
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bijdrage te ondersteunen.
Het bedrijf “Koffie Graag!” heeft de website van stichting Vivir Juntos
(www.vivirjuntos.org) volledig gebouwd en ingericht. Onze dank gaat uit naar de
eigenaar van “Koffie Graag!” voor zijn stimulerende (niet marktconforme) bijdrage
en zijn gevraagde en ongevraagde advies aan de stichting met name op het gebied
van communicatie. Met de lancering van de website is een belangrijk middel
opengesteld om de stichting, letterlijk, zichtbaar te maken. Naast de website is
ook een facebookpagina geopend.
Een eerste digitale nieuwsbrief van Vivir Juntos is medio december verstuurd naar
zo’n 70 adressen. Op 31 december 2015 was deze brief 203 maal geopend en waren
er tevens 104 likes op facebook.
Al deze genoemde acties hebben in 2015 een bedrag opgebracht van € 41.000 dat
voldoende is om het eerste jaar van het gemeenschapshuis te financieren.
Aan het eind van het jaar hebben we in totaal 14 keer vergaderd, met meer
wijsheid, inzicht en heel belangrijk: een potje geld waarmee deze droom kan
worden waargemaakt van een huis waarin mensen echt samen leven: “Vivir
Juntos".
Visie voor toekomst
In 2016 hoopt het bestuur deze lijn voort te zetten. In Juigalpa zijn steeds meer
zaken geregeld en is de weg vrij om over te gaan tot het daadwerkelijk starten van
een gemeenschapshuis waarin activiteiten kunnen worden aangeboden.
De taak van Stichting Vivir Juntos blijft gehandhaafd zoals deze in 2015 is
opgesteld. Met de opbrengsten uit giften van donateurs en fondsen kunnen wij
Fundación Ruach mede-ondersteunen bij hun droom.
2. Jaarrekening
De hoofdlijnen van de jaarrekening 2015 zijn als volgt:
Inkomsten:
Uitgaven Nederland:
Uitgaven Nicaragua:

€ 41.000
€ 1.000
€ 3.500

De inkomsten zijn opgebracht door 28 individuele donateurs en 21 fondsen.
De uitgaven in Nederland zijn kosten o.a. voor notaris, kamer van koophandel,
website en bank.
De uitgaven in Nicaragua zijn kosten voor vaststellen rechtspersoon en openen
bankrekening.
Het overgebleven bedrag is nodig om de kosten te dekken voor 2016.

3. Verklaring kascommissie
In het financieel reglement is opgenomen dat het bestuur jaarlijks een
kascommissie samenstelt bestaande uit twee personen, die geen directe banden
onderhouden met de bestuursleden. De kascommissie onderzoekt de financiële
stukken voordat zij door het bestuur worden vastgesteld.
Voor het boekjaar 2015 hebben Willem Bakermans en Michiel Witz de kascommissie
gevormd. Zij hebben op 24 februari 2016 de financiële stukken onderzocht. Zij
verklaarden dat deze stukken een getrouw beeld geven van de financiële situatie
van de stichting Vivir Juntos.
De leden van de kascommissie gaven wel als advies om nog meer dan in de
afgelopen periode fondsen te werven bij (religieuze) instellingen.

Diana Kruse,
voorzitter Stichting Vivir Juntos
Haastrecht, mei 2016

