
Bijlage	  bij	  aanvraag	  ANBI	  status.

S"ch"ng	  Vivir	  Juntos
Beleidsplan	  ten	  behoeve	  van	  ANBI	  voor	  de	  periode	  1	  juni	  2015	  –	  31	  december	  2016

1. Algemene	  gegevens	   	  

Naam S7ch7ng	  Vivir	  Juntos
Adres Lekstraat	  76

2314VH	  Leiden
Telefoon 071	  –	  5896988/06-‐51435898
E-‐mail nikotePeroo@hotmail.com
KvK 63490773
Website www.vivirjuntos.org
RSIN/fiscaal	  nummer 855258329

2. Doelstelling	  S"ch"ng	  Vivir	  Juntos	   	  

In	  ar7kel	  2	  van	  de	  statuten	  zijn	  de	  doelstellingen	  van	  de	  s7ch7ng	  opgenomen.	  Deze	  luiden
als	  volgt:	  De	  s7ch7ng	  hee[	  ten	  doel	  het	  ondersteunen	  van	  een	  woongemeenschap	  voor
jongeren	  en	  ouderen	  met	  en	  zonder	  beperking	  in	  Juigalpa	  (Nicaragua)	  en	  eventueel	  op	  te
richten	  soortgelijke	  woongemeenschappen	  elders	  in	  Nicaragua.
De	  bewoners	  zonder	  beperking	  zijn	  de	  verzorgers	  die	  met	  de	  bewoners	  met	  een	  handicap
omgaan	  als	  zijnde	  huisgenoten.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  verhoudingen	  “verzorgers-‐mensen	  met
een	  beperking”	  gelijkwaardiger	  zijn.
De	  s7ch7ng	  tracht	  haar	  doel	  onder	  meer	  te	  bereiken	  door	  het	  organiseren	  van	  vrijwilligers,
het	  opzePen	  van	  fondswervende	  ac7es	  en	  ac7viteiten,	  het	  geven	  van	  voorlich7ng,	  het
genereren	  van	  publiciteit.	  
Uit	  lid	  3,	  ar7kel	  2	  van	  de	  statuten	  blijkt	  dat	  de	  s7ch7ng	  geen	  winstoogmerk	  hee[.	  De
s7ch7ng	  laat	  de	  met	  de	  ac7viteiten	  behaalde	  opbrengsten	  na	  a[rek	  van	  de	  kosten	  geheel
ten	  goede	  komen	  aan	  haar	  doelstelling.
Zoals	  uit	  ar7kel	  13	  lid	  2	  van	  de	  statuten	  blijkt	  zal	  een	  eventueel	  	  ba7g	  saldo	  na	  ontbinding
van	  de	  s7ch7ng	  dienen	  	  te	  worden	  besteed	  ten	  behoeve	  van	  een	  instelling	  met	  een
soortgelijke	  doelstelling	  of	  van	  een	  buitenlandse	  instelling	  die	  uitsluitend	  of	  nagenoeg
uitsluitend	  het	  algemeen	  nut	  beoogt	  en	  die	  een	  soortgelijke	  doelstelling	  hee[.



3. Ontstaan	   	  

Nicaragua	  behoort	  tot	  de	  armste	  landen	  van	  de	  wereld.	  Gevolg	  daarvan	  is	  o.a.	  dat	  de	  steun
aan	  en	  opvang	  van	  mensen	  met	  een	  verstandelijke	  beperking	  vooral	  in	  handen	  is	  van	  het
par7culier	  ini7a7ef.	  De	  huidige	  voorzieningen	  zijn	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  gericht	  op
kinderen.	  Maar	  voor	  jongvolwassenen	  en	  ouderen	  met	  een	  beperking	  is	  het	  aantal
voorzieningen	  minimaal.	  Voor	  zover	  bekend	  is	  er	  alleen	  in	  de	  hoofdstad	  Managua	  een
woonvoorziening	  voor	  deze	  doelgroep	  met	  een	  beperkte	  opvangcapaciteit.	  Het	  overgrote
deel	  van	  de	  ouders	  of	  familie	  krijgt	  geen	  ondersteuning	  en	  anderen	  weten	  vaak	  geen	  raad
hoe	  met	  deze	  mensen	  om	  te	  gaan.	  
In	  de	  stad	  Juigalpa	  is	  een	  groep	  vrijwilligers	  nu	  reeds	  twee	  jaar	  bezig	  met	  de	  voorbereiding
van	  een	  woonvoorziening	  voor	  mensen	  van	  15	  jaar	  en	  ouder	  met	  een	  verstandelijke
beperking.	  De	  interna7onale	  gemeenschap	  de	  ARK,	  ges7cht	  door	  Jean	  Vanier,	  is	  op	  hun
zoektocht	  in	  beeld	  gekomen.	  	  In	  een	  groot	  aantal	  landen	  zijn	  ARKgemeenschappen	  inmiddels
tot	  stand	  gekomen.	  Dit	  zijn	  woongemeenschappen	  waar	  mensen	  met	  en	  zonder	  beperking
hun	  leven	  delen.	  In	  Nederland	  bestaat	  een	  dergelijke	  woongemeenschap	  in	  Gouda.	  De	  groep
in	  Juigalpa	  ontvangt	  momenteel	  morele	  ondersteuning	  via	  de	  interna7onale	  federa7e
l’Arche	  (zie	  ook	  www.larche.org)	  	  in	  de	  hoop	  dat	  dit	  contact	  t.z.t.	  tot	  een	  officiële	  band	  gaat
leiden.	  Maar	  mocht	  dat	  niet	  lukken,	  dan	  zijn	  ze	  blij	  met	  de	  inzichten	  die	  zijn	  opgedaan	  door
de	  contacten	  met	  de	  ARK	  en	  geven	  met	  die	  inspira7e	  zelf	  vorm	  aan	  de	  gemeenschap.
In	  Leiden	  is	  een	  groep	  vrijwilligers	  van	  plan	  dit	  ini7a7ef	  te	  ondersteunen.	  Daartoe	  hebben	  zij
onlangs	  de	  S7ch7ng	  Vivir	  Juntos	  in	  het	  leven	  geroepen.	  

4. Missie/Visie	   	  

S7ch7ng	  Vivir	  Juntos	  ondersteunt	  een	  woongemeenschap	  voor	  jongeren	  en	  ouderen	  met	  en
zonder	  een	  beperking	  in	  Juigalpa,	  Nicaragua.	  Wij	  geloven	  dat	  ieder	  mens	  waardevolle
talenten	  hee[,	  dat	  we	  elkaar	  nodig	  hebben	  en	  van	  elkaar	  kunnen	  leren.	  
Vivir	  Juntos	  betekent	  lePerlijk	  “Samen	  Leven”.	  In	  de	  woongemeenschap	  gaan	  mensen	  met
en	  zonder	  beperking	  (zijnde	  de	  verzorgers)	  samen	  leven.	  Anderzijds	  willen	  ze	  een	  teken	  in	  de
wijk	  zijn,	  waar	  de	  gemeenschap	  gaat	  starten,	  om	  de	  wijkbewoners	  in	  contact	  te	  brengen	  met
de	  talenten	  van	  deze	  doelgroep	  zodat	  er	  een	  posi7ever	  beeld	  kan	  ontstaan	  t.a.v.	  deze
mensen.	  Zodat	  er	  ook	  in	  de	  samenleving	  iets	  in	  gang	  wordt	  gezet.	  Werken	  aan	  integra7e	  is
een	  onderdeel	  van	  onze	  visie.	  	  Voor	  deze	  woongemeenschap	  bestaan	  in	  het	  land	  zelf	  op	  dit
moment	  onvoldoende	  financiële	  middelen.	  In	  de	  eerste	  jaren	  van	  haar	  bestaan	  zal	  zij
ahankelijk	  zijn	  van	  geld	  uit	  het	  buitenland.	  S7ch7ng	  Vivir	  Juntos	  vraagt	  daarom	  aan	  mensen
en	  fondsen	  in	  Nederland	  om	  bij	  te	  dragen	  en	  mee	  te	  bouwen	  aan	  een	  meer	  menselijke
maatschappij.	  Maar	  tegelijker7jd	  zal	  de	  groep	  in	  Nicaragua	  er	  alles	  aan	  moeten	  doen	  om
lokaal	  fondsen	  te	  werven	  bij	  overheid	  en	  par7culieren	  zodat	  de	  steun	  van	  de	  S7ch7ng	  Vivir
Juntos	  geleidelijk	  	  kan	  worden	  afgebouwd.	  



5. Werkzaamheden	  van	  de	  S"ch"ng	   	  

De	  ac7viteiten	  van	  de	  S7ch7ng	  zijn	  er	  in	  deze	  fase	  met	  name	  op	  gericht	  een	  stabiele
organisa7e	  neer	  te	  zePen.	  Via	  een	  kleine	  ronde	  van	  fondswerving	  onder	  vrienden,	  bekenden
en	  familie	  is	  een	  bedrag	  van	  ruim	  2300	  euro	  opgehaald.	  Met	  dit	  bedrag	  kunnen	  de	  ini7ële
kosten	  van	  zowel	  de	  S7ch7ng	  als	  de	  groep	  in	  Juigalpa	  worden	  gefinancierd	  zoals	  de
notariskosten,	  het	  ontwerpen	  en	  plaatsen	  van	  een	  website,	  administra7ekosten.	  De
ac7viteiten	  die	  de	  S7ch7ng	  wil	  ondernemen	  zijn	  als	  volgt	  te	  onderscheiden:

a. Fondswerving:	  op	  dit	  moment	  wordt	  gewerkt	  aan	  het	  opstellen	  van	  een
projectvoorstel	  dat	  aan	  diverse	  Nederlandse	  fondsen	  zal	  worden	  toegestuurd.	  In	  het
laatste	  kwartaal	  van	  2015	  hopen	  we	  hiermee	  een	  bedrag	  van	  16.500	  euro	  te	  hebben
binnengehaald.	  Op	  dit	  moment	  is	  de	  capaciteit	  van	  de	  organisa7e	  nog	  onvoldoende
om	  al	  in	  2015	  grotere	  publieksac7es	  te	  organiseren.	  Daarom	  zullen	  we	  vanaf
september	  2015	  vrijwilligers	  proberen	  te	  werven	  zodat	  we	  in	  2016	  onder	  met	  name
het	  Leidse	  publiek	  verschillende	  fondswervende	  ac7es	  kunnen	  houden.	  Deze	  ac7es
zijn	  gericht	  op	  het	  binnenhalen	  van	  eenmalige	  gi[en	  maar	  daarnaast	  zal	  de	  S7ch7ng
ook	  proberen	  donateurs	  te	  werven.	  Uiteraard	  zal	  in	  2016	  door	  worden	  gegaan	  met
het	  benaderen	  van	  fondsen	  in	  Nederland	  en	  zullen	  we	  blijven	  proberen	  onder
vrienden	  en	  familie	  geld	  te	  werven.	  Doel	  voor	  2016:	  25.000	  euro.	  Uiteraard	  zullen
ook	  de	  website	  en	  de	  speciale	  facebookpagina	  worden	  ingezet	  bij	  de	  fondswerving.

b. PR.	  Er	  wordt	  gewerkt	  aan	  een	  website.	  Deze	  site	  bevat	  algemene	  informa7e	  over	  de
S7ch7ng	  en	  over	  het	  project.	  Maar	  daarnaast	  zullen	  steeds	  nieuwtjes	  vanuit	  het
project	  op	  de	  site	  worden	  gezet.	  De	  site	  kan	  zowel	  vanuit	  Nicaragua	  als	  Nederland
worden	  bijgewerkt.	  Dit	  beleidsplan,	  de	  statuten	  en	  toekoms7ge	  jaarverslagen	  zullen
eveneens	  op	  de	  site	  worden	  gezet.	  Om	  mensen	  op	  de	  hoogte	  te	  stellen	  van	  de
voortgang	  van	  het	  project	  zal	  er	  een	  e-‐mail	  nieuwsbrief	  worden	  gemaakt	  die	  eenmaal
per	  zes	  weken	  zal	  worden	  verstuurd.	  	  Intussen	  is	  ook	  een	  facebookpagina	  door	  de
S7ch7ng	  geopend.	  De	  lokale	  media	  (huis-‐aan-‐huisbladen,	  Leidsch	  Dagblad,	  en	  lokale
en	  regionale	  radio	  en	  televisie,	  kerkbladen)	  zullen	  regelma7g	  worden	  benaderd	  met
nieuws	  over	  het	  project.	  Ook	  zal	  geprobeerd	  worden	  interviews	  met	  bestuursleden	  in
deze	  media	  te	  krijgen.	  Wat	  de	  huiss7jl	  betre[:	  er	  is	  intussen	  gekozen	  voor	  een	  logo
dat	  nu	  verder	  wordt	  uitgewerkt.

c. Het	  zoeken	  naar	  vrijwilligers.	  Zoals	  hierboven	  al	  aangegeven	  zijn	  nieuwe	  vrijwilligers
onontbeerlijk	  om	  de	  slagkracht	  van	  de	  S7ch7ng	  te	  vergroten.	  Het	  bestuur	  zal	  een
beschrijving	  maken	  van	  werkzaamheden	  die	  door	  vrijwilligers	  zouden	  kunnen
worden	  uitgevoerd.	  Via	  persoonlijke	  contacten,	  via	  een	  organisa7e	  als	  Idoe	  en	  de
achterban	  van	  de	  Stedenband	  Leiden-‐Juigalpa	  hoopt	  de	  S7ch7ng	  deze	  vrijwilligers	  te
werven.	  Daarnaast	  zijn	  ook	  vrijwilligers	  nodig	  die	  gedurende	  enige	  7jd	  in	  de
woongemeenschap	  in	  Juigalpa	  gaan	  werken.	  Al	  naargelang	  de	  ontwikkelingen	  binnen



het	  project	  zal	  de	  S7ch7ng	  in	  de	  loop	  van	  2016	  daartoe	  de	  geëigende
vrijwilligersorganisa7es	  benaderen.

d. Al	  naargelang	  de	  behoe[e	  zal	  de	  S7ch7ng	  de	  groep	  in	  Juigalpa	  ook	  ondersteunen	  op
methodologisch	  gebied,	  bij	  het	  opzePen	  van	  de	  lokale	  fondswerving	  en	  lobby,	  het
verbeteren	  van	  de	  financiële	  administra7e.

6. De	  organisa"e	   	  

Het	  bestuur	  stuurt	  de	  ac7viteiten	  van	  de	  organisa7e	  aan.	  Het	  bestaat	  uit	  een	  voorziPer,
penningmeester	  en	  een	  secretaris.	  
VoorziPer:	  Diana	  Kruse-‐Janmaat.
Penningmeester:	  Jeroen	  Boggia.
Secretaris:	  Niko	  TePeroo
Binnen	  dit	  bestuur	  zijn	  verschillende	  competen7es	  vertegenwoordigd	  die	  voor	  het	  uitvoeren
van	  het	  werk	  van	  belang	  zijn.	  Een	  van	  de	  leden	  is	  werkzaam	  bij	  de	  Woongemeenschap	  de
ARK	  in	  Gouda,	  een	  ander	  lid	  is	  jarenlang	  bestuurslid	  geweest	  van	  de	  Stedenband	  Leiden-‐
Juigalpa	  	  en	  was	  daar	  projectcoördinator	  en	  penningmeester.	  Het	  laatste	  bestuurslid	  hee[
gewerkt	  bij	  een	  Nederlandse	  donororganisa7e	  en	  was	  daar	  o.a.	  belast	  met	  de	  financiering
van	  projecten	  voor	  kinderen	  met	  een	  beperking	  in	  Nicaragua.
Het	  bestuur	  komt	  om	  de	  drie	  à	  vier	  weken	  bij	  elkaar	  met	  vrijwilligers.	  Samen	  vormen	  zij	  de
Werkgroep	  Woongemeenschap	  Juigalpa.	  Eén	  van	  deze	  vrijwilligsters	  is	  voorlichtster,	  de
ander	  orthopedagoge.	  
In	  overeenstemming	  met	  Ar7kel	  10	  van	  de	  statuten	  is	  een	  financieel	  reglement	  opgesteld
waarin	  o.a.	  is	  geregeld	  dat	  alleen	  financiële	  verplich7ngen	  worden	  aangegaan	  als	  daartoe	  in
een	  vergadering	  is	  besloten	  in	  aanwezigheid	  van	  minimaal	  2	  bestuursleden	  (waarbij	  in	  ieder
geval	  de	  penningmeester)	  en	  daarbij	  wordt	  vastgesteld	  hoe	  de	  dekking	  van	  de	  kosten	  is
geregeld.	  Een	  dergelijk	  besluit	  moet	  schri[elijk	  worden	  vastgelegd.	  
Naast	  deze	  vergaderingen	  komt	  het	  bestuur	  minstens	  twee	  keer	  per	  jaar	  bij	  elkaar	  voor	  de
bespreking	  en	  vaststelling	  van	  het	  jaarplan/begro7ng	  	  en	  voor	  het	  bespreken	  en	  vaststellen
van	  	  de	  financiële	  jaarstukken.
De	  groep	  in	  Juigalpa	  bestaat	  uit	  negen	  mensen	  waaronder	  mensen	  die	  werken	  voor	  het
Ministerie	  van	  Onderwijs,	  organisa7es	  voor	  mensen	  met	  een	  beperking,	  leerkrachten,	  een
arts	  en	  enkele	  religieuzen.	  Ook	  de	  Nederlandse	  Astrid	  Delleman	  maakt	  deel	  uit	  van	  de	  groep.
Zij	  is	  orthopedagoge	  en	  hee[	  een	  ruime	  ervaring	  in	  het	  werken	  met	  kinderen	  met	  een
beperking	  in	  Juigalpa.	  
Tussen	  de	  groep	  in	  Nicaragua	  en	  Nederland	  wordt	  intensief	  contact	  onderhouden	  o.a.	  door
middel	  van	  Skypegesprekken	  en	  mails.	  
Op	  dit	  moment	  hee[	  de	  groep	  in	  Juigalpa	  nog	  geen	  rechtspersoonlijkheid,	  een	  aanvraag
daartoe	  wordt	  voorbereid,	  de	  behandeling	  zal	  enkele	  maanden	  in	  beslag	  nemen.	  Als
overbrugging	  wordt	  gezocht	  naar	  een	  instelling	  die	  wel	  beschikt	  over	  rechtspersoonlijkheid
en	  die	  7jdelijk	  het	  formele	  beheer	  over	  het	  project	  kan	  voeren.



7. Financiën	   	  

Zoals	  hierboven	  aangegeven	  bestaat	  een	  belangrijk	  deel	  van	  het	  werk	  van	  de	  S7ch7ng	  uit
het	  werven	  van	  geld	  ten	  behoeve	  van	  de	  woongemeenschap	  in	  Juigalpa.	  Daarnaast	  moet	  de
S7ch7ng	  zelf	  ook	  draaiend	  gehouden	  kunnen	  worden.	  Het	  bestuur	  hee[	  vastgesteld	  dat
maximaal	  10%	  van	  het	  opgehaalde	  geld	  mag	  worden	  besteed	  aan	  ac7e-‐	  en
administra7ekosten.	  
De	  begro7ng	  voor	  2015	  bestaat	  uit:

a. De	  eenmalige	  kosten	  voor	  notaris,	  kamer	  van	  koophandel,	  website,	  logo	  	  €	  1.500
b. De	  structurele	  kosten	  voor	  bankrekening,	  onderhoud	  website,	  werving	  en	  behoud

vrijwilligers	  en	  fondswervingsac7es	  (nader	  te	  bepalen).
Eind	  2015	  zal	  de	  begro7ng	  voor	  2016	  worden	  vastgesteld.	  

8. Het	  beheer	  en	  de	  besteding	  van	  het	  vermogen	   	  

Het	  vermogen	  van	  de	  S7ch7ng	  wordt	  beheerd	  door	  het	  bestuur.	  De	  financiële	  administra7e
wordt	  gevoerd	  door	  de	  penningmeester.	  Aan	  het	  einde	  van	  het	  boekjaar	  (dat	  loopt	  van	  1
januari	  tot	  31	  december)	  worden	  door	  de	  penningmeester	  de	  boeken	  afgesloten.	  Daaruit
worden	  de	  jaarstukken	  opgesteld	  bestaande	  uit	  de	  winst-‐	  en	  verliesrekening	  en	  de	  balans.	  In
ar7kel	  9	  lid	  3	  is	  geregeld	  dat	  het	  bestuur	  de	  financiële	  stukken	  kan	  laten	  onderzoeken	  door
een	  door	  hem	  in	  de	  stellen	  kascommissie.
In	  de	  jaarrekening	  worden	  in	  ieder	  geval	  de	  volgende	  posten	  opgenomen:

a. De	  aan	  de	  bestuurders	  toegekende	  onkostenvergoedingen.
b. De	  kosten	  van	  het	  beheer	  van	  de	  S7ch7ng.
c. De	  andere	  uitgaven	  van	  de	  S7ch7ng.
d. De	  aard	  en	  omvang	  van	  inkomsten	  en	  het	  vermogen	  van	  de	  S7ch7ng.
e. De	  bedragen	  die	  aan	  de	  Woongemeenschap	  in	  Juigalpa	  zijn	  overgemaakt.

De	  bestuurders	  van	  de	  S7ch7ng	  zePen	  zich	  vrijwillig	  in,	  zij	  ontvangen	  geen	  beloning.	  Er	  is
een	  financieel	  reglement	  opgesteld	  voor	  o.a.	  het	  betalen	  van	  onkostenvergoedingen.	  Er
worden	  geen	  vaca7egelden	  betaald.	  De	  S7ch7ng	  hee[	  geen	  personeel	  in	  dienst	  waardoor
de	  overheadkosten	  laag	  kunnen	  worden	  gehouden.	  
Op	  grond	  van	  ar7kel	  7	  lid	  6	  van	  de	  statuten	  van	  de	  S7ch7ng	  en	  haar	  feitelijke	  werkzaamheid
hee[	  geen	  enkele	  (rechts)persoon	  doorslaggevende	  zeggenschap	  binnen	  de	  S7ch7ng.	  Aldus
kan	  geen	  enkele	  (rechts)persoon	  beschikken	  over	  het	  vermogen	  van	  de	  S7ch7ng	  als	  ware
het	  eigen	  vermogen.	  
De	  S7ch7ng	  houdt	  niet	  meer	  vermogen	  aan	  dan	  redelijkerwijs	  nodig	  is	  voor	  de	  con7nuïteit
van	  de	  voorziene	  werkzaamheden	  van	  de	  S7ch7ng	  zelf	  en	  van	  de	  Woongemeenschap	  in
Juigalpa.	  De	  groep	  in	  Juigalpa	  dient	  ieder	  jaar	  vóór	  1	  november	  van	  het	  lopende	  jaar	  een
begro7ng	  in	  die	  door	  de	  S7ch7ng	  wordt	  goedgekeurd.	  Op	  grond	  van	  deze	  begro7ng	  en	  van



een	  verzoek	  daartoe	  van	  de	  groep	  in	  Juigalpa	  	  en	  naar	  de	  mate	  van	  de	  beschikbare	  financiële
middelen	  vinden	  ieder	  jaar	  periodiek	  overmakingen	  plaats.	  

9. Publica"e	   	  

Dit	  beleidsplan	  alsmede	  de	  statuten	  en	  toekoms7ge	  jaarrekeningen	  en	  jaarverslagen	  worden
op	  de	  site	  van	  de	  S7ch7ng	  gepubliceerd.	  Het	  adres	  van	  de	  site	  is	  www.vivirjuntos.org.

Leiden,	  18	  juni	  2015


