ANBI Verklaring 2021

Stichting Caya Cama Ecuador
Woude 21b, 1489 NC De Woude
T 06 – 247 44 241
post@cayacama.nl

Conform de voorschriften van de Belastingdienst vermelden wij hier de voor de
ANBI-status verplichte gegevens van de Stichting Caya Cama Ecuador:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ RSIN 822349073
De Stichting Caya Cama Ecuador is opgericht op 14 april 2010 en heeft sinds 1 januari 2011 de ANBI-status.
KvK Haarlem 37163730
RSIN / fiscaal nummer: 8223.49.073
IBAN NL98 ABNA 0578 3658 55 t.n.v. Stichting Caya Cama Ecuador
Wat doen we?
De stichting Caya Cama Ecuador steunt de inheemse bevolking van het dorp Ayllu Llakta, hoog in het ZuidAmerikaanse Andesgebergte. We zorgen ervoor dat alle kinderen naar school kunnen en een opleiding kunnen
volgen.
Werkwijze
Caya Cama Ecuador is een kleine stichting met een bestuur in Nederland en een bestuur in Ecuador.
We hebben rechtstreeks contact met elkaar, via telefoon en e-mail.
Bestuur van de stichting
Tom Krijns (voorzitter)
Karin Lenior (secretaris)
Ria de Wit (vicevoorzitter)
Marinka van Dijk (penningmeester)
Jelle Brandsma (tweede secretaris)
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en geen reis- en verblijfkosten.
Filosofie / beleid
Wij geloven in de kracht van onderwijs. Het doel van de stichting is ervoor te zorgen dat de kinderen van
Ayllu Llakta een vak leren waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Onze opzet is geslaagd
als de stichting overbodig is geworden. Immers: de kinderen die nu op school zitten, zijn hopelijk later in
staat om voldoende geld te verdienen voor de schoolopleiding van de volgende generatie.
Jaarverslag 2021
Zie voor het verslag van de stichting: http://www.cayacama.nl/jaarverslagen/

Financiële verantwoording 2021
STICHTING CAYA CAMA ECUADOR
Baten en lasten 2021
Ontvangsten
Donaties
DtD september activiteit
Acties, verjaardagen, kerken, etc.

€ 13.714
“ 1.950
“ 2.500
€ 18.164

Kosten
Scholing kinderen
Bijdrage kosten familie
Bestuurskosten
Bankkosten/diversen

€ 13.515
“ 3.780
“
300
“
937
€ 18.532
€
368 (-)
========

Tekort

Balans ultimo 2021
Activa
Liquide middelen

Passiva
Stand ultimo 2020
Donatie 2022
Tekort 2021
Stand 31 december 2021

€ 42.635
========

€ 40.003
“ 3.000
“
368 (-)
€ 42.635
========

Het vermogen (c.q. de liquide middelen) van de stichting is beschikbaar voor tegenvallende opbrengsten van
donateurs en projecten, teneinde de continuïteit van de onderwijs ondersteuning te waarborgen.
Daarnaast is het vermogen beschikbaar voor bijzondere extra (medische) kosten bij de familie, waarvoor het
project in 2005 is gestart.

