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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

M.A. Casey

D.L. Simonds

D.L. Simonds

S.P. Niemira

Bolivia

0

0

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

Stichting Amazone Kinderen

www.amazonekinderen.nl

Baron de Coubertinlaan 6

info@amazonekinderen.nl

4 1 2 2 6 5 9 1

8 1 6 7 8 4 0 1 2

0 7 9 3 6 2 0 7 0 3



02 van 06

1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Stichting Amazone Kinderen heeft tot doel armlastigen in het Amazonegebied van 
Noord-Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van 
financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht 
zijn de leefomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren. De 
activiteiten in Nederland zijn erop gericht informatie over de nood van mensen in ons 
werkgebied te verschaffen, donateurs te werven en hun aandacht te vragen voor dit 
belangrijke werk.

Stichting Amazone Kinderen werd in 1994 in Nederland opgericht om kinderen en hun 
families in de Amazoneregio van Bolivia (in de departementen Pando en Beni) te 
ondersteunen door middel van diverse hulpprogramma’s op het gebied van 
gezondheidszorg, onderwijs en jongerenwerk. Kinderen met aangeboren afwijkingen, 
zoals een schisis, kunnen bijvoorbeeld dankzij een van onze programma’s 
hersteloperaties ondergaan, en dankzij een ander programma worden gehandicapte 
jongeren begeleid. Nieuwe scholen worden gebouwd en andere schoolgebouwen 
worden opgeknapt en gemoderniseerd. Via de radio wordt onderwijs gegeven aan 
gemeenschappen in het oerwoud die geen toegang hebben tot andere vormen van 
onderwijs. De langetermijnvisie van Stichting Amazone Kinderen is, dat de armoede 
gereduceerd dient te worden door te voorzien in degelijk onderwijs en kwalitatieve 
gezondheidszorg, en door de mensen te leren zelfvoorzienend en zelfstandig te zijn, 
zodat hun leefomstandigheden verbeteren en de behoefte aan financiële steun op 
termijn zal afnemen.

Stichting Amazone Kinderen ontvangt geen subsidies. Alle inkomsten worden 
ontvangen van particuliere gevers, bedrijfs- en vermogensfondsen en uit 
nalatenschappen. Fondsen worden geworven uit voornamelijk direct marketing (post). 
Er worden ook inkomsten gegenereerd via website en e-mail (online), 
projectvoorstellen en een enkele keer tijdens bijeenkomsten of presentaties. 
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het bestuur ontvangt geen beloning en de stichting heeft geen personeel in dienst.

Onderwijs: 
Verstrekken studiebeurzen - Radio San Miguel/Maestro en Casa alfabetiseringsproject, 
onderwijs via de radio - CETHA Volwassenen basis- en beroepsonderwijs - Counceling 
voor leerlingen - Salarissen voor leraren en onderwijsassistenten - Ontwikkelen van 
lesprogramma's ivm thuisonderwijs door Covid-19 - Centro Curucusí opvang voor 
straatkinderen - Coördinatie en administratie onderwijs 
 
Medische zorg: 
Salarissen medisch personeel - Programma tegen ondervoeding - 
Gezondheidsklinieken en bevoorraden apotheken - Financiële bijstand voor klinisch 
onderzoek en chirurgie en reizen naar ziekenhuizen elders - Centro Pro Vida voor 
natuurlijke remedies - Diabetisch zorgcentrum - Centro Nuevos Horizontes voor 
opvang en therapie verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en jongeren - 
Ziekenvervoer - Voeding en benodigdheden - Mobiel gezondheidsteam/hospitaalboot - 
Ouderenzorg in Santa Teresa de Jesús 
 
Jongerenwelzijnswerk: 
Opvang, coaching en training van jongeren - Straatkinderenprojecten 
 
Overigen: 
Bouw AREEC school voor gehandicapten - Renovatie CETHA - Noodhulp Covid-19

Donaties kunnen worden overgemaakt op een tweetal IBAN's bij ABNAMRO. Wanneer 
het bestuur besluit een bepaalde som naar Bolivia over te maken, schrijft de 
penningmeester dat over naar een rekening van het Apostolische Vicariaat van Pando 
of van het Latin American Apostolate, zodat van daaruit de diverse programma’s in 
Bolivia kunnen worden bekostigd. Wanneer deze overboekingen worden gedaan, is het 
nodig Euro’s om te wisselen in US dollars. Soms worden de US dollars ook nog 
gewisseld in Boliviano’s, de Boliviaanse munteenheid, bijvoorbeeld wanneer een lokale 
aannemer uitbetaald wil krijgen in eigen valuta.

https://media-01.imu.nl/storage/amazonekinderen.nl/2361/beleids
plan-amazonekinderen-2019-2021.pdf

https://amazonekinderen.nl/wat-we-doen/

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

110.786

68.721 119.555

50.085

92.150 -91.7960

160.871 27.759

160.871

92.150 -91.796

160.871

0

27.759

0

27.759

27.759

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

https://media-01.imu.nl/storage/amazonekinderen.nl/2361/jaarrekening-amazonekinderen-2020.pdf
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

236.365 207.628

1.700.269 1.787.746

1.936.634 1.995.374

1.936.634 1.995.374

1.936.634 1.995.374

2020 2019 (*)



06 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

831.221

39.321

1.695.539

-57.149

1.298.480

13.340

1.881.484

-72.091

656.996

168.001

824.997

503.904

65.760

569.664

2020 2019 (*)

https://media-01.imu.nl/storage/amazonekinderen.nl/2361/jaarrek
ening-amazonekinderen-2020.pdf

Open

https://media-01.imu.nl/storage/amazonekinderen.nl/2361/jaarrekening-amazonekinder
en-2020.pdf

183.946 41.799


