
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Jaarverslag 2014  
Stichting Taclla 

 
 

http://www.taclla.nl/index.php?set_language=nl&cccpage=home


Jaarverslag 2014 Stichting Taclla   
 

 

 

  Pagina 2 van 19 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inhoudsopgave 
 
 
Bestuursverslag 2014 
I. Algemeen 
II. Projecten Afrika 

Projecten Peru 
 
 
Jaarrekening 
1. Balans per 31 december 2014 
2. Staat van baten en lasten 2014 
3. Grondslagen voor de financiële 

verslaggeving 
4. Toelichting op de balans 
5. Toelichting op de staat van baten en 

lasten 

 

 

http://www.taclla.nl/index.php?set_language=nl&cccpage=home


Jaarverslag 2014 Stichting Taclla   
 

 

 

  Pagina 3 van 19 

Bestuursverslag 

I. Algemeen 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprichting  

Stichting Taclla is opgericht d.d. 4 november 2003 en is 
statutair gevestigd te Renkum. 

Kamer van Koophandel 

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en 
omstreken onder nummer 18072189. 

Statutaire doelstelling en identiteit 

In artikel 2 van de statuten wordt de doelstelling en de 
identiteit van de stichting als volgt omschreven: 

1. De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren 
aan de verbetering van de leefsituatie van mensen 
wereldwijd op geestelijk, sociaal en maatschappelijk 
gebied. 

2. Dit doel tracht de stichting te bereiken door: 
a. Het ondersteunen van personen of 

organisaties die zich belangeloos inzetten 
conform de doelstelling van de stichting. 

b. Het opzetten van vrijwilligersactiviteiten die 
middelen en mogelijkheden genereren ter 
ondersteuning van de doelstelling. 

c. Alle organisatorische, financiële of 
anderszins ondersteunende activiteiten en 
middelen die bijdragen aan de doelstelling.  

3. De stichting werkt vanuit de christelijke levensvisie 
waarin liefde voor God en liefde voor de medemens 
centraal staan. 

 
Missie 

We geloven in kleinschalige hulp die aansluit bij de 
bestaande cultuur en omstandigheden, 
verantwoordelijkheden niet wegneemt, maar 
mogelijkheden biedt tot ontwikkeling. 

De naam Taclla komt uit Peru. Het is een houten voetploeg 
die daar nog steeds wordt gebruikt om het agrarisch land 
in het Andesgebergte van Peru te bewerken. De ploeg 
stamt uit de tijd van het grote Inca rijk, dat bijna 500 jaar 
geleden ten onder ging. De Taclla staat symbool voor 
ontwikkeling die noodzakelijk is, voor oude werkwijzen die  
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niet veronachtzaamd moeten worden en voor 
kleinschaligheid.  

De aardappels die geteeld worden in de Andes, moeten 
van veel verschillende soorten zijn. Anders loop je het 
risico dat heel de oogst mislukt. Een westerse grootschalige 
mono-cultuur zou daar niet overleven. Als wij onze 
overvloed willen delen, dan moeten we ons aansluiten bij 
de ervaringen en ontdekkingen van hen die wij willen 
helpen. Met andere woorden: we moeten de taclla 
gebruiken. 

De stichting laat zich inspireren door het werk van Jezus 
Christus. Hij zocht altijd de ander op en hielp hem dan. 

Werkwijze 

Centraal staat dat de giftgever bepaalt wat er met het geld 
gebeurt, en dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. We 
willen een heldere en professionele tussenstap zijn tussen 
degene die wil helpen en de projecten die ondersteuning 
nodig hebben. 

De stichting Taclla is door de belastingdienst aangemerkt 
als goede doelen stichting. Dat betekent dat de giften 
aftrekbaar zijn van de belasting. 

Samenstelling bestuur 

 
Pieter Both  
Bram Mulder 
Rik van der Ploeg   
 
 
2014 
 
In 2014 is het bestuur van Taclla en Tikani bezig geweest 
met het leggen van de verantwoordelijkheid van de 
werkzaamheden in Peru. Dat geldt ook voor het vergaren 
van de financiën.  
 
Nog steeds zijn de vaste donateurs de kurk waarop Tikani 
drijft. Uitbreiding van die club is daarom altijd van harte 
welkom. Er is een aantal grotere giftgevers die soms  
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jarenlang Tikani steunen, zoals bijvoorbeeld John Prooi 
(www.safegaregroup.nl) Daar zijn we heel blij mee. 
 
In 2014  hebben de stichtingen Taclla en Tikani naast elkaar 
bestaan. Het voornemen is er om de stichtingen verder los 
te koppelen. Het bestuur van beide stichtingen is gelijk. Dit 
jaar zijn er twee jaarverslagen, met redelijk veel overlap. 
 
Eind 2013 zijn we in gesprek gekomen met een echtpaar 
dat voor een paar jaar naar Peru wilde gaan. In 2014 is dat 
verder uitgewerkt.  
 
De samenwerking tussen Welcome Home Ministries Africa 
en Taclla is nog steeds goed.  Zie voor het werk in Afrika op 
een andere plek in dit verslag.  
 
Lianne de Buck is bijna heel 2014 in  Ghana geweest. Meer 
over haar werk verderop in dit verslag.  
 
Een aantal vrijwilligers die naar Peru zijn gegaan voor 
enkele maanden hebben daarnaast in hun eigen kring 
sponsoren gevonden voor de projecten in Peru.   
 
Op markten en braderieën en in kerken verkopen we 
spulletjes uit Peru. Dat zorgt voor een gestage 
inkomstenstroom. 
 
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven 
in 2014. Het bestaat uit Rik van der Ploeg, Bram Mulder en 
Pieter Both. In het werk worden we secretarieel 
ondersteund door Jan en Mariska Rochat.  
 
Pieter Both 
mei 2015 
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Welcome Home Ministries  

De samenwerking met Welcome Home Ministries is in 
2014 gecontinueerd. Veel donaties voor Welcome Home 
verlopen via Taclla. Voor het concrete werk van deze 
stichting verwijzen we naar de website 
www.welcomehomeafrica.nl. 
 
Verslag 2014 Welcome Home Ministries Africa 
 
Ook in 2014 hebben wij voor Welcome Home Ministries 
Africa weer giften mogen ontvangen van kerken, bedrijven 
en scholen. Maar ook de persoonlijke giften en de verkoop 
van onze kadoartikelen uit Oeganda hebben een flinke 
bijdrage geleverd. 
Het merendeel van de donaties is ook in 2014 weer 
besteed aan voedsel en medicijnen, omdat dit toch de 
eerste levensbehoeften zijn.  
 
Met de kinderen in het weeshuis ging het goed. Onze 
jongste kinderen kregen “les” in ons eigen klasje van onze 
eigen juf. Diverse kinderen zijn in 2014 terug naar huis 
gegaan. Door begeleiding  had hun (overgebleven) familie 
weer een bestaan op weten te bouwen en waren nu weer 
in staat voor hun kind te zorgen. Andere zijn geadopteerd 
door liefdevolle families die hen hebben opgenomen in 
hun eigen gezin. 
 
Steeds als wij het weeshuis bezoeken, zo ook in 2014, 
merken wij dat het beter gaat. Onder leiding van onze 
Oegandese manager, twee sociale werksters en 
hoofdverzorgsters loopt alles naar wens. We zijn nog 
steeds blij dat de leiding totaal plaatselijk is.  
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Lianne de Buck  

 
Van 2 januari 2014 tot 15 december 2014 ben ik naar 
Tamale in Ghana geweest. Ik heb daar voornamelijk 
gewerkt voor Friends of Kassim.  
 
Daarnaast heb ik hulp geboden aan mensen in mijn directe 
omgeving, waaronder mijn familie. 
 
Friends of Kassim is een kleine NGO die families met een 
gehandicapt kind ondersteunt. Het doel is om families voor 
de gehandicapte kinderen te laten blijven zorgen. Dit is 
nodig omdat gehandicapten in Ghana nog regelmatig 
verstoten of vermoord worden.  
Afgelopen jaar heb ik deze families bezocht. Ik heb 
geprobeerd de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. 
Tegelijkertijd had ik een voorbeeldfunctie voor de ouders 
en omgeving dat deze kinderen niet gevaarlijk zijn en ook 
mogelijkheden hebben. Ik heb ouders na laten denken over 
de toekomst van hun kind en heb bij verschillende 
kinderen gestimuleerd dat ze scholing krijgen. Er zijn 2 
meisjes van ongeveer 14 gestart met een vocational 
training voor dressmaker. Een van deze meisjes was nog 
nooit naar school geweest, waardoor het voor haar erg 
lastig was om dit vol te houden. Ik ging ongeveer 1x per 
maand bij haar langs om haar te stimuleren en de ouders 
trucs te geven om haar te stimuleren. 
Naast het bezoeken van de families heb ik mij ook verdiept 
in de organisatie. Ik heb ik kaart gebracht welke hulp er 
geboden wordt en hier kritische vragen over gesteld. Dit 
heeft op weerstand maar ook op bewustwording van 
medewerkers in Ghana en NL gezorgd. 
 
Bij de familie waar ik woonde, was geen toilet. Doordat er 
veel gebouwd werd in de buurt, moesten we steeds verder 
lopen voor de grote boodschap. Ik heb toen met de familie 
gediscussieerd over wat ik kon doen en of wat zij zelf bij 
konden dragen. Met financiele hulp van vrienden en 
familie in NL en praktische bouwhulp van de familie, 
hebben we een wc gebouwd voor de familie. Er wonen 
ongeveer 20 mensen op de compound die hier gebruik van  
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maken. 
In juli beviel een van mijn Ghanese schoonzussen na een 
zwangerschap van 31 weken. Doordat de borstvoeding 
daarna niet op gang kwam, groeide de baby niet. Op advies 
van een Ghanese social worker zijn we toen gestart met 
speciale voeding voor de moeder en bijvoeding voor de 
baby. Dit is gesponsord door vrienden in NL. Als we hier  
een week langer mee hadden gewacht, zou de baby wrs 
gestorven zijn. Nu is het een flinke jongen en is hij bijna 
niet meer terug te herkennen. 
 
In Kanvilli heb ik een kerk gevonden waar ik mij thuis 
voelde. Ik ging ook iedere week naar de Bijbelstudie daar. 
Er was een hele andere manier van denken. Ik vond dit erg 
interessant en heb hier veel van geleerd. 
 
Op de compound heb ik meegeholpen bij de dagelijkse en 
tijdelijke klussen. Een van de klussen die mij bij zal blijven is 
het rijst slaan. Wat een hoop werk voor een beetje rijst.  
 
Al met al is het een bijzonder jaar geweest, waarin ik veel 
geleerd, gezien, beleefd en gedaan heb. 
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De projecten van T’ikani Peru: 

 
Algemeen: 
In 2014 hebben de medewerkers van T’ikani Peru met veel 
liefde zich ingezet voor veel kinderen, hun ouders en voor 
oudere mensen. Dit gebeurde in 4 projecten: Waytakuna, 
Petec, Yuyaq en Warmisuncu. Het project Petec is 
halverwege 2014 gestopt en er zijn voorbereidingen 
getroffen om in 2015 te starten met een nieuw project 
voor jongeren: Allin Wayna.  
In 2014 kende Asociación T’ikani het volgende bestuur: 
• Voorzitter:   Mevrouw Santillan Muñoz  
• Secretaris:  Mevrouw Villar LLulluy 
• Penningmeester: Mevrouw Ramos Huaytalla 
 
Verder kende de personele bezetting enkele wijzigingen in 
2014 en heeft men extra inkomsten ontvangen vanuit 
specifieke acties, lokaal georganiseerd en heeft het project 
Warmisuncu geld mogen ontvangen vanuit Italië. 
 
Waytakuna Mayorista:  
 
Gemiddeld kwamen er 28 – 30 kinderen naar het 
kinderdagverblijf. Het project is grotendeels 
zelfvoorzienend, maar het probleem van stabiliteit blijft 
zich voordoen. Kinderen komen en gaan, waardoor het 
lastig is voor het project om inkomsten en uitgaven 
adequaat te begroten. 
Men heeft op de nieuwe lokatie 3 lokalen. Een lokaal voor 
kinderen van 0-1 jaar, een lokaal voor kinderen van 1-2 jaar 
en een lokaal voor kinderen van 2-3 jaar. De personele 
bezetting bestaat uit 1 coördinator, 3 docenten, 2 
onderwijsassistenten en personeel om te koken en schoon 
te maken. 
 
Gerealiseerde activiteiten: 
• Opvang in een veilige omgeving voor ongeveer 30 
kinderen. 
• Alle kinderen ontvingen een gebalanceerde 
maaltijd. 
• Ouders ontvingen extra ondersteuning d.m.v. 
thematische bijeenkomsten. 
 

http://www.taclla.nl/index.php?set_language=nl&cccpage=home


Jaarverslag 2014 Stichting Taclla   
 

 

 

  Pagina 10 van 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Elke maand werden de verjaardagen van de 
kinderen gevierd. 
• Men heeft meerdere activiteiten georganiseerd 
gericht op het vergroten van de betrokkenheid van  
bijvoorbeeld de familie en de overheid zoals rondom de 
dag van het kind. 
• Sociale casussen kregen extra ondersteuning van de 
sociaal werkster. 
 
De Waytakuna is en blijft uniek in haar onderwijsaanbod en 
vroeg in 2014 50% van de markt conforme richtprijs voor 
kinderdagverblijven in de regio Huancayo. Hiermee blijft 
het een mooi alternatief voor mensen met een klein 
budget,  
waar men een bovengemiddelde kwaliteit van zorg voor 
terug krijgt. 
 
Petec: 
 
In 2014 heeft Petec wekelijks 10 kinderen en hun ouders 
begeleid. De sessies duurden een uur en waren ofwel 
individueel ofwel in groepsverband. In tegenstelling tot 
eerdere jaren, was het financieel niet meer mogelijk om 
extra inspanningen, zoals het verbeteren van de 
speelomgeving van het kind, te realiseren. Door deze 
verandering bleek de belangstelling voor het project veel 
minder te zijn, daarom is besloten om het project per 
augustus 2014 te stoppen. 
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Yuyaq: 
 
Ondanks een krappere begroting in het in 2014 gelukt om 
ondersteuning te blijven bieden aan 40 ouderen. Het was 
wel een lastig jaar voor Yuyaq, vooral op financieel niveau. 
Doordat de begroting eerder al was verkleind, was het 
lastig om met nog minder geld het project draaiende te 
houden. Uiteindelijk is er een mogelijkheid gevonden door 
enkele uren van de coördinator anders in te vullen.  
 
Gerealiseerde activiteiten: 
• Vanwege natuurlijk verloop binnen de doelgroep 
van Yuyaq heeft men nieuwe casussen opgenomen in hun 
bestand. Hierdoor moest het volledige traject weer gevolgd 
worden zoals het aanvragen van een identiteitsbewijs, 
zorgverzekering en andere zaken waar iedere oudere in 
Peru recht op heeft. 
• Het ambulante werk is gecontinueerd. Per dagdeel 
worden er 5 ouderen bezocht. 
• De activiteiten in het lokaal zijn samengevoegd op 
de vrijdagmiddag. 15-20 ouderen bezochten deze 
activiteiten. 
• De verjaardagen van de ouderen zijn gevierd, 
geheel vergoed door een vrijwilliger. 
Men heeft de schoonmaak- en verbeterklussen van de 
woningen van de ouderen weten te continueren. 

We willen graag nog eens het verhaal van Agripina onder de aandacht brengen. We kennen haar nu meer 
dan 4 jaar. Ze leeft, zolang we haar kennen met haar hond ‘Guardian’, wat beschermer betekent. Als Yuyaq 
hebben we haren leren kennen als een schuchtere vrouw, die enkel Quechua sprak. We hebben haar nadat 
we haar vertouwen hadden gewonnen, kunnen helpen met het verkrijgen van een identiteitsbewijs (DNI), we 
hebben haar voor een gratis zorgverzekering van de overheid kunnen inschrijven, ze krijgt tegenwoordig een 
soort AOW waar ze al jaren recht op had en ze krijgt voeding vanuit een speciaal programma van de lokale 
overheid. Destijds hebben we daglichttoetreding gerealiseerd in haar woning, omdat ze in een schuur woonde 
zonder ramen en hebben we haar woning geëgaliseerd, gezien ze moeilijk loopt en soms in haar eigen woning 
viel. 
We hebben haar goed kunnen helpen, maar daarmee stopt het werk niet. Haar zoon, dit voorheen een klein 
steentje bijdroeg, kiest meer en meer voor zichzelf, of eigenlijk voor de alcohol. Agripina raakt hem hierdoor 
steeds meer kwijt. En probleem dat we vaker zien binnen Yuyaq, daar waar wij komen, denken anderen dat 
zij niet meer hoeven te ondersteunen. Een lastig dilemma, het kleine beetje ondersteuning dat men had 
weten we te verbeteren, maar doordat derden hierdoor afhaken, komt een ander probleem weer naar boven. 
De medewerkers, maar ook de andere ouderen van het project zijn echter de kracht van het project. Samen 
vormen ze steeds meer een verbond, een groep. Men is er voor elkaar en helpt, daar waar mogelijk. 
Agripina komt naar iedere activiteit in het lokaal. Schuifelend komt ze binnen en haar eerste woorden zijn 
altijd worden waarmee ze ons bedankt, waarbij ze ons vastpakt met haar koude, fragiele handen. Haar 
dankbaarheid en het feit dat dit is waarvoor ze nog leeft, maakt dat Yuyaq bestaat en dat Yuyaq leeft. 
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Warmisuncu: 

 

Het werk van Warmisuncu blijft gecompliceerd. T’ikani 
blijft tegen het probleem van het gebrek aan acceptatie 
van kinderen met een beperking aanlopen. 
Overheidsscholen horen bijvoorbeeld kinderen met een 
beperking te accepteren, maar weten dit telkens te 
omzeilen. Warmisuncu blijft echter volhardend en blijft 
strijden voor rechtvaardigheid. In 2014 heeft Warmisuncu 
55 kinderen en hun families begeleid. 
 

Gerealiseerde activiteiten: 

 Ambulante ondersteuning van de kinderen. 

 Ambulante ondersteuning van de familie van de 

kinderen op het gebied van thema’s als acceptatie, 

kennis van de beperking, maar ook op het gebied 

van het verbeteren van leefomstandigheden en 

financiën. 

 Zoeken van en begeleiden naar therapieën en 

andere ondersteuning gericht op het welzijn van 

het kind. 

 

 

Elke zwangere vrouw is het meest bezorgd over de fysieke gesteldheid van haar nog ongeboren kind. “Als het 
maar gezond is”, wordt ook bij ons in Peru als uitdrukking gebruikt. Als het kind dan geboren wordt met een 
beperking is bij ons de hele omgeving triest en biedt men condoleances aan. Oftewel, onze wereld hier staat niet 
te wachten op een kind met een beperking. Op sommige plekken in onze stad gaat het echter nog verder. Daar 
wordt een beperking gezien als een straf van God. Een straf vanwege het ‘slechte’ leven van de ouders.  
Het pasgeboren kind heeft naast een beperking ook nog eens gezien als de oorzaak van uitsluiting van de 
samenleving. Ouders schamen zich voor hun kind, verwaarlozen het en wensen het zelfs dood. 
Anderen proberen kost wat het kost de beperking ongedaan te maken. Zo dacht een jonge moeder van een 
spastische jongen dat ze bepaalde rituelen moest uitvoeren om de beperking ongedaan te maken. Ze heeft ons 
verteld van alles te hebben geprobeerd. Zo heeft ze haar kind bijvoorbeeld naast dode mensen gelegd in de hoop 
dat de ‘stijfheid’ van gewrichten terug zou gaan naar de doden.  
Tegenwoordig, door de kennisoverdracht van de ons, begrijpt de moeder wat er aan de hand is. Begrijpt ze ook 
waardoor de beperking ontstaan is en dat dit niet te genezen valt. We hebben haar geholpen met het deelnemen 
aan bepaalde cursussen, zodat ze wat extra geld kan verdienen. Met dit geld kan ze de vervoerkosten betalen 
richting de therapieën die de overheid vergoed aan kinderen zoals haar zoon.  
Ze durft nu het mooievan haar zoon te zien en ze is zelfs een van de meest actieve ouders binnen het project 
wanneer het gaat om het organiseren van activiteiten voor de kinderen van Warmisuncu. Hierbij is ze een 
voorbeeld voor andere ouders. 
 

 

http://www.taclla.nl/index.php?set_language=nl&cccpage=home


Jaarverslag 2014 Stichting Taclla   
 

 

 

  Pagina 13 van 19 

 

Jaarrekening 
2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instelling van algemeen nut 
 
Stichting Taclla is een instelling van algemeen nut, zoals 
bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de 
successiewet. De Inspecteur van de 
Belastingdienst/Ondernemingen heeft de  
verklaring op 7 januari 2004 afgegeven. 

VPB en BTW 

 
Gegeven haar activiteiten wordt Stichting Taclla in beginsel 
niet als ondernemer aangemerkt voor de 
vennootschapsbelasting. De stichting is niet BTW-plichtig.  
 

Schenkings- en successierechten  

 
Voor grote giften moeten schenkingsrechten worden 
afgedragen. In bijzondere gevallen kan het Ministerie van 
Financiën kwijtschelding verlenen. Successierechten 
worden gewoonlijk direct uit de nalatenschap betaald. 

 

Richtlijn Fondsenwervende instellingen 

 
Het jaarverslag is ingericht volgens de Richtlijn 
Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.  
 
Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van 
de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het 
doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.  
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1. Balans per 31 
december 2014 
 

 

 

Balans per 31 december 2014

ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen -           -          

 

Vlottende activa

Voorraden  

Bedrijfsmiddelen -      -      

Direct in gebruik voor doelstelling -      -      

-          -          

Vorderingen

Debiteuren -       -      

Overige vorderingen en overlopende activa 377       488      

377          488          

Liquide middelen 43,334      42,576      

43,711      43,064      

PASSIVA 31-12-2014 31-12-2013

€ € € €

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen  10,122  9,813

Vastgelegd vermogen 33,589      33,251      

Langlopende schulden

Achtergestelde lening -          -          

Kortlopende schulden

Crediteuren -      -      

Overige schulden en overlopende passiva -      -      

-          -          

43,711      43,064      
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2. Staat van 
baten en lasten 
2014 
 

 

over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014

werkelijk werkelijk

2014 2013

€ €

FONDSENWERVING

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften, schenkingen 63,608 58,373

63,608 58,373

Kosten eigen fondsenwerving

(In)directe verwervingskosten -            -            

Uitvoeringskosten 138         202         

138         202         

(In % van baten uit eigen fondsenwerving) 0.2% 0.3%

Netto baten 63,470 58,171

Beschikbaar uit fondsenwerving 63,470 58,171

Overige baten en lasten 377 488

Totaal beschikbaar voor doelstelling 63,847 58,659

werkelijk werkelijk

2014 2013

€ €

BESTEED AAN DOELSTELLING

Projecten 63,200 58,618

Uitvoeringskosten 0 0

63,200 58,618

Totaal besteed aan doelstelling 63,200 58,618

Overschot 647 41

63,847 58,659

Het overschot is als volgt verwerkt:

Besteedbaar vermogen 309 706

Project Welcome Home Africa 2,079 -1,175

Project Waytakunas 0 -1,010

Fonds Femmie Knapper 0 -380

Project Cento2B in Peru 85 -2,518

Project Lianne de Buck -1,665 1,200

Project YUYAQ -4,815 138

Project Droomvangers 0 20

Project PETEC 0 -1,550

Tikani Algemeen 4,654 4,609

647 41

Staat van baten en lasten 2014
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3. Grondslagen 
voor de 
financiële 
verslaggeving 

 

 

Algemeen 

Stichting Taclla is opgericht op 4 november 2003. Deze 
jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2014 
t/m 31 december 2014. 

Grondslagen van valuta-omrekening 

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend 
tegen de valutakoers per balansdatum. De verschillen 
verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen 
worden in de staat van baten en lasten verwerkt. In de 
staat van baten en lasten zijn de posten omgerekend in 
euro's tegen de op het moment van de transacties 
geldende koers. 

Grondslagen van waardering 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs (of vervaardigingsprijs) verminderd met de 
op basis van de geschatte economische levensduur 
bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven. Bij de berekening wordt 
uitgegaan van de onderstaande percentages:  
Hard-en software 33% 
Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsbeslag 
afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa 
zijn niet in het overzicht materiële vaste activa 
opgenomen. 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
dan wel lagere marktwaarde. Waar nodig wordt rekening 
gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid. 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke 
oninbaarheid. 

Overige activa en passiva 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 
De baten en bestedingen worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop 
zij betrekking hebben. 
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4. Toelichting op 
de balans 
 

 

 

Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA 2014 2013

€ €

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 31 december -            -           

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren volgens openstaande postenlijst 0 0

 0 0

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente 377 488

377 488

Liquide middelen

31-12-2014 31-12-2013

€ €

ASN 28,630 28,143

Rabobank 37.33.33.900 14,631 14,361

Rabobank 12.64.354.592 73 72

43,334 42,576

Eigen vermogen

2,014 2,013

€ €

Besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari 9,813 9,107

Resultaatbestemming boekjaar 309 706

Saldo per 31 december 10,122 9,813

Vastgelegd vermogen

fonds Centro2B 3,313 3,228

fonds YUYAQ 0 4,815

fonds Lianne de Buck 1,811 3,476

fonds Rik en Trijnie 3,011 3,011

fonds Welcome Home Africa 2,835 756

fonds Tikani Algemeen 22,618 17,964

33,589 33,251

Kortlopende schulden

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Crediteuren

-            -           

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Nog door te zenden giften 0 0

Diversen 0 0

0 0

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Geen
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5. Toelichting op 
de staat van 
baten en lasten 
 

 

werkelijk werkelijk

FONDSENWERVING 2014 2013

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften, schenkingen

Bestemd ten behoeve van Stichting Taclla 70 60

Bestemd voor project Waytakunas 0 0

Bestemd voor Welcome Home 40,532 33,638

Bestemd voor project Centro2B in Peru 85 7,462

bestemd voor project Bram en Marieke 0 675

bestemd voor project YUYAQ 2,100 3,178

bestemd voor project Lianne de Buck 5,244 4,323

bestemd voor Tíkani algemeen 9,489 7,587

bestemd voor project Warmi Suncu 2,350 1,450

bestemd voor project fam.van der Molen 3,739 0

63,608 58,373

Overige baten en lasten

Rentebaten 377 488

Totaal overige baten en lasten 377 488

Kosten eigen fondsenwerving

(In)directe verwervingskosten 0 0

0 0

werkelijk werkelijk

2014 2013

€ €

Uitvoeringskosten

Bankkosten 125 200

Reiskosten 0 0

Overige uitvoeringskosten 13 2

138 202

BESTEED AAN DOELSTELLING

Project Waytakunas 3,620 2,444

Project Bram en Marieke 0 675

Project Centro2B 0 9,980

Project Welcome Home 38,453 34,813

Project PETEC 1,215 1,677

Porject T'ikani algemeen 0 351

Project YUYAQ 6,915 3,040

Project Lianne de Buck 6,909 3,124

Project Warmi Suncu 2,350 2,515

Project fam. Van der Molen 3,739 0

Totaal Projecten 63,200 0 58,618
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