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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.
2015
Ook in 2015 hebben de stichtingen Taclla en Tikani naast
elkaar bestaan, waarbij T’ikani zich specifiek richt op Peru
en Taclla ook actief is buiten Peru. Het bestuur van beide
stichtingen is gelijk. Dit jaar zijn er twee jaarverslagen, met
redelijk veel overlap.
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.
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven
in 2015. 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 juni 20
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Welcome Home Ministries

Projecten Afrika

In 2015 hebben we mede door de steun van onze
donateurs weer veel kunnen doen voor de kinderen in
Oeganda. Zonder de steun van de donateurs zou dit alles
niet mogelijk zijn want wij zijn volledig afhankelijk van
giften. Wel zien we dat ook vanuit Oeganda inmiddels wat
steun wordt gegeven. De grootste lokale bijdrage is dat we
gratis vis voor onze kinderen en medewerkers krijgen van
een lokale viskwekerij. Een aanzienlijke besparing op de
maandelijkse lasten. En waarschijnlijk ten overvloede
vermelden wij nogmaals dat wij als buitenlandse
vrijwilligers altijd onze eigen reis en verblijfskosten zelf
betalen. Bij ons blijft niets aan de strijkstok hangen, alle
donaties gaan volledig naar de kinderen van Oeganda. Bij
ons krijgt geen enkele westerling een vergoeding.
In 2015 is er ook weer een groot gedeelte van de kinderen
herenigd met hun families en teruggekeerd naar huis. Onze
maatschappelijk werksters werken nauw samen met de
families om een terugkeer mogelijk te maken. Zij doen dit
door begeleiding en indien nodig het geven van een
renteloze lening. Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen
weer te herenigen met hun familie. Helaas is dit niet altijd
mogelijk omdat sommige kinderen geen familie meer
hebben die voor hen kan zorgen of vondeling zijn. In dat
geval worden de kinderen op termijn geadopteerd en
krijgen zo nieuwe liefdevolle ouders.
Ook in 2015 hebben we de hulp in de dorpen verder
uitgebreid. Het is voor de kinderen beter als zij thuis
kunnen blijven wonen en op termijn is dat ook goedkoper.
Echter betekent dit niet dat het aantal kinderen in het
weeshuis afneemt want er blijft veel behoefte aan hulp en
opvang. Daarnaast worden er ook weeshuizen gesloten
door de regering omdat zij niet aan de eisen voldoen. Zo
kregen wij in 2015 een grote groep oudere kinderen die
tijdelijk bij ons hebben gewoond totdat er een andere
oplossing was gevonden. Ook de medische hulp in de
dorpen gaat gewoon door. Met behulp van lokale artsen,
ons eigen team en vrijwilligers uit het westen worden er
met regelmaat medische consulten gehouden. Doordat we
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op tijd ziektes ontdekken en behandelen is de gezondheid
van de mensen in de dorpen verbeterd.
Naast de samenwerking met de lokale artsen en overheden
is er ook een nauwe samenwerking met de politie en de
kinderbescherming. Vaak worden kinderen door de politie
bij ons gebracht omdat zij zich in een gevaarlijke situatie
bevonden omdat zij bijvoorbeeld werden mishandeld of
sterk ondervoed zijn. Ook helpt de politie ons in het vinden
van overgebleven familie of als kinderen te vondeling zijn
gelegd.
En hoewel onze kinderen dan niet in een normale
gezinssituatie opgroeien, proberen wij hen wel het beste te
geven mede met de steun van onze donateurs. Als je onze
kinderen vraagt hoe het met hen gaat dan zullen zij
steevast antwoorden, “I am special and blessed” (Ik ben
speciaal en gezegend), en zo is het.
Meer informatie is te vinden in onze maandelijkse
nieuwsbrieven of via de facebookpagina.
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Projecten Peru

T’ikani Peru:
Algemeen
Gedurende het jaar 2015 omvatte T’ikani de volgende
projecten: Warmisuncu, het project voor kinderen met een
beperking, Yuyaq, dat hulp aan ouderen biedt, de
Waytakuna, een kinderdagverblijf voor de kinderen van de
markt en het nieuwe jongerenproject Allin Wayna.
Warmisuncu en Yuyaq hebben in dit jaar enkele wijzigingen
moeten doorvoeren om de zorg te kunnen continueren en
voor het nieuwe project Allin Wayna was het een jaar om
veel te proberen.
Daarnaast is de juridische status van T’ikani in Peru
aangepast om aan de eisen van de Peruaanse overheid te
voldoen. Er werd een nieuwe stichting opgericht met de
naam Asociacion T’ikani. Dit was nodig, omdat men anders
niet ingeschreven kon worden bij verschillende
overheidsinstanties zoals de SUNARP, SUNAT, het
ministerie van werk en andere instanties.
De bestuursleden zijn:
Voorzitter: Ana Rebeca Santillán Muñoz
Secretaris: Flor Angélica Villar Llulluy
Penningmeester: Eloiza Elizabeth Ramos Huaytalla
Projecten:
Waytakuna
Dit project is een kinderopvang voor de armste gezinnen,
vaak met alleen een moeder. Door deze kinderopvang
kunnen de moeders geld verdienen en de kinderen worden
gestimuleerd in hun ontwikkeling en gezonde voeding
krijgen. Met een kostprijs voor de ouders die op 50% van
het gemiddelde ligt is Waytakuna een goede optie voor de
arme families in Huancayo.
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Gerealiseerde activiteiten
 Opvang en aandacht van en voor het kind, met een
gemiddelde van 30 kinderen per dag, verdeeld over
3 klassen.
 Een gezonde maaltijd per dag, waarbij rekening
wordt gehouden met de gewenste dagelijkse
voedingsbehoeften van een kind.
 Cursussen voor de ouders, vooral gefocust op wat
de rol van de ouder is en behoort te zijn.
 Familiebegeleiding bij enkele ingewikkelde sociale
situaties.
Yuyaq
Gedurende het jaar 2015 is er gewerkt met een parttime
coordinatrice, die 20 uur voor Yuyaq werkte. Daarnaast
waren er twee ouderenwerkers werkzaam voor dit project.
Het project bood in 2015 zorg aan 35 ouderen.
Veel van het werk van Yuyaq is maatwerk. Zo was er
bijvoorbeeld een bijzonder geval waarbij een oudere
verdacht werd van terrorisme in het verleden, waarvoor
deze op 80-jarige leeftijd in de gevangenis werd
opgesloten. Het team heeft hem regelmatig bezocht en
heeft proberen te ondersteunen in deze precaire situatie.
Eind december is deze oudere vrijgekomen, maar was
dusdanig hulpbehoevend dat Yuyaq heeft bemiddeld deze
oudere naar Lima te verhuizen, richting zijn dochter.
Gerealiseerde activiteiten
 5 huisbezoeken per dagdeel waarbij de ouderen
worden ondersteund op verschillende aspecten. Zo
is er in verschillende casussen gewerkt aan de
gezondheid van de ouderen, zijn de
leefomstandigheden verbeterd en is er gewerkt aan
het verminderen van het sociale isolement. In elk
huisbezoek wordt de oudere daadwerkelijk gezien,
wordt er met hem of haar gepraat en wordt er iets
ondernomen, binnen de mogelijkheden van de
oudere.
 Elke maandagmiddag vinden er verschillende
activiteiten plaats vanuit het kantoor van Yuyaq. Zo
zijn er bingo’s gehouden, is er film gekeken, vonden
er cursussen plaats rondom handwerken en werden
de verjaardagen van de ouderen gevierd.
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 Verbetering van de huisvesting in bijzondere
gevallen. Dit vooral tijdens de regentijd.
 Ook heeft Yuyaq zich ingezet om de ouderen deel te
laten nemen aan bestaande sociale projecten van
de overheid. De procedures hiervoor zijn zo
ingewikkeld dat ondersteuning nodig is.
Warmisuncu:
Gedurende het jaar 2015 heeft Warmisuncu 55 kinderen
geholpen. Men werkte het jaar 2015 met een coordinatrice
en een pedagogisch medewerker. Het werk bestaat vooral
uit huisbezoeken. Ook assisteerde men
onderwijsinstellingen wanneer dit noodzakelijk was. Er
wordt vooral gekeken naar de behoeften van het kind en
het gezin.
Een belangrijk onderdeel van het werk van Warmisuncu
blijft de ondersteuning in het verkrijgen van een ‘carnet de
discapacidad’, vrij vertaald een bewijs dat het kind een
beperking heeft. Dit bewijs is noodzakelijk voor het
verkrijgen van overheidshulp op het gebied van medische
ondersteuning als ook op het gebied van het verkrijgen van
extra levensmiddelen.
Op het gebied van medische ondersteuning blijft het werk
van Warmisuncu essentieel daar in de praktijk veel
kinderen niet geholpen worden. Dit omdat er een tekort is
aan specialisten, een tekort is aan hulpmiddelen etc..
Warmisuncu blijft echter druk uitoefenen en probeert
zeker deze bijzondere kinderen de hulp te bieden en te
laten ontvangen waar het recht op heeft.
Gerealiseerde activiteiten
 Huisbezoeken, aangepast aan de hulpvraag. Naast
aandacht en hulp gericht op het kind en zijn of haar
beperking is er veel aandacht voor de ouders. Men
richt zich vooral op de ontwikkeling van het kind en
maar men heeft ook zeker oog voor de hygiëne en
veiligheid van het kind en het gezin.
 Men bezoekt regelmatig de onderwijsinstelling
waar kinderen van Warmisuncu naar toe gaan. Er
wordt gesproken met de betreffende docenten en
er worden handvatten aan deze docenten
aangereikt in het werk met het kind en zijn
beperking.
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 Assistentie bij het verkrijgen van de benodigde
document zoals het bewijs van de beperking.
 Contact met andere organisaties die hulp bieden
aan kinderen met een beperking .
 Uitstapjes met de kinderen en of hun gezin.

Allin Wayna:
In februari 2015 is er gestart met het jongerenproject Allin
Wayna. Allin Wayna heeft een jongerenlokaal , het Allin
Wayna House, geopend in de arme wijk Ocopilla in
Huancayo. In dit lokaal worden jongeren van 11 tot 21 jaar
ontmoet en worden er activiteiten voor hen georganiseerd.
Het doel is om door middel van een vertrouwensband de
jongeren te helpen groeien en te bloeien.
Elke donderdag wordt de jeugdgevangenis van Huancayo
bezocht. Daar worden de jongens ondersteund met echte
aandacht en liefde. Ook worden de jongeren, nadat ze vrij
zijn gekomen om de twee weken bezocht en hen geholpen
bij het vinden van een woonruimte, studie, werk en goede
vrije tijdsbesteding.
Het werk wordt gedaan door een Nederlands gezin en 3
Peruaanse collega’s.
Gerealiseerde activiteiten:






In2015 heeft Allin Wayna contact gehad met 65
verschillende jongens en meisjes.
Positieve aandacht, een huiselijke sfeer,
complimenten en echte liefde voor de jongeren
is het belangrijkste van het werk.
5 dagen per week zijn er activiteiten in het Allin
Wayna House voor de jongeren, zoals
huiswerkbegeleiding, breakdance lessen,
meidenclub, jongensclub, wandelen, Bijbelclub
en koken en samen eten.
5 jongeren zonder dagbesteding, zijn
gemotiveerd om weer naar school te gaan of
werk te zoeken. Dit is vaak gelukt na gesprekken
met de ouders van de jongeren.
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Door een mooie gift, kan er elke vrijdagochtend
een gezond ontbijt aan de jongeren worden
gegeven.
In de jeugdgevangenis is er speciale aandacht
voor de jongens die geen bezoek van familie
krijgen. Voor hen hebben we regelmatig een
lekker ontbijt.
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Jaarrekening
2015

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 2015

Balans per 31 december 2015
ACTIVA

31-12-2015
€

31-12-2014

€

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen

-

-

Vlottende activa
Voorraden
Bedrijfsmiddelen

-

Direct in gebruik voor doelstelling

-

-

-

Vorderingen
Debiteuren

-

-

Overige vorderingen en overlopende activa

276

377

Liquide middelen

PASSIVA

276

377

33.455

43.334

33.731

43.711

31-12-2015
€

31-12-2014

€

€

€

Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen

10.349

10.122

Vastgelegd vermogen

23.381

33.589

-

-

Langlopende schulden
Achtergestelde lening
Kortlopende schulden
Crediteuren

-

Overige schulden en overlopende passiva

-

-

-

33.731

43.711
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2. Staat van
baten en lasten
2015

Staat van baten en lasten 2015
over de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2015
werkelijk

werkelijk

2015

2014

€

€

37.854

63.608

37.854

63.608

FONDSENWERVING
Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften, schenkingen

Kosten eigen fondsenwerving
(In)directe verwervingskosten

-

-

109

138

109

138

0,3%

0,2%

Netto baten

37.746

63.470

Beschikbaar uit fondsenwerving

37.746

63.470

276

377

38.022

63.847

werkelijk

werkelijk

2015

2014

€

€

48.002

63.200

Uitvoeringskosten

(In % van baten uit eigen fondsenwerving)

Overige baten en lasten
Totaal beschikbaar voor doelstelling

BESTEED AAN DOELSTELLING
Projecten
Uitvoeringskosten

0

0

48.002

63.200

Totaal besteed aan doelstelling

48.002

63.200

Overschot

-9.980

647

38.022

63.847

Het overschot is als volgt verwerkt:
Besteedbaar vermogen

227

309

1.044

2.079

Project Waytakunas

0

0

Fonds Femmie Knapper

0

0

-3.313

85

Project Welcome Home Africa

Project Cento2B in Peru
Project Lianne de Buck

-847

-1.665

Project YUYAQ

0

-4.815

Project Droomvangers

0

0

Project PETEC

0

0

-7.091

4.654

-9.980

647

Tikani Algemeen
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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 2015
t/m 31 december 2015.
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.

Pagina 15 van 18

Jaarverslag 2015 Stichting Taclla
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

2015

2014
€

€

Materiële vaste activa
Boekwaarde per 31 december

-

-

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2015

31-12-2014

€

€

0

0

0

0

276

377

276

377

31-12-2015

31-12-2014

Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren volgens openstaande postenlijst

Overige vorderingen en overlopende activa
Rente

Liquide middelen

ASN
Rabobank 37.33.33.900

€

€

29.006

28.630

4.375

14.631

Rabobank 12.64.354.592

74

73

33.455

43.334

2.015

2.014

€

€

10.122

9.813

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

227

309

10.349

10.122

fonds Centro2B

0

3.313

fonds YUYAQ

0

0

964

1.811

fonds Rik en Trijnie

3.011

3.011

fonds Welcome Home Africa

3.879

2.835

15.527

22.618

23.381

33.589

31-12-2015

31-12-2014

€

€

Saldo per 31 december
Vastgelegd vermogen

fonds Lianne de Buck

fonds Tikani Algemeen

Kortlopende schulden

Crediteuren
-

-

31-12-2015

31-12-2014

€

€

Nog door te zenden giften

0

0

Diversen

0

0

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Geen
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5. Toelichting op
de staat van
baten en lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten
FONDSENWERVING

werkelijk

werkelijk

2015

2014

€

€

60

70

Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften, schenkingen
Bestemd ten behoeve van Stichting Taclla
Bestemd voor project Waytakunas

0

0

29.046

40.532

Bestemd voor project Centro2B in Peru

0

85

bestemd voor project Bram en Marieke

0

0

bestemd voor project YUYAQ

1.305

2.100

bestemd voor project Lianne de Buck

1.153

5.244

bestemd voor Tíkani algemeen

6.291

9.489

0

2.350

0
37.854

3.739
63.608

Rentebaten

276

377

Totaal overige baten en lasten

276

377

0

0

0

0

Bestemd voor Welcome Home

bestemd voor project Warmi Suncu
bestemd voor project fam.van der Molen
Overige baten en lasten

Kosten eigen fondsenwerving
(In)directe verwervingskosten

werkelijk
2015

werkelijk
2014

€

€

109

125

Uitvoeringskosten
Bankkosten
Reiskosten

0

0

Overige uitvoeringskosten

0

13

109

138

BESTEED AAN DOELSTELLING
Project Waytakunas

3.620

Project Bram en Marieke
Project Centro2B
Project Welcome Home

0
3.313

0

28.002

38.453

Project PETEC
Project T'ikani algemeen

1.215
13.382

0

Project YUYAQ

1.305

6.915

Project Lianne de Buck

2.000

6.909

Project Warmi Suncu

2.350

Project fam. Van der Molen
Totaal Projecten

3.739
48.002 0

63.200
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