
BESTUURSVERSLAG 
 
Algemeen 
 
Dit verslag van het bestuur betreft: 
Statutaire naam:  Stichting Orfanato 
Vestigingsplaats:  Kudelstaart 
Rechtsvorm:  Stichting 
 
De doelstelling van de organisatie is: 
het ondersteunen van weeskinderen in Ecuador, en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, 
die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De 
stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieel en op andere wijze 
ondersteunen van weeshuizen en andere ideële instellingen die zich inspannen om weeskinderen in 
Ecuador te helpen. 
 
De doelstelling wordt nagestreefd door het volgende beleid/de volgende activiteiten. 
 
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Voorzitter  H.P.J. van Veen 
Secretaris  R.J.J. Verhoef 
Penningmeester A.P. van Veen-van der Bijl 

 
Verslag van de activiteiten 
 
In 2018 is er aandacht besteed aan het werven van extra sponsoren voor ons weeshuis. Actief 
zijn we bezig geweest met werven onder onze klanten, leveranciers en kennissen. Hiernaast hebben 
we op beurzen waar FSQ aan deelnam geprobeerd het project/weeshuis onder de aandacht te 
brengen.  
Op de website van FSQ wordt in de nieuwssectie van de website regelmatig een verslag gepubliceerd 
met betrekking tot ontwikkelingen binnen de stichting en het weeshuis. 
 
Dhr. Van Veen heeft enkele malen het weeshuis bezocht en gesproken met de verantwoordelijke 
nonnen. De doelstelling van deze bezoeken is om vast te stellen dat de overgemaakte gelden feitelijk zijn 
ingezet voor de doelen waarvoor zij bestemd zijn. Er is vastgesteld dat de investeringen in roerende 
zaken zijn uitgevoerd, de salarissen aan de nonnen zijn overgemaakt en de scholing en 
voedselvoorziening op orde zijn. 
 
De fondswervingen bestaan vooral uit bijdragen in euro’s, daarentegen zijn de uitgaven van de stichting 
vooral dollar gerelateerd. Als gevolg van een neergaande eurowaarde ten opzichte van de dollar is de 
begroting van de stichting niet meer sluitend. Om die reden zullen in het komende jaar de uitgaven 
worden beperkt (voor zover deze niet worden gedekt door extra fondsverwering) met als doel om de 
begroting sluitend te krijgen. 
 
In 2015 zijn de voedselbijdragen overgenomen door de overheid. Hierdoor zijn de uitgaven vanuit de 
stichting substantieel lager geworden. Vanaf 2016 levert de stichting een bijdrage in professional fees, 
deze dienen om een bijdrage te leveren in kosten voor kinderartsen, psychologen, juristen e.a.  

 
  



Bestuurlijke voornemens 
 
1. Actieve fondswerving. 
2. Onderzoeken of er verbeteringen in het weeshuis nodig zijn. 
3. Onderzoeken op welke punten de kostenbegroting naar beneden kan worden bijgesteld. 
 

In het nieuwe jaar genomen besluiten 

 
Er is besloten om ter vervanging van het voedselprogramma vanaf 2016 een maandelijkse bijdrage te 
leveren voor professional fees. Dit houdt in: kosten voor kinderartsen, psychologen, juristen, e.a. -> dit is 
in 2016 reeds geëffectueerd. 
 
De ontvangen sponsorbijdragen zijn helaas wederom niet afdoende om de kosten van de stichting te 
dekken. Dit laat in de eerste plaats geen ruimte voor het leveren van financiële bijdragen vanuit de 
stichting voor extra wensen van het weeshuis. Wel went het bestuur haar invloed aan netwerk in Ecuador 
aan om op een creatieve manier tot oplossingen te komen voor problemen in materiële zin van het 
weeshuis. Tevens heeft het bestuur in overleg met de directie van Four Seasons Quality BV (FSQ) een 
hogere bijdrage gekregen van FSQ teneinde de tekorten in 2018 af te dekken. De totale bijdrage van FSQ 
is over het boekjaar EUR 15.000. Uitgangspunt voor 2019 is dat de bijdragen van FSQ worden verhoogd 
tot EUR 12.500 en dat er een actieve campagne wordt opgezet voor het vinden van nieuwe donateurs. 
Hiervoor zullen diverse social media kanalen van FSQ worden ingezet. 

 
Beleid met betrekking tot vrij besteedbaar vermogen 
 
Hoewel er in 2018 net een positief resultaat is behaald is  er per 31-12-2018 nog altijd sprake van een 

negatieve reserve. Er zijn wel voldoende liquide middelen vanwege een financiering middels een 

rekening-courantverhouding met Four Seasons Quality.  

 

 

 


