
 

 

 

Toelichting Financieel jaarverslag 2020 

 

In 2020 staat de hele wereld op zijn kop door de coronapandemie. Aan de 

wereldwijde verspreiding van de ziekte COVID-19 kunnen ook Ecuador en onze 

opvang Villa Ticca niet ontsnappen. Het heeft ingrijpende gevolgen voor onze 

kinderen, hun families en onze medewerkers.  

 

In januari vertrekt ons bestuurslid Mara Vloedgraven nietsvermoedend naar 

Ecuador, in april verwacht ze gezelschap te krijgen van Mariska Versteegh en 

Evelien Kremer. De belangrijkste wijziging die zij samen zouden gaan 

doorvoeren was het sluiten van kinderdagopvang Villa Ticca Ecuador. De 

Nederlandse stichting zal zich via verschillende projecten blijven inzetten voor 

de kansarme kinderen van Ecuador. Jammer genoeg moet Mara eind maart 

noodgedwongen, met het laatste vliegtuig, uit Ecuador vertrekken en kunnen 

Mariska en Evelien in april helemaal niet meer reizen. 

 

In mei 2020 ging Ecuador in volledige lockdown, waardoor het maatschappelijk 

leven grotendeels tot stilstand komt. De straten blijven leeg en Villa Ticca 

ontvangt geen kinderen meer. De moeders/verzorgers van onze kinderen 

werken veelal op straat om producten te verkopen of zij verzamelen plastic en 

papier in waarvoor ze vervolgens geld krijgen. Door de lockdown hebben zij van 

de ene op de andere dag geen inkomsten meer. We starten met 

voedselpakketten om de kinderen en families in nood te helpen. In totaal gaat 

het om 28 families, bij elkaar meer dan 130 mensen. Door het sluiten van de 

kinderdagopvang, nemen we afscheid van onze 4 vaste, laatste medewerkers. 

Ze krijgen allen een ontslagvergoeding overgemaakt. 

 

Voor de voedselpakketten zetten we verschillende acties op, via geef.nl en via 

een tikkie vragen we mensen om te doneren. Dit wordt veelvuldig gedaan. 

Wederom besluit een vaste donateur zijn kinderbijslag met ons te delen en 

doet Stichting Antroposofisch Kindercentrum Zeist een geweldige donatie. 

Ondanks het feit dat we als bestuur onze kinderdagopvang niet gezamenlijk 

hebben kunnen sluiten, kijken we ook nu positief vooruit naar de vele 

projecten die we in de toekomst hopen te gaan steunen.  

 

Mariska Versteegh, Mara Vloedgraven, Nicole Migchelsen, Sandra Smit, Kim 

Hidalgo, Evelien Kremer en Melanie Verstraeten 



Financieel Jaarverslag 2020

Eindsaldo lopende rekening 31/12/2019 € 22.623,96
Eindsaldo spaarrekening 31/12/2019 € 62.502,27
Rente spaarrekening 2020 € 1,57

Inkomsten over het jaar 2020: € 48.430,61

Saldo € 133.558,41

Totale kosten over het jaar 2020:

Maandelijkse vaste kosten € 5.224,11
(gemiddelde afgelopen jaar)
Salarissen personeel Ecuador € 12.962,19
Dokter en psychologe € 1.456,00
Voeding € 2.654,40
Belasting, accountant en verzekeringen € 9.439,28
Ontslagkosten 4 medewerkers € 37.987,26
Voedselpakketten vanaf mei 2020 € 10.920,00
Onkostenvergoeding M. Vloedgraven € 3.620,00
Bankkosten, website en verzekering € 1.494,38
Fee Aubrain Consultancy € 415,94
Tickets M. Versteegh en E. Kremer € 1.536,28

Totale kosten € 87.709,84

Eindsaldo lopende rekening 31/12/2020 € 25.848,55
Eindsaldo spaarrekening 31/12/2020 € 20.000,02

Eindsaldo € 45.848,57
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