STICHTING SCHOOL IN ECUADOR
Verslag van de activiteiten 2016
Algemeen
Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het
handelsregister onder RSIN nummer 851650806. De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de school onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.
De belangrijkste doelstelling van de Stichting was ook in 2016 het verwerven van gelden t.b.v. het
financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria 1414 te Guayaquil, Ecuador en het
financieel mogelijk maken van projecten op deze school. De sponsorgelden worden op basis van
behoeften van het schoolbestuur naar de bankrekening van de school overgeboekt.
In mei 2016 werd Ecuador getroffen door een zware aardbeving. Alhoewel het episch centrum circa
250 km ten noorden van Guayaquil lag was er in de stad ook flinke schade. Gelukkig was dat niet het
geval bij de school.
Investeringen en onderhoud
In 2016 zijn geen grote investeringen gedaan in de schoolgebouw.
Er zijn naast normaal onderhoud (verven van gebouw binnen en buiten) wel nieuwe lessenaars en
tafeltjes en stoeltjes aangeschaft om de groei van het aantal leerlingen op te vangen.
Ontwikkeling van de school
In 2016 groeide het aantal leerlingen tot ca. 136 leerlingen met name door toename bij de jongste
groepen.

Exploitatiebijdragen en andere bijdragen
Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven bieden en andere activiteiten te kunnen
organiseren maakte de Stichting, naast specifieke bijdragen voor projecten als onderhoud en renovatie
van het schoolgebouw, maandelijks exploitatiebijdragen over.

Activiteiten
Tijdens het schooljaar werd Moederdag, de Internationale dag van het kind en Kerstmis uitgebreid met
de kinderen gevierd. Van deze activiteiten en andere ontwikkelingen van de school werd door de
directie van het school verslag gedaan aan sponsors en adoptieouders in juli en december door middel
van nieuwsbrieven.
In december 2016 werden weer schoolreisjes gehouden. De jongste leerlingen bezochten het Parque
Historico, de oudste leerlingen gingen onder andere naar een 3D bioscoop en naar een naburige
krokodillenfarm.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting was in 2016 ongewijzigd. Bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter),
J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) van der Meulen (penningmeester).

Website
Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals
naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, verslagen van activiteiten en financiële
verantwoordingen. Met de in 2013 in gebruik genomen website www.schoolinecuador.nl voldoet de
Stichting aan de sinds 1 januari 2014 door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.
Toekomstplannen
Er staan voor 2017 geen grote projecten op het programma. Wel is begin 2017 de school aan de
binnen- en buitenkant geverfd. Aan de buitenkant met een speciale verf die langer meegaat.
Begin 2017 werd al snel duidelijk dat het aantal leerlingen fors zou toenemen als gevolg van sluiting
van enkele staatsscholen in de directe omgeving. Alle klaslokalen zullen daardoor bezet raken.
Doel voor 2017 is bij de gestegen aantal leerlingen het voorzieningenniveau van de school minimaal te
handhaven en zo mogelijk te verbeteren.
Het bestuur

Bleiswijk, maart 2017.

