
STICHTING SCHOOL IN ECUADOR 

Verslag van de activiteiten 2014 

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 2014 het financieel ondersteunen van 

basisschool Semillero de la Patria 1414, te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van 

projecten op deze school.  

De van adoptieouders en donateurs ontvangen sponsorgelden worden op basis van behoeften van het 

schoolbestuur van de bankrekening van de Stichting naar de rekening van de school overgeboekt.  

Activiteiten 2014 

Afwerking van de uitbreiding 

In maart 2013 werd de uitbreiding van klasslokalen gerealiseerd op de 1
e
 verdieping. Er was destijds te 

weinig tijd om de zaak helemaal af te werken. Tijdens de grote vakantie in maart 2014 werd het 

plafond van de 1
e
 verdieping gestukt. Ook werden begin 2014 nieuwe lessenaars aangeschaft. 

Ontwikkeling van de school 

Omdat sinds 2013 niet meer aan kleuters mocht worden lesgegeven en als gevolg van de opening van 

een staatschool in de onmiddellijke omgeving van de school, stagneerde de groei van het aantal 

leerlingen in 2013. Ook in 2014 mochten geen kleuters worden aangenomen en hoewel de staatsschool 

in de wijk weer werd gesloten, werden in de omliggende wijken staatsscholen geopend. Hierdoor bleef 

het aantal leerlingen van de school in 2014 op een vrijwel gelijk niveau als in 2013.  

Exploitatiebijdragen en andere bijdragen 

De vaste lasten stegen in 2014 als gevolg van de hogere minimumloon en de invoering van een 

collectieve verzekering voor de docenten. Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven bieden 

en andere activiteiten te kunnen organiseren maakt de Stichting, naast specifieke bijdragen voor 

projecten als onderhoud en renovatie van het schoolgebouw, maandelijks een exploitatiebijdrage over,  

In 2014 verstrekte de gemeente Guayaquil een aantal (gebruikte) computers en organiseerde voor de 

docenten in het najaar een cursus om computerles te geven. Alle docenten deden hier aan mee. De 

voor december geplande schoolreisjes werden in verband hiermee doorgeschoven naar januari 2015.  

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 april, september en december 

door middel van een drietal nieuwsbrieven.  

 



Bestuur 

Het bestuur van de Stichting was in 2014 ongewijzigd. Bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter), 

J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) van der Meulen (penningmeester). Er werd tweemaal 

formeel vergaderd. De voorzitter van de Stichting bracht tijdens zijn verblijf in Ecuador ook bezoeken 

aan de school en pleegde ter plekke overleg met het schoolbestuur.  

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 van de Stichting. Met de in het najaar van 2013 in gebruik genomen website 

www.schoolinecuador.nl voldoet de Stichting aan de sinds 1 januari 2014 door de Belastingdienst 

gestelde voorwaarden. 

Toekomstplannen 

Tijdens het bezoek van de voorzitter van de Stichting School in Ecuador in 2014 werd besloten om de 

vloer van de 1
e
 verdieping te betegelen. Hiervoor zal een sponsor worden gezocht. Er staan verder 

geen grote projecten op het programma.  

Omdat de wetgeving ten aanzien van het lesgeven aan kleuters inmiddels is veranderd, mag vanaf het 

schooljaar 2015/2016 dat in april 2015 start weer een kleuterklas worden geopend. De verwachting is 

dat komende jaar de school daardoor weer verder zal groeien.  

Het bestuur 

 

Bleiswijk, 14 januari 2015.  

 

http://www.schoolinecuador.nl/

