Informatie Futuro Nica Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Naam
Stichting Futuro Nica met als zetel ’s-Gravenhage.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer
(RSIN).
De Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden heeft aan Futuro Nica het
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer 27255237 toegekend.
Fiscaal nummer
De Belastingdienst heeft aan Futuro Nica fiscaal nummer 8112 26 499 toegekend.
Contactgegevens
Secretariaat Stichting Futuro Nica
Van der Duynstraat 141
2515 NJ DEN HAAG
Email: futuronica.org@gmail.com
Internetpagina: www.futuronica.org
Facebookpagina: https://www.facebook.com/futuronica
Bestuurssamenstelling
Ingevolge artikel 3 lid 1 van de statuten van Futuro Nica bestaat het bestuur van de
stichting uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf bestuurders.
Thans wordt het bestuur van Futuro Nica gevormd door:

!

1. Voorzitter

Laurette SARIS

2. Vice-voorzitter

Darling Magdalena REYES OBANDO

3. Secretaris

Bertwin A.H.M.J. LUSSENBURG

4. Penningmeester

Arco VERHEIJ

5. Bestuurslid

Brenda I. CHAVEZ DAVILA

!Beleidsplan
Futuro Nica wil met haar Beleidsplan 2013 – 2016 begunstigers en andere belangstellenden
inzicht geven in de stichting zelf, haar missie, visie, uitgangspunten, werkwijze en haar
voorgenomen activiteiten op de korte en middellange termijn.
Beloningsbeleid
Artikel 3 lid 5 van de statuten van Futuro Nica bepaalt dat ”De bestuurders ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden, Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in

de uitoefening van hun functie gemaakte kosten”. Tot op heden hebben de bestuurders van
Futuro Nica geen gebruik gemaakt van dit recht.
Doelstelling
In artikel 2 van de statuten van Futuro Nica is de doelstelling van Futuro Nica vastgelegd:

!

Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel via kleinschalige directe (materiële en immateriële) hulp
aan kinderen in achterstandsgebieden en in het bijzonder in Nicaragua, deze kinderen
betere kansen voor hun toekomst te bieden en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords:
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het opzetten en begeleiden van projecten;
b. het inzamelen van voor (een) welomschreven project(en) geoormerkte gelden en/
of goederen;
c. het verwijzen naar organisaties die een hulpbijdrage zouden kunnen leveren;
d. het aanmelden van geselecteerde hulpprojecten bij andere organisaties;
e. alle andere wettige middelen.

!Verslag uitgeoefende activiteiten

Futuro Nica heeft in het jaar 2014 in Nicaragua en Nederland verschillende activiteiten
ondernomen:

!–
–

–
–

In Nicaragua werden 25 jongeren ondersteund bij lagere- en middelbare school,
universiteit of een specifieke cursus.
In Nicaragua is voor alle jongeren van Futuro Nica in de wijk Lomas de Guadalupe
(Managua) de gebruikelijke jaaractiviteit georganiseerd, waarbij met de jongeren en
hun ouders de schoolresultaten zijn besproken en de rugzakken met leermiddelen
werden uitgedeeld.
In Nederland hebben de bestuursleden zich ingezet om de doelstellingen in Nicaragua
gestalte te kunnen geven.
Heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden en is een nieuwe voorzitter
aangetreden.

!Financiële verantwoording

Futuro Nica heeft in 2014 25 jongeren financieel ondersteund bij lagere- en middelbare
school , universiteit of specifieke cursus:
– Lagere school: 6 jongeren
– Middelbare school: 9 jongeren
– Universiteit: 10 jongeren
– Specifieke cursus: 3 jongeren (die ook reeds middelbare school/universiteit volgen)

!Futuro Nica boekte in 2014 een resultaat van 95%, waar het de efficiënte besteding ten
opzichte van de administratieve kosten betreft.

In totaal is er in 2014 € 3.870,- uit fondsenwerving ontvangen en is er € 7.857,- besteed
aan bovengenoemde doelstellingen. Het resultaat van de stichting over 2014 was -/- €
4.341,-

!Mocht u inzicht willen hebben in de jaarrekening van de stichting, dan kunt u deze
opvragen bij het secretariaat van de stichting.

