Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Los Cachorros

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 1 6 8 0 9 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

p/a Oskar Kolenberg Klaphekken 1a : 5821 AR Vierlingsbeek

Telefoonnummer

0 6 2 0 0 9 3 9 8 5

E-mailadres

voorzitter@loscachorros.nl

Website (*)

loscachorros.nl

RSIN (**)

8 1 6 1 2 6 2 3 9

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Peru

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Oscar Kolenberg

Secretaris

Esther van Kesteren

Penningmeester

George Rädecker

Algemeen bestuurslid

Bram van Helvoort

Algemeen bestuurslid

Marko van Werkhoven

Overige informatie
bestuur (*)

Hans van Kesteren

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

2.1. De doelstelling van de stichting is: het bestrijden van de armoede en het helpen
van kansarme kinderen een toekomst te geven in Peru.
2.2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: het opzetten van projecten in Peru om
de kinderen op te vangen en dit te financiëren uit de donaties en giften die zij ontvangt
door het houden van inzamelingsacties.
2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

https://loscachorros.nl/organisatie/beleidsplan-en-jaarverslag/
Stichting Los Cachorros zet zich in voor kinderen van 8 tot 18 jaar in Peru. We zijn een
tijdelijke opvang, voor een nacht of in het gezinsvervangend huis, met als doel
re-integratie met de familie. Door middel van straatwerk, opvang, psychosociale hulp
en onderwijs begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of
naar een toekomst op eigen benen. Persoonlijke aandacht en liefde staan centraal. Los
Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind kunnen zijn en geeft hen kennis,
vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekomst!
Het team pakt alles aan om kinderen die op straat verblijven of op straat terecht
dreigen te komen op te vangen en hen met therapie, educatie en activiteiten zicht op
een andere toekomst te geven. Van begin af aan wordt met de families van de
kinderen samengewerkt om aan de band tussen familieleden en veiligheid in de
gezinssituatie te werken. Deze opvang is uniek in Ayacucho. De opvang is gericht op
het zelfstandig en psychisch weerbaar maken van de kinderen en zo mogelijk
hereniging met de familie. Met nadruk geven we aan geen weeshuis te zijn waar kinder

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Financiën
- Voldoende inkomsten voor een sluitende begroting. We accepteren kosten voor
fondsenwerving van maximaal 5% en kunnen daardoor een professionele
fondsenwerver op uurtarief inhuren.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://loscachorros.nl/organisatie/beleidsplan-en-jaarverslag/

Open

https://loscachorros.nl/organisatie/beleidsplan-en-jaarverslag/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

127.642

€

124.422

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

30.720

€

30.720

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

4.701

€

+
€

176.737

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

185.386

3.220

+
€

155.579

158.362

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

29.807

Totaal

€

185.386

181.422

+
€

€

+

4.685

€

185.386

-2.783

€

€
180.685

€

+
€

181.422

€

23.060

€

181.422

+

+

https://loscachorros.nl/organisatie/beleidsplan-en-jaarverslag/
- De stichting bezit geen materiële vaste activa in Nederland. Bestuursvergaderingen en bijeenkomsten van de stichting vinden plaats bij Hotel Mitland in
Utrecht, die de vergaderruimte gratis ter beschikking stelt aan Los Cachorros. De post is daarom €0,- De vorderingen bestaan uit vooruitbetaalde kosten en te ontvangen rente. De vooruitbetaalde kosten bestaan uit de ziektekostenverzekering van de
directrice in Peru
- De liquide middelen bestaan uit het saldo op de ING-rekeningen. Dit zijn allemaal direct opneembare bedragen. Zij staan ter vrije beschikking, met
uitzondering van de bestemmingsreserve (€29.585,-) voor extra personeel, bestemmingsreserve opleidingen (€1.135,-).

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

4.085

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

108.615

Som van de geworven baten

€

146.777

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

1.326

Som van de baten

€

148.103

€

24.999

16.868

€
€

7.915

29.084

€

24.783

9.078

€

7.762

+

+

€

118.239

€

150.784

+

+

€

+

€

12.395

€

163.179

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

142.146

152.015

Anders, namelijk (vul hier in)

Negatieve rente

€

€

-124

Besteed aan doelstellingen

€

142.146

€

151.891

Wervingskosten

€

7.016

€

6.670

Kosten beheer en administratie

€

1.724

€

1.398

Som van de lasten

€

150.886

€

159.959

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

0

€

0

Saldo baten en lasten

€

-2.783

€

3.220

+

+

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://loscachorros.nl/organisatie/beleidsplan-en-jaarverslag/

Open

+

+

