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Voorwoord 
 
Zwolle, december 2014 
 
De Stichting “Comedor Infantil” is de naam van de Nederlandse stichting die zich tot doel heeft gesteld een groep 
(vereniging van) vrijwilligers in Cochabamba, Bolivia te ondersteunen bij hun hulp aan jongeren in de wijk Cala-Cala. 
 
Bolivia ligt in het hart van Zuid-Amerika en wordt een van de armste landen van dit continent beschouwd. 
Cochabamba, hoofdstad van het Departement Cochabamba (ca. 800.000 inwoners) is gelegen in het 
centrum van Bolivia.  
Op 15 mei 1995 is de stichting officieel in Nederland opgericht.  
 
Dit is het tweede beleidsplan van de Stichting “Comedor Infantil”. Het beleidsplan wordt op onze website 
gepubliceerd. Het beleid blijft ook in de komende 5 jaar hetzelfde. 
 
De kinderen in Cochabamba verdienen in onze ogen een eerlijke kans om hun situatie te verbeteren en 
niet af te glijden naar het uitzichtloze bestaan van straatkinderen. Voorkomen is beter dan genezen. 
Hiervoor is het nodig om hen te ondersteunen. In de jonge jaren (van 4-12 jaar) door het geven van een 
plaats waar ze tussen de middag terechtkunnen voor een maaltijd. Voor of na de maaltijd kunnen ze  
begeleiding krijgen  bij hun huiswerk door een daartoe aangestelde docent. Na hun 12e  jaar kunnen ze 
parallel met de eerste jaren van hun middelbare school, die ze anders vaak niet kunnen of mogen 
afmaken cursussen volgen die hen meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Veel van deze voor ons in 
Nederland vanzelfsprekende zaken zijn voor deze mensen vaak allesbehalve vanzelfsprekend. 
Wij hopen de komende jaren, mede dankzij de hulp van donateurs en vele anderen, deze projecten te 
kunnen blijven realiseren! 
 
Namens het bestuur van de Stichting “Comedor Infantil” 
Carmen Bleumer López Antezana 
Voorzitter 
 
 
 
Stichting “Comedor Infantil” 
 
website: www.comedorinfantil.org 
notarieel opgericht op 15 mei 1995 en statutair gevestigd in Zwolle 
Bankrekening  956098649 Inschrijving KvK: 41025205 
 
Vanaf de oprichting is de Stichting “Comedor Infantil” 
door de Belastingdienst aangemerkt als stichting zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de 
successiewet 1956 (dossiernummer: 8039.69.715) 
(fiscaalnummer 8039.69.715) 
 
Adres  
Fioringras 45, 
8043KA Zwolle 
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting “Comedor Infantil” (Vert.: Eetgelegenheid voor kinderen). 
 
Dit plan geeft inzicht in het beleid en de doestelling van de stichting. Tevens wordt aangegeven welke 
werkzaamheden de Stichting “Comedor Infantil” verricht of ondersteunt. 
Verder wordt inzicht gegeven in de manier waarop de stichting geld werft en hoe het vermogen van de 
Stichting “Comedor Infantil” wordt beheerd en besteed. 
 

2. Doelstelling 
 
Het primaire doel van de Stichting “Comedor Infantil” is het ondersteunen van de groep vrijwilligers in 
Cochabamba, Bolivia bij:  

 de instandhouding van een eetgelegenheid voor (bijna) straatkinderen te Cochabamba, Bolivia, 
de eetgelegenheid voor de kinderen van 4-12 jaar; 

 andere te ontwikkelen activiteiten ten behoeve van deze kinderen, met name op onderwijskundig 
gebied, opleiding en training (12+) genaamd “Creciendo Juntos” (Vert.: Samen Opgroeien”);  

 al hetgeen dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin des woords (indien nodig), sociale zorg, gezondheidszorg e.d.  

 
Het secundaire doel dat de Stichting “Comedor Infantil” wil bereiken is het betrekken van de Nederlandse 
samenleving bij de noden van een ontwikkelingsland en daarvoor een bewustwordingsproces op gang te 
brengen. 
 
Als zodanig dient het doel en de werkzaamheden van de Stichting “Comedor Infantil” het algemeen belang 
van de mensen zowel in Bolivia als ook in Nederland. 
 
Bij het bieden van hulp wordt geen onderscheid gemaakt in religie of afkomst.   
 
Bij het nemen van beslissingen tijdens de vergaderingen van het bestuur werd en wordt het beoogde 
steeds voor ogen gehouden. 
 

3. Samenstelling van het bestuur. 
 
Het bestuur van de Stichting “Comedor Infantil”  bestaat minimaal uit 3 leden te weten voorzitter, 
penningmeester en secretaris. 
Zij zijn conform de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gezamenlijk bevoegd met de andere 
bestuurders. 
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4. Financiën 
 

4.1. Algemeen 
Het primaire doel van de Stichting “Comedor Infantil” is het ondersteunen van een groep vrijwilligers in 
Cochabamba Bolivia.  
Het secundaire doel dat de Stichting “Comedor Infantil” wil bereiken is het betrekken van de Nederlandse 
samenleving bij de noden van een ontwikkelingsland en daarvoor een bewustwordingsproces op gang te 
brengen. 
Als zodanig dient het doel en de werkzaamheden van de Stichting “Comedor Infantil” het algemeen 
belang van de mensen zowel in Bolivia als ook in Nederland. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk dit betekent dat alle ingekomen middelen worden besteed aan het 
doel van de stichting. 
 
De Stichting “Comedor Infantil” is een in Nederland opgerichte Stichting. Ten opzichte van donateurs en 
begunstigden is de stichting onafhankelijk. 
Tijdens de bestuursvergaderingen wordt de stand van zaken besproken en worden de nodige beslissingen 
genomen. 
De stichting is vanwege veranderingen in de belastingregels per maart 2009 opnieuw aangemeld bij de 
belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voorts is in 2014 de website volledig 
aangepast aan de eisen die de belastingdienst stelt t.a.v. een ANBI instelling. Alleen de stichtingen die de 
belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.  

4.2. Inkomsten 

4.2.1. Inkomsten in Nederland 
De benodigde inkomsten worden verkregen door fondsenwerving. Deze geschiedt als volgt: 
1. De stichting “Comedor Infantil” in Nederland heeft een aantal vaste donateurs en sponsors. Zij zijn de 

stabiele factor bij het verwerven van fondsen  
2. Daarnaast zijn er regelmatig initiatieven van vrienden van het project. Maar ook giften van 

instellingen en bedrijven.  
3. Daar waar mogelijk zal subsidie op projecten worden aangevraagd. 
4. Door het houden van speciale acties.  
5. Tevens wordt er gezocht naar mogelijkheden om meer inkomsten te genereren. 
 

4.2.2. Inkomsten in Bolivia 
De vrijwilligers in Bolivia werven ook zelfstandig fondsen. Zij doen dit door zelf regelmatig activiteiten te 
organiseren.  
Hoewel de Stichting “Comedor Infantil” vanuit Nederland een grote donateur van het project in 
Cochabamba is, zijn er ook regelmatig giften van anderen in het buitenland (bijvoorbeeld Bolivianen die 
verblijven in USA of Chili); ook die giften zijn hard nodig.  
 
Deze inkomsten vallen buiten de invloedssfeer van de stichting “Comedor Infantil” in Nederland. 
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4.3.  Uitgaven 

4.3.1. (Organisatorische) uitgaven in Nederland. 
Alle bedragen die bij de Stichting “Comedor Infantil” binnenkomen worden voor 100% aan het project 
besteed. Het streven is om de lijnen zo kort mogelijk te houden en geen geld aan organisatorische zaken 
in Nederland te besteden.  
Zowel de organisatie in Nederland als in Bolivia werkt met vrijwilligers die geen vergoedingen krijgen voor 
hun werkzaamheden. 
De Stichting “Comedor Infantil” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. Uitsluitend de bankkosten voor de overboeking van de bedragen naar Bolivia zijn voor 
rekening van de Stichting “Comedor Infantil”. 
 

4.3.2. Uitgaven in Bolivia. 
De vrijwilligers in Bolivia sturen elk jaar hun begroting voor het komende jaar.  
Halfjaarlijks leggen zij verantwoording af over hun uitgaven aan het bestuur van de Stichting “Comedor 
Infantil”. 
 
De uitgaven in Bolivia worden elk jaar zo goed mogelijk vooraf begroot. Deze bestaan deels uit vaste 
kosten die jaarlijks terugkomen. 
 
Voor de eetgelegenheid voor kinderen (4-12 jaar) bestaan deze uit: 

 uitgaven voor voedsel; 
 energie, (gas en licht) en water; 
 schoonmaak en onderhoud van het gebouw; 
 salaris voor docenten die de kinderen begeleiden en ingehuurd (keukenpersoneel); 
 kerstcadeaus (b.v. voedsel en schoenen); 
 bankkosten; 
 verzekeringskosten; 
 sociaal werkster (incidenteel, tegenwoordig meestal een stagiaire van de Universiteit.) 
 kantoorartikelen. 

 
Voor de opleiding en cursussen voor 12 + bestaan de kosten uit: 
  

 salaris voor docenten en de psycholoog(incidenteel, tegenwoordig meestal een stagiaire 
van de Universiteit.); 

 betaling van cursussen en lesgelden; 
 fotokopieën en ander cursusmateriaal; 
 aansluiting op internet 

 
Verder zijn er kosten die jaarlijks variëren. Deze zijn vooraf niet nauwkeurig in te kaderen. 
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4.4.  Beheer financiën 

4.4.1. Administratie 
De financiële administratie van de Stichting “Comedor Infantil” wordt gevoerd door de voorzitter tezamen 
met de penningmeester.  
 
In de administratie van de stichting worden de volgend posten opgenomen: 
 

 De inkomsten die zijn verkregen. 
 De uitgaven van de Stichting “Comedor Infantil” in Nederland. (Bestaat uitsluitend uit 

overboekingen van bedragen naar de vrijwilligers in Bolivia). 
 Controle van de uitgave die door de vrijwilligers in Bolivia per deelproject zijn gedaan: 

o de eetgelegenheid voor kinderen (4-12 jaar); 
o de opleiding en cursussen voor 12 +. 

 
Het eigen vermogen van de Stichting “Comedor Infantil” is afgestemd op de lopende projecten met zo 
mogelijk een buffer voor de komende jaren. Hierdoor wordt de continuïteit van de lopende projecten 
gewaarborgd. Gezien de verplichtingen die door de vrijwilligers in Bolivia aangegaan worden voor de 
cursussen van de 12 + kinderen tracht de Stichting “Comedor Infantil” in Nederland ten minste een 
vermogen aan te houden waarmee de gestarte cursussen door de kinderen kunnen worden afgerond, ook 
als zich een jaar met tegenvallende inkomsten voordoen Dat was in 2013 en in mindere mate 2014 het 
geval. 

4.4.2. Begroting 
Tijdens elke bestuursvergadering worden de financiën besproken.  
 
Omstreeks het eind van elk jaar wordt de begroting voor het volgende jaar door het bestuur besproken. 
Het zogenaamde ‘beschikkingsmachtcriterium’ is daarbij geborgd doordat er geen bestuurslid is dat de 
meerderheid van zeggenschap heeft over het vermogen van de Stichting “Comedor Infantil”. 
 

4.4.3. Financieel jaarverslag 
Door de penningmeester wordt van elk jaar een financieel jaarverslag gemaakt en in de jaarlijkse 
donateursbrief bekendgemaakt. Ook wordt via de donateursbrief het financieel jaarverslag op de website 
bekendgemaakt. 
Aan het begin van elk jaar wordt, tijdens de eerste bestuursvergadering, het financieel jaarverslag 
besproken. Na goedkeuring wordt dit door alle bestuursleden geparafeerd.  
 

4.4.4. Beëindiging van de Stichting “Comedor Infantil” 
Indien ooit wordt overgegaan tot opheffing van de stichting “Comedor Infantil” zal het resterende positief 
vermogen worden besteed conform het doel dat door de stichting wordt nagestreefd. 
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5. Activiteiten 
 
De Stichting “Comedor Infantil” voert zelf in Bolivia geen projecten uit. De projecten worden uitgevoerd 
door een groep vrijwilligers (voornamelijk oudere dames). 
 
De Stichting “Comedor Infantil”  ontvangt in Nederland gelden van een aantal vaste donateurs en 
sponsors. Zij zijn de stabiele factor bij het verwerven van fondsen. Veelal is dit familie, vrienden en 
bekenden van de bestuursleden en enkele bedrijven. 
 
Bedrijven die een aanzienlijke bijdrage leveren in de vorm van een vaste sponsoring worden in de 
gelegenheid gesteld om via de startpagina van de Website zich bekend te maken door logo met een link 
naar hun eigen website.  
  
Daarnaast zijn er regelmatig initiatieven van vrienden van het project. Maar ook giften van instellingen en 
bedrijven.  
Ook docenten en leerlingen van Landstede opleidingen te Zwolle (werkgever van de voorzitster en 
initiatiefneemster van de Stichting “Comedor Infantil”) ontplooien initiatieven en leveren zodoende  
regelmatig een bijdrage door het houden van speciale acties. Wij hopen dit ook na de pensionering op 1-
2-2015 voort te kunnen zetten. 
 
Het bestuur is altijd op zoek naar mogelijkheden om meer inkomsten te genereren. 


