Jaarverslag 2020 | Stichting GESP
Het jaar dat Corona niet alleen bier was
2020 was het jaar dat het coronavirus overal
opdook. Niet alleen in Nederland maar ook in
Nicaragua. In Nederland werden al snel landelijke maatregelen genomen om besmettingen tegen te gaan, in Nicaragua deed de overheid het af als een ‘kapitalistisch griepje’. Geen
maatregelen, maar ook weinig betrouwbare
cijfers. Toch bleek het volk alert en zag wel
degelijk de gevolgen van de pandemie en nam
eigenhandig - en waar kon - maatregelen. En
helaas kon dat niet overal. Want desondanks
de voorzorgsmaatregelen werden ook inwoners van San Pedro de Lóvago door het virus
getroffen. We leefden mee en konden gelukkig
snel met noodhulppakketten met beschermmiddelen bijdragen.

Ontwikkeling door verbondenheid
Andere projecten liepen echter vertraging op
en vrijwel alle activiteiten in Gennep konden
geen doorgaan vinden. Daarom is dit jaarverslag ook anders dan u gewend bent.
Beknopter, maar zeker niet minder bijzonder.
Veel leesplezier.
Het bestuur

Dankbare ouderen
De burgemeester en viceburgemeester van San
Pedro de Lóvago overhandigden de ‘coronatas’
persoonlijk aan alle kwetsbare ouderen. In deze
noodkits zaten mondkapjes, zeep, alcohol en
andere persoonlijk beschermingsmateriaal die
het gevaar voor besmetting van het Covid-19virus moeten verminderen. De ouderen staken
hun vreugde voor dit bezoek niet onder stoelen
of banken. Zo’n 200 ouderen ontvingen een
coronatas’.
Dit ‘coronanoodproject’ voorzag naast coronahulppakketten voor kwetsbare ouderen ook
beschermingsmiddelen voor het gemeentepersoneel en de gemeenteraad in San Pedro de
Lóvago. Dit project werd ondersteund door
Rotary Club Cuijk en andere particuliere giften.

San Pedro en Gennep
Ontwikkeling door verbondenheid

Ook GESP helpt waar kan. Drie van de 9 landbouw- en veeteeltcursussen zijn van start
gegaan. Voor de 4 drinkwaterprojecten zijn we
op zoek naar financiering. En er liggen nog een
aantal andere plannen.

Krimp en solidariteit
De sociale, economische en politieke gevolgen
van de protesten in 2018 waren in 2019 al
voelbaar. De pandemie COVID-19, de sociaal en
politieke situatie sinds de protesten in 2018 en
de twee orkanen die in 2020 in Nicaragua aan
land kwamen, hebben bijgedragen aan een
economische groei in 2020 van -5,5%
(https://ondernemersplein.kvk.nl/landeninfor
matie/nicaragua/). De sinds 2005 geboekte
vooruitgang bij het terugdringen van de
armoede werd hierdoor een halt toegeroepen.
Daarnaast zijn nieuwe wetten goedgekeurd die
de bewegingsruimte van de bevolking verder
inperkt. Zo werd de mogelijkheid tot levenslange gevangenisstraffen opgenomen in de
grondwet en werd de Wet Buitenlandse Agenten goedgekeurd. Daardoor dreigen buitenlanders hun verblijfsvergunning te verliezen en is
geld overmaken naar NGO’s niet meer vanzelfsprekend. Dat dit in aanloop van de verkiezingen in 2021 doorgevoerd wordt, zal zeker
geen toeval zijn.
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In San Pedro de Lóvago wordt alles gedaan om
de economische en sociale gevolgen van de
ontstane situatie zo klein mogelijk te houden.
Echter kwam de gemeentebegroting, net als in
2019, niet op het oude niveau van 2018. Dat
betekent nog meer dan voorheen prioriteren
van de plannen. Het spreekwoordelijke roeien
met de riemen die je hebt, is meer dan van
toepassing op het gemeentebeleid. De burgemeester en de viceburgemeester zijn liberaal,
de gemeentesecretaris is lid van de regeringspartij. Deze coalitie zorgt voor een zekere
stabiliteit. De rust blijft bewaard door voldoende kennis en ervaring, terwijl alle meningen
meegenomen worden. In een videoboodschap
sprak de burgemeester dan ook op een eerlijke
en open wijze zijn inwoners toe. Hij vertelde
wat er bereikt was, riep op tot solidariteit en
besprak het belang van het betalen van
belasting. Alleen dan kan hij verdere plannen
uitvoeren.
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Samen leren
Hoewel Covid-19 ook het buitengebied van San
Pedro de Lóvago trof, werden de eerste drie
landbouwcursussen gestart. Met wat vertraging en met minder deelnemers. Door de coronapandemie was de angst voor besmetting
groot. Toch neemt de gemeente alle voorzorgsmaatregelen. De eerste cursus ging over groen-

teteelt. Groente is een broodnodige aanvulling
op het dagelijkse menu. Juist in de deze tijd is
een eigen moestuin een voordeel. De prijzen
van voedingsmiddelen zijn gestegen, terwijl het
inkomen van veel gezinnen gedaald is. Zelf
oogsten biedt dan uitkomsten. Er wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van biologisch en
natuurlijke teeltmethodes.

Er namen 12 cursisten deel aan deze praktische
cursus. De cursisten ontvangen een officieel
certificaat na afronding. Na deze cursus volgen
nog 8 andere cursussen die medegefinancierd
worden door GESP.

Vruchten plukken
Maar nog bijzonderder is dat we af en toe berichten krijgen van projecten die al eerder zijn
afgerond, maar waarvan nog steeds de vruchten geplukt worden. Zo geven de vervolgcursussen voor het versterken van de watercomités een gerust gevoel: de zwaartekracht
gedreven drinkwaterleidingen worden goed
onderhouden en beheerd. En de producenten
in El Juste hebben profijt van het druppelirrigatiesysteem, maar ook van de landbouwcursussen.

Elke week staan de producten uit El Juste op de
boerenmarkt in San Pedro de Lóvago. Maar om
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de verse ingrediënten voor heerlijke maaltijden
extra onder de aandacht te brengen, werd op
26 september een Gastronomisch Festival in El
Juste georganiseerd. En daar gingen de gerechten als warme broodjes over de toonbank.
Een mooi voorbeeld van de impact van onze
inzet.
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Quarantaine
2020 was ook het jaar dat voor veel landen een
negatief reisadvies gold. Het contact met
Nicaragua verliep daardoor digitaal en ook in
Gennep kwam het bestuur meestal online
bijeen. Wim Voet versterkte het bestuur en
Ernst de Vries legde om gezondheidsredenen
zijn functie als voorzitter neer. Henry van Eldijk
neemt tijdelijk de voorzittersrol over. We
wensen Ernst een goed herstel en danken hem
voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid.
In 2020 maakten we kennis met de nieuwe
burgemeester van Gennep, Hans Teunissen, en

waren er gesprekken met de commissie Internationale Samenwerking. Ook werd onze band
door deelname in het stichtingsbestuur van het
Landelijk Beraad Stedenbanden NederlandNicaragua versterkt.

GennepNews en Maasland (TVL TV) zonden
tijdens de eerste lockdown QuarantaineTV uit.
Henry van Eldijk was op 7 mei te gast. Hij sprak
over de activiteiten van 25 jaar GESP. Stichting
GESP werd in 1994 opgericht. De mooie plannen om dit te vieren met bijzondere activiteiten, zoals de Nicaraguadag, konden vooralsnog
geen doorgang vinden.

Dit jaar deden we weer mee met de Rabo
ClubSupport en gingen de emballagebonnen bij
Plus Voet in Mook en bij AH van del Laan in
Gennep naar GESP. De opbrengst zal besteed
worden aan campagnes tegen kinderarbeid en
projecten die kinderen stimuleert naar school
te gaan.

Van uitstel komt zeker geen afstel. En hoewel
de situatie ongewis blijft, kijken we daar reikhalzend naar uit. U toch ook?!
Secretariaat
info@gespgennep.nl
Steendalerstraat 59
6591 EC Gennep
Bank NL87 RABO 0140 6352 97
KvK 41064465
RSIN 804327506
ANBI geregistreerd
Bestuur
Henry van Eldijk (voorzitter a.i./
penningmeester)
Yvonne van Driel (secretaris)
Lilian Schouteten
Gilbert van der Mooren
Marga Huizenga
Wim Voet

Ondertussen kreeg onze website een ware
make-over en maakten Martien Rutten en Jack
Knops een mooi fotobord voor ons.
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Henry van Eldijk
Gilbert van der Mooren
Lilian Schouteten
Marga Huizenga
Wim Voet
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2020

2019

Balans per 31 december
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

€0
€0

€0
€0
€0

Liquide middelen
Spaarrekening
Rekening Courant Rabobank

€0
€ 61.332

€0

€0
€ 41.012
€ 61.332

€ 41.012

€ 61.332

€ 41.012

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Reserveringen
Vlottende passiva
Vooruitontvangen subsidie
Nog te betalen bedragen

€ 6.000
€ 50.332

€ 6.000
€ 34.543
€ 56.332

€ 40.543

€ 5.000
€0

€0
€ 469

€ 61.332

€ 41.012
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2020

2019

Overzicht baten en lasten
Baten
Subsidies
Donaties
Acties
Rente

€ 18.449
€ 9.203
€ 136
€0

€ 17.981
€ 3.130
€ 681
€0
€ 27.788

€ 21.792

Lasten
Projecten
Inkopen
Voorlichting
Werkbezoek
Overige lasten
Totaal overhead
Saldo der baten en lasten

€ 7.591
€0
€ 170
€0
€ 4.238

€ 15.441
€ 89
€ 560
€ 2.523
€ 1.564
€ 11.999

€ 20.177

€ 15.789

€ 1.615

Het saldo van de baten en lasten zal worden toegevoegd dan wel worden onttrokken aan
de bestemmingsreserve.
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ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting GESP Gennep bestaan voornamelijk uit het uitvoering geven
aan de stedenband tussen Gennep en San Pedro de Lóvago.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende
instellingen zoals die door Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (RJ 650). In dit
boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan
ter vrije beschikking aan de stichting.
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat het verschil zien tussen de bezittingen en de
schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsreserve
Het bedrag van de bestemmingsreserve dient te worden besteed aan projecten in het kader van
de stedenband.

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
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2020

2019

Toelichting op de balans
Vlottende activa
Liquide middelen
Rekening-courant Rabobank

€ 61.332

€ 41.012

Algemene reserve
€ 6.000
De algemene reserve dient als garantie voor
de continuiteit van de organisatie.
Bestemmingsreserve
€ 50.332
De bestemmingsreserve betreft reservering ter ondersteuning van
Caminando Juntos en andere projecten in San Pedro de Lóvago.
Saldo 1 januari
€ 34.543
Toevoeging resultaat
€ 15.789
Saldo 31 december
€ 50.332

€ 6.000

Passiva

Deze voorzieningen zijn geoormerkt voor:
Landbouw- en veeteeltcurussen
Alle kinderen naar school
Viering 25-jarig jubileum
Vrije reserve t.b.v. projecten

Landbouw- en veeteeltcursussen
Alle kinderen naar school
Viering 25 jarig jubileum
Vrije reserve t.b.v. projecten

€ 15.000
€ 5.000
€ 14.864
€ 15.468
€ 50.332

€ 34.543

€ 32.928
€ 1.615
€ 34.543

€ 15.000
€0
€0
€ 19.543
€ 34.543

Stand per
Toevoeging Onttrekking Stand per
1-1-2020
31-12-2020
€ 15.000
€ 15.000
€0
5000
€ 5.000
€0
15000
€ -136
€ 14.864
€ 19.543
€ -4.075
€ 15.468
€ 34.543
€ 20.000
€ -4.211
€ 50.332

Vooruitontvangen bedragen
Dit betreft een in 2020 ontvangen betaling van de gemeente Gennep ter grootte van
€ 5.000. Dit bedrag wordt in 2021 en in 2022 in mindering gebracht op de over die
te ontvangen bijdragen van de gemeente Gennep. Dientengevolge is het bedrag
aangemerkt als vooruitontvangen.
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2020

2019

Toelichting op overzicht baten en lasten
Baten
Ontvangen subsidies
Gemeente Gennep

€ 18.449
€ 18.449
€ 18.449

Donaties
WEA Deltaland
Plus Wim Voet iz alle kinderen naar School
Rotary iz noodhulp Covid19
Overige schenkingen

Acties
Kerstmarkt
Actie Schone Maas
Rabobank clubactie
Statiegeldactie *)
Losse verkoop vogeltjes e.d.

€ 17.981
€ 17.981
€ 17.981

€ 9.203
€ 2.500
€ 5.000
€ 1.500
€ 203
€ 9.203

€ 3.130
€ 2.500
€0
€ 630
€ 3.130

€ 136
€0
€0
€ 136
€0
€0
€ 136

€ 681
€ 465
€ 200
€ 266
€ -250
€0
€ 681

*) 2019 betreft correctie op nog te ontvangen bedrag eind 2018. Te hoog geschat.
Rente

€0
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€0

2020

2019

Lasten
Projecten
Druppelirrigatieproject El Juste
Veeteelt en akkerbouwcursussen
Noodhulp Covid 19

€ 7.591
€0
€0
€ 7.591
€ 7.591

Inkopen - vogels, boeken, overig
Voorlichting
Kosten 25 jarig jubileum
Drukwerk en infomateriaal
Reiskosten
Kerstmarkt
Summmertime Nicaragua dag
Overige voorlichting

Werkbezoek
Werbezoek aan SPL
Werkbezoek vanuit SPL

Overige kosten
Lidmaatschap
Representatiekosten
Bankkosten
Vernieuwing en onderhoud website
Administratie/beheerskosten

€ 15.441
€ 5.365
€ 10.076
€0
€ 15.441

€0

€ 89

€ 170

€ 560

€ 136
€0
€0
€0
€0
€ 34
€ 170

€0
€0
€ 312
€ 102
€0
€ 146
€ 560
€0

€0
€0
€0

€ 2.523
€ 2.523
€0
€ 2.523

€ 4.238
€ 60
€ 48
€ 114
€ 3.033
€ 983
€ 4.238

€ 1.564
€ 60
€ 200
€ 125
€0
€ 1.179
€ 1.564
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OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom
ontbreekt een controleverklaring van een onafhankelijke accountant.

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE DE RESULTAATBESTEMMING /
BESTEMMING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en
lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt
de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de
resultaatbestemming is opgenomen.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te
worden vermeld.
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