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De draad weer opgepakt
Wennen deed het niet. De coronapandemie.
Toch werd de draad snel weer opgepakt. In
augustus werd de expositie in het Petershuis
geopend. Zes weken waren in dit Genneps
museum de resultaten van de intensieve
samenwerking met de mensen in San Pedro de
Lóvago te zien. Prachtige verhalen en mooie
reacties.
In augustus moesten we afscheid nemen van
Leo Faassen. Samen met Jo Opsteegh stond hij
aan de wieg van Stichting GESP. Hij was 20 jaar,
tot 2014, voorzitter. Leo maakte zich vooral
sterk voor goed en toegankelijk onderwijs. In
Gennep en in San Pedro de Lóvago.

Ontwikkeling door verbondenheid

De draad werd ook weer opgepakt in San Pedro
de Lóvago. De gemeente blijft projecten
promoten en uitvoeren. Altijd op zoek naar
mogelijkheden om de inwoners vooruit te
helpen. Helaas speelt de angst voor besmetting
met het coronavirus ook in Nicaragua. Daarbij
is de economische situatie verre van florissant
te noemen. En dat heeft gevolgen.
Door de angst voor het virus waren er minder
aanmeldingen voor de landbouwcursussen. En
door oplopende prijzen liep de installatie van
twee drinkwatersystemen vertraging op. Maar
er komt water uit de kraan. Verder kregen 35
cursisten een certificaat voor het succesvol
afronden van een van de drie korte cursussen.
Om trots op te zijn.
We kijken in elk geval tevreden terug op 2021.
Samen met jullie!
Het Bestuur

San Pedro en Gennep
Ontwikkeling door verbondenheid

Nieuwe landbouwtechnieken toepassen
‘Ik weet nu meer over het verwerken van
groente en fruit. Door ze te verwerken krijgen
de producten meerwaarde. Dat levert meer op.
Bovendien wordt er minder verspild.’ Trots laat
Juan Alberto Espinoza zijn certificaat zien. Hij
voltooide de cursus Verwerking en conservering van groente en fruit. Juan Alberto deed
ook aan de andere twee cursussen mee:
Groenteteelt en Veevoer in de droge tijd.
De lessen zijn praktijkgericht en worden op
geschikte locaties gegeven. Zo wordt de
groente op zo’n 3 are landbouwgrond geteeld.
Al doende leert men.
In elke cursus was plek voor 15 deelnemers.
Door de angst voor coronabesmetting waren
niet alle cursussen vol. In totaal namen 26
mannen en 9 vrouwen deel.

Groenteteelt

12 deelnemers
april – augustus
150 lesuren.

cursussen georganiseerd: Organische mest,
compostering en biologische bestrijdingsmiddelen, KI bij koeien en Maís- en bonenteelt.

Veevoer

15 deelnemers
juni – juli
60 lesuren

Fruitverwerking

8 deelnemers
augustus – november
240 lesuren.

Al het geleerde komt van pas. Voor sommigen
betekent het direct meer inkomsten, voor
anderen minder verlies van grondstoffen. Maar
samen wordt ingezet op duurzamere
landbouwmethodes. Daar worden we allemaal
beter van.

INATEC certificeert de cursisten. INATEC is het
Instituut voor technisch landbouwonderwijs.
José Tomas Suarez coördineert. Zijn
enthousiasme is aanstekelijk en dat draagt hij
over op zijn cursisten.
Dit leeraanbod kunnen we, als Stichting GESP,
ondersteunen met particuliere giften. De
gemeente San Pedro de Lóvago investeert in
transport en lokalen. Voor 2022 worden weer 3
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Kadasters!
En nu dan een wat saaier onderwerp. Alhoewel.
Het kadaster is essentieel voor een goede
administratieve afhandeling van gemeentelijke
belasting. En zonder inkomsten uit belasting
kan de gemeente zelf weinig ondernemen. De
bijdrage van de centrale overheid is sinds 2018
drastisch afgenomen.
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Maar belasting innen maakt niet geliefd. In een
videoboodschap vertelde de burgemeester,
Humberto Ramon Gonzalez, waarom het
belasting noodzakelijk is. Ook hij geeft toe dat
het geen leuk onderwerp is. Toch weet hij te
overtuigen. Zonder belastinggelden kunnen de
wensen en behoeftes van de inwoners niet
vervuld worden. Straten zouden dan niet
opgeknapt kunnen worden en ook zou de
vuilnis zich opstapelen, omdat de zakken niet
opgehaald worden. Herkenbare voorbeelden.
Het kadaster was echter al meerdere jaren niet
geactualiseerd. En dat werd tijd. Hoewel de wet
het voorschrijft, staan er nauwelijks financiële
middelen tegenover. We besloten dit project te
ondersteunen. Tenslotte hebben we in het
verleden de afdeling kadaster mee helpen
opzetten. Het up-to-date houden is dan net zo
belangrijk.

Voor 13 maanden zijn 2 extra medewerkers
aangesteld. In totaal zijn 155 inspecties
uitgevoerd en 54 nieuwe kadasters in kaart
gebracht. Dit project wordt in 2022 afgerond.

Zonne-energie en waterpompen
In Palo Solo en Pochomil halen de gezinnen
water uit centraal gelegen putten. Maar door
de aanhoudende droogte is het handmatig
oppompen met een touwpomp niet meer
mogelijk. Het waterpeil is te laag. Het
alternatief is een pomp op zonne-energie. En
dat geeft leuke bijkomstigheden. Het water kan
in grotere hoeveelheden opgepompt worden
en kan dan opgeslagen worden. Als het
opslagvat voldoende hoogte heeft, kan het
water via leidingen bij de huizen komen.
In 2022 werden de projecten opgeleverd. In
Palo Solo kunnen nu 42 families water uit de
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kraan halen. Bij huis. In Pochomil hoeven 23
gezinnen niet meer het huis uit om water te
drinken. Wel zo handig: schoon drinkwater aan
huis.
Elke aansluiting heeft een eigen watermeter.
Het verbruik wordt geregistreerd door een
watercomité. De leden van het comité zijn door
de betrokken inwoners gekozen. Het comité
bepaalt ook de tarieven. Met dat geld wordt
het systeem onderhouden.
De betrokken inwoners groeven zelf de geulen
en deden allerlei hand- en spandiensten. Een
installateur droeg zorg voor de zonneenergiepanelen. Een metselaar bouwde het
huisje met pomp. Daarop liggen de
zonnepanelen. De projectafdeling van de
gemeente San Pedro de Lóvago coördineerde
de aanleg in beide comarca’s in het
buitengebied.
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De projecten werden gefinancierd door
Gebroeders Van den Boschstichting. In 2022
volgt een derde drinkwaterproject.

Expositie en opnames
De expositie 25 jaar GESP in Het Petershuis
werd op 8 augustus 2021 sfeervol geopend in
de raadzaal van de gemeente Gennep.
Meerdere partners en vrienden van GESP
waren aanwezig. Tot 12 september werd de
expositie goed bezocht.
De expositie was opgebouwd rond het
verleden, heden en toekomst van de
stedenband tussen Gennep en San Pedro de
Lóvago. Aan de hand van de drie pijlers werden
de verschillende projecten in de schijnwerpers
gezet. De pijlers zijn economische ontwikkeling
sociale inclusie en basisvoorzieningen.
Samen met de vrijwilligers van de lokale
omroep werden 4 uitzendingen rondom 25 jaar
GESP geproduceerd. Telkens werd een pijler
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belicht. De programma’s werden op TVL TV
uitgezonden.

Op naar 2022
Vanaf 7 maart start een breed opgezet
programma met 8 scholen in de gemeente
Gennep. De leerlingen gaan werken aan de
Global Goals 2030. Dit programma wordt
ondersteunt door LBSNN en het programma
DEAR van de Europese Unie, de gemeente
Gennep, de Rabo Clubsupport en particuliere
giften. Het programma wordt mede opgezet
door Gennep doet mee.
Vanuit San Pedro de Lóvago kwamen meerdere
aanvragen. Zo krijgt het ziekenhuis extra
materialen, zoals zuurstofflessen. Er komen
weer 3 landbouwcursussen en in Bulun wordt
een drinkwaterinstallatie aangelegd.
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2021

2020

Balans per 31 december
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Vooruitbetaalde kosten

€0
€0

€0
€0
€0

Liquide middelen
Spaarrekening
Rekening Courant Rabobank

€0
€ 82.543

€0

€0
€ 61.332
€ 82.543

€ 61.332

€ 82.543

€ 61.332

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

€ 6.000
€ 74.043

€ 6.000
€ 50.332
€ 80.043

€ 56.332

€ 2.500
€0

€ 5.000
€0

€ 82.543

€ 61.332
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2021

2020

Overzicht baten en lasten
Baten
Subsidies
Donaties
Acties
Rente

€ 18.689
€ 42.122
€ 883
€0

€ 18.449
€ 9.203
€ 136
€0
€ 61.694

€ 27.788

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

€ 32.997
€0
€ 3.001
€0
€ 1.985

€ 7.591
€0
€ 170
€0
€ 4.438
€ 37.983

€ 12.199

€ 23.711

€ 15.589

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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2021

2020

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

€ 82.543

€ 61.332

Algemene reserve
€ 6.000
De algemene reserve dient als garantie voor
de continuiteit van de organisatie.
Bestemmingsreserve
€ 74.043
De bestemmingsreserve betreft reservering ter ondersteuning van
Caminando Juntos en andere projecten in San Pedro de Lóvago.
Saldo 1 januari
€ 50.332
Toevoeging resultaat
€ 23.711
Saldo 31 december
€ 74.043

€ 6.000

Passiva

Deze voorzieningen zijn geoormerkt voor:
Landbouw- en veeteeltcurussen
Alle kinderen naar school
Viering 25-jarig jubileum
Waterprojecten Pochomil en Palo Solo
End Plastic Soup
Vrije reserve t.b.v. projecten

Landbouw- en veeteeltcursussen
Alle kinderen naar school
Viering 25 jarig jubileum
Waterprojecten Pochomil en Palo Solo
End Plastic Soup
Vrije reserve t.b.v. projecten

€ 15.000
€ 6.635
€ 12.013
€ 9.208
€ 1.000
€ 30.187
€ 74.043

€ 50.332

€ 34.543
€ 15.789
€ 50.332

€ 15.000
€ 5.000
€ 14.864
€0
€0
€ 15.468
€ 50.332

Stand per
Toevoeging Onttrekking Stand per
1-1-2021
31-12-2021
€ 15.000
€ 15.000
€ 5.000
€ 1.635
€ 6.635
€ 14.864
€0
€ -2.851
€ 12.013
€0
€ 36.787
€ -27.579
€ 9.208
€0
€ 1.000
€ 1.000
€ 15.468
€ 14.719
€0
€ 30.187
€ 50.332
€ 54.141
€ -30.430
€ 74.043

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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2021

2020

Toelichting op overzicht baten en lasten
Baten
Ontvangen subsidies
Gemeente Gennep

Donaties en projectbijdragen
WEA Deltaland
Gebr. Van den Bosch Stichting inzake
waterprojecten Pochomil en Palo Solo
Plus Wim Voet iz alle kinderen naar School
Rotary iz noodhulp Covid19
Rotary iz End Plastic Soup
Overige schenkingen

Acties
Kerstmarkt
Tentoonstelling Petershuis
Rabobank clubactie
Statiegeldactie
Losse verkoop vogeltjes e.d.

Rente

€ 18.689
€ 18.689
€ 18.689

€ 18.449
€ 18.449
€ 18.449

€ 42.122

€ 9.203

€ 2.500

€ 2.500

€ 36.787
€ 1.635
€0
€ 1.000
€ 200
€ 42.122

€0
€ 5.000
€ 1.500
€0
€ 203
€ 9.203
€ 883

€0
€ 150
€ 130
€ 600
€3
€ 883

€ 136
€0
€0
€ 136
€0
€0
€ 136

€0

€0
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2021

2020

Lasten
Projecten
Waterprojecten Pochomil en Palo Solo
Kadasterupdate
Noodhulp Covid 19

€ 32.997
€ 27.580
€ 5.417
€0
€ 32.997

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
Wereldpaviljoen
Administratie/beheerskosten

€ 7.591
€0
€0
€ 7.591
€ 7.591

€0

€0

€ 3.001

€ 170

€ 3.001
€0
€0
€0
€0
€0
€ 3.001

€ 136
€0
€0
€0
€0
€ 34
€ 170
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0

€ 1.985
€ 60
€ 232
€ 152
€ 571
€ 200
€ 770
€ 1.985

€ 4.438
€ 60
€ 48
€ 114
€ 3.033
€ 200
€ 983
€ 4.438
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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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Vastgesteld te Gennep op 14 maart 2022.

H. van Eldijk

Y.W.H. van Driel

G.H.J. van der Mooren

J.W.M. Schouteten - Hermans

M.T.M.S. Huizenga

W.T. Voet
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