
Vers[ag van de penningmeester over 2015

Dit verslag van de penningmeester bestaat uit de volgende onderdelen:

. Het financiële overzicht van de activiteiten van de Stichting SHl.

. Een toelichting bij dit financiële overzicht.

. Een toelichting bij het beheer door SHI van fondsen ten behoeve van IECTA.

. Jaaroverzichten beheer IECTA-gelden.
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Toelichting bij het financieel verslag van SHI over 2A15

Over het jaar 2015 hebben we meer uitgegeven dan er aan baten is
binnengekomen. Het verschii is ruim i900 euro.
De vaste donaties waren in totaal zo'n 300 euro minder dan in 2014.
Toch is er nog wel bijna 1/,AA euro binnengekomen aan donaties en
overige giften. Onze dank hiervoor aan alle gevers.
De overige giften kwamen grotendeels van een midzomerfeest van
Lucienne en rlaiiing.
Een georganiseerde kookworkshop in het teken van de Andes leverde
ons ruim 200 eurs op.
De door ons gesteunde projecten waren in 2015 Culture in Motion (euro
2000; zie Nieuwsbrief 2015) en reiskosten (euro 429) die ons bestuurslid
Marisabel Pardo vanuit Bolivia maakte naar IECTA in lquique en Arica.
De post Voorlichting en Publicaties bestaat o.a. uit kosten voor onze
v"'ebsite en voor Nieuwsbrieven. È.taast het ondersteunen van pi^ojecten is
het geven van voorlichting over het leven en cultuur in de Andes een
belangrijke doelstelling van SHl.
De spaarrekening bij ASN is in de loop van 2015 opgeheven.
Doordat in2O15 een post van 480 euro uit 2014 is betaald, zijn de
eindsaidi ruim 240A euro lager dan op grond van het verseFril tussen
baten en lasten kan worden berekend.

Jgcob Kroeze,
Pe n n ing meesfer Stíchti n g S a me nwe rki ng sve rb a nd H oog I a nd i n d i an en



IECTA fondsen onder beheer van de SHI
Sinds 2014 beheert de SHI de Nederlandse fondsen voor ondersteuning van de
Chileense organisatie IECTA. Het lnstituut voor de Studie van Culturen en
Technologieën uit de Andes, zoals IECTA voluit heet, is in de gOer jaren in Chili
opgericht door o.a. de Nederlandse antropoloog Joop van Kessel. De organisatie
heeft als doel om kennis over de Aymara, Quechua en Uru culturen te documenteren
en verspreiden, met name op universiteiten in de Andeslanden.

Op 6 maart2014 ondertekenden Joop van Kessel, namens de Nederlandse
Provincie van de Congregatie van de Missionarissen van de Heilige Familie,
Jacob Kroeze, en Lucienne Berenschot, penningmeester resp. voorzitter van de
Stichting SH/, een notariële akte waarin de overdracht van de fondsen is geregeld.
De overdracht vond piaats op verzoek van de Congregatie van de Heiiige Familie,
dat de fondsen tot dan toe op haar naam had staan. Het gaat om een tiideliik beheer.
De bedoeling is de fondsen over te dragen aan het bestuur van IECTA in Chili, zodra
de organisatorische omstandigheden daar dat toelaten.

IECTA bevindt zich in een transitiefase waarin het probeert het vertrek van Joop van
Kessel, drijvende kracht achter IECTA, op te vangen. Het is de bedoeling het
kapitaal in Nederland over te dragen aan het bestuur in Chili zodra daar een
duurzame basis voor het functioneren van IECTA is gelegd. Tot die tijd mag de SHI
het fonds uitsluitend gebruiken voor ondersteuning van het instituut IECTA en zijn
activiteiten. De renteopbrengsten zijn een maatstaf voor de hoogte van de uitgaven.
SHI kan de gelden dus niet gebruiken voor haar eigen projecten. Daarom zryn deze
gelden niet opgenomen in onze reguliere jaarverslagen.



STG. PROV. VAN DE MISS.

Notaris

Uitgave voor IECTA (BBA)

Bankkosten

189298,7e
'lg5,0c

1572,74

18,24

fotaal 1P'929P' 7F 1776 03

Iotaalsaldo 31 dec. 187522,75

2015

2016

Jaaroverzichten beheer IECTA-gelden door SHI

2014 ln Uit
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Uitgave voor IECTA (BBA)
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Voor het beheer van de IECTA-gelden heeft SHI bij de Rabobank een Spaarrekening
(Doelreserveren) en een lopende rekening in gebruik. De bankkosten

zijn voor die lopende rekening.
* Het beginsaldo is het bedrag dat conform de notariele acte dd 6 maart 2014 is
overgedragen aan de Stichting SHI door de Ned. Prov. Van de Congregatie van Miss.

van de Heilige Familie (vertegenwoordiger J.J,M.M.van Kessel).
De uitgaven betreffen kosten van aanschaffingen voor de Bibliotheek van IECTA (BBA)

De middelen (boeken) z'rjn aangeschaft en overgedragen door de heer van Kessel.
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