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Doelstelling 

Stichting Wiesje is een initiatief van Gerda Havertong en is opgericht op 16 december 1999, met als 
doel een bijdrage te leveren aan de zorg voor mensen met dementie in Suriname. Om dit doel te 
bereiken is een gefaseerde aanpak ontwikkeld, bestaande uit drie stappen: 
1. Oprichten en aansturen van een kenniscentrum ten behoeve van opleiding en training, 

voorlichting en informatievoorziening. 
2. Realiseren van voorzieningen voor dagopvang van thuiswonende mensen met dementie, om 

deze doelgroep warme zorg en een aangename en zinvolle dagbesteding te bieden en ook om 
mantelzorgers en de thuiszorg te ontlasten.  

3. Realiseren en beheren van een of meer woonzorgvoorzieningen voor mensen met dementie die 
niet langer thuis kunnen wonen, in een nader te bepalen vorm.  

Het kenniscentrum is gestart in oktober 2002. In oktober 2005 is de eerste dagopvanglocatie geopend. 

Activiteiten in het kader van de doelstelling in 2008 

Kenniscentrum 
De belangrijkste activiteit van het kenniscentrum 
in 2008 betrof het programma voor scholing en 
deskundigheidsbevordering. In 2008 hebben circa 
100 mensen van verschillende zorginstellingen in 
Paramaribo de trainingen gevolgd. Deze trainingen 
stonden onder leiding van Aly Wolsink-Baardslag. 
Cursusmateriaal is evenals in voorgaande jaren 
verzorgd door Stichting Voortgezette Opleiding in 
Zorg (SVOZ) uit Utrecht. De deelnemers 
ontvingen na afloop een certificaat. 

Hiernaast is wederom een training verzorgd voor 
28 politiemensen in Paramaribo over medische 
basiskennis bij dementie, agressie en probleemgedrag. 

Het kenniscentrum is toegankelijk voor iedere belangstellende met vragen op het terrein van 
dementie. Regelmatig vinden er bijeenkomsten plaats met mantelzorgers waarin onder leiding van 
een deskundige ervaringen worden gedeeld en thema’s worden behandeld. Daarnaast wordt 
voorlichting gegeven over dementie. 

Dagopvang 
De dagopvangvoorziening van Stichting Wiesje is de enige 
instelling in Suriname die zich specifiek richt op mensen met 
dementie. Ultimo 2008 wordt door 18 clienten gebruik 
gemaakt van de dagopvangvoorziening. De capaciteit 
bedraagt 25 clienten. De onderbezetting wordt voor een 
belangrijk deel verklaard uit de taboe-sfeer waarin dementie 
zich nog steeds bevindt waardoor men een hoge drempel 
ervaart in het aanmelden van vader of moeder. Er is derhalve 
nog veel voorlichtingswerk te doen. 
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In 2008 is een kwaliteitsverbeteringstraject uitgevoerd voor de verzorging in het dagopvangcentrum. 
Met ondersteuning van deskundigen uit Nederland. In dit kader is het personeel geschoold in een 
belevingsgerichte benaderingwijze van cliënten en  zijn er insluiting- en uitsluitingcriteria 
geformuleerd voor cliënten die Wiesje kunnen bezoeken  Daarnaast zijn cliëntendossiers met 
zorgleefplannen en cliëntenbesprekingen ingevoerd. Tevens zijn er functiebeschrijvingen voor het 
personeel opgesteld. 

Woonzorgvoorziening 
Een uitgewerkt projectplan voor de bouw van een woonzorgvoorziening is inmiddels gereed. De 
toezegging van de overheid om grond beschikbaar te stellen voor de woonzorgvoorziening is echter 
op losse schroeven komen te staan, waardoor het thans niet duidelijk is of de toezegging zal worden 
nagekomen. Stichting Wiesje heeft besloten hier niet meer op te wachten en verder te gaan met de 
plannen. Er zijn inmiddels verschillende gesprekken gevoerd met woningbouworganisaties om tot 
een samenwerking te komen. Tevens wordt gezocht naar een geschikte locatie. De benodigde ruimte 
bedraagt 2500 m

2
 waarbij uitgegaan wordt van een voorziening volgens het principe van kleinschalig 

wonen van 5 huisjes met 8 bewoners per huisje, inclusief een dagopvangvoorziening. 

Het afhaken van de overheid heeft tot grote vertraging geleid in de voortgang van de plannen. De 
gesprekken met woningbouworganisaties bevinden zich momenteel nog in een orienterende fase. De 
verwachting is dat in 2009 een definitief plan tot stand zal komen. 

Fondsenwervende activiteiten 2008 

Op 19 april 2008 is voor de zesde maal een charity brunch georganiseerd. De totale netto opbrengst 
bedroeg ruim € 52.000. Hoewel lager dan bij het charity gala van 2007 was het resultaat hoger dan 
verwacht. De brunch werd dit jaar voor het eerst gehouden in het Dorint Hotel Amsterdam Airport te 
Schiphol die tevens de catering verzorgde in samenwerking met Irma’s Kitchen. Er waren 133 
betalende gasten die een tafel voor 10 personen konden afnemen à € 2.000 of een stoel voor € 250. 
De kosten van de brunch beliepen 10% van de bruto opbrengsten.  

De netto opbrengsten van de brunch zijn als volgt te specificeren: 
 
 € 

Opbrengsten  
Tafelverkoop 30.195 
Veiling 22.550 
Loterij 5.200 
Overige opbrengsten 480 
 58.425 
  
Kosten 5.990 
  
Netto opbrengsten 52.435 

Eind 2008 waren er 158 Pel’s van Wiesje, onze vaste donateurs (2007: 146). De gemiddelde donatie 
van onze Pel’s bedroeg € 6,42 per maand (2007: € 6,55).  

In 2008 is 1 nieuwsbrief verschenen met een oplage van circa 1.000. De nieuwsbrieven worden 
verspreid onder de donateurs en andere relaties van Stichting Wiesje. 

Stichting Wiesje Suriname is ook actief met fondsenwerving. Uit bijdrage in natura (ten behoeve van 
maaltijden voor de dagopvangvoorziening) en financiele bijdragen van particulieren en bedrijven is 
een bedrag van € 10.374 (2007: € 7.448) ontvangen. Daarnaast is door Stichting Wiesje Suriname een 
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benefit avond georganiseerd ten bate van de woonzorgvoorziening. Het resultaat van deze avond 
bedroeg € 2.920. Voor dit bedrag is een bestemmingsfonds gevormd. 

Benodigde middelen en financieel beleid 

Voor de uitvoering van de huidige activiteiten, te weten het kenniscentrum en de 
dagopvangvoorziening, alsmede fondsenwerving en beheer en administratie, is jaarlijks een bedrag 
nodig van circa € 60.000. Dit bedrag is met de huidige fondsenwervingsinspanningen op te brengen. 
Voor fase 3, de woonzorgvoorziening, zijn aanzienlijk meer middelen benodigd, enerzijds voor de 
bouw van de voorziening, anderzijds voor de jaarlijkse exploitatie. Vooralsnog wordt geschat dat de 
stichtingskosten van de woonzorgvoorziening € 1 miljoen zullen bedragen. De kosten van de 
jaarlijkse exploitatie zullen grotendeels uit eigen bijdrage van clienten alsmede bijdrage vanuit de 
Surinaamse overheid danwel zorg-, en ziektekostenverzekeringen dienen te komen. Deze laatste bron 
van inkomsten is nog onduidelijk. Verwacht wordt dat Stichting Wiesje een permanente aanvulling 
voor de exploitatie zal dienen te leveren uit fondsenwervende activiteiten. Hoe groot dit bedrag zal 
zijn is op dit moment nog moeilijk in te schatten. 

Het financiele beleid van Stichting Wiesje is er vanaf het begin op gericht geweest om een 
buffervermogen op te bouwen zodat exploitatie van de activiteiten voor enige tijd gewaarborgd kan 
worden. In dit kader zijn de jaarlijkse overschotten toegevoegd aan de continuiteitsreserve. De 
continuteitsreserve stelt ons in staat eventuele tegenvallers in de fondsenwervende activiteiten op te 
vangen en voor langere tijd continuiteit te waarborgen. Stichting Wiesje streeft ernaar deze 
continuiteitsreserve tot minimaal drie maal het jaarlijkse benodigd budget te laten groeien, rekening 
houdend met fase 3. Vooralsnog wordt de gewenste continuiteitsreserve gesteld op € 300.000. 

Ten behoeve van de bouw van de te realiseren woonzorgvoorziening is een bedrag van € 75.000 
toegevoegd aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. De totale bestemmingsreserve derde fase 
bedraagt per 31 december 2008 € 175.000. Daarnaast heeft Stichting Abendanon een toezegging 
gedaan voor een onvoorwaardelijke bijdrage van € 20.000. Het toegezegde bedrag zal worden 
bestemd voor de realisatie van de woonzorgvoorziening en kan worden ingeroepen wanneer de 
middelen benodigd zijn. 

Vooruitzichten 2009 

In 2009 zijn de volgende speerpunten geindentificeerd: 

- Het afronden van de planvorming van een woonzorgvoorziening in Paramaribo, de derde fase in 
de gefaseerde aanpak. In 2007 en 2008 zijn hiervoor reeds verkennende plannen opgesteld. In 
2009 zullen deze worden afgerond en zal de haalbaarheid van de plannen getoetst worden. Het 
streven is om in 2010 de financiele dekking rond te hebben en met de bouw te kunnen starten. 

- Het verkrijgen van de CBF verklaring van geen bezwaar. De in januari 2009 ingediende 
aanvraag is inmiddels door het CBF goedgekeurd, waarmee Stichting Wiesje met ingang van 15 
april de CBF verklaring van geen bezwaar mag voeren. 

De begroting 2009 is als volgt samen te vatten: 
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In € Begroot 

2009 

Werkelijk 

2008 

Begroot 

2008 

Baten    
Baten uit eigen fondsenwerving 80.000 88.798 80.000 
Baten uit acties van derden - 32.000 32.000 
Baten uit beleggingen 12.000 12.399 9.000 
Overige baten - -1.097 - 
 92.000 132.100 121.000 
    
Lasten    
Kenniscentrum 15.000 14.533 13.500 
Dagopvang 31.000 21.043 36.500 
Kosten eigen fondsenwerving 10.000 7.080 10.000 
Beheer & administratie 3.000 2.824 3.000 
 59.000 45.480 63.000 
    
Overschot 33.000 86.620 58.000 

    
Verwerking overschot    
Bestemmingsreserve derde fase 25.000 75.000 50.000 
Continuiteitsreserve  8.000 11.620 8.000 
    
 33.000 86.620 58.000 

De belangrijkste fondsenwervende activiteit in 2009 in de begroting is de charity brunch. Vanwege 
de economische omstandigheden was er in 2009 onvoldoende animo om hieraan deel te nemen. Om 
die reden is de brunch voor 2009 afgelast. Mogelijk zal, indien de ecomische omstandigheden het 
toelaten, in het najaar een alternatieve activiteit georganiseerd worden. 

In 2008 is voor de laatste maal een bijdrage ontvangen van Stichting DOEN van € 32.000. Deze 
bijdrage was afgesproken voor een periode van 3 jaar, ingaande 2006. 

De begroting gaat uit van één dagopvangvoorziening voor maximaal 20 clienten. In de begroting is 
geen rekening gehouden met de bouw van een nieuwe voorziening. Dit wordt gezien als een 
afzonderlijk project. 

Samenstelling bestuur  

Het bestuur van Stichting Wiesje bestaat uit vrijwilligers die allen relevante kennis en kunde 
inbrengen, waaronder enkelen van Surinaamse afkomst. In Suriname is een zusterstichting opgericht. 
Stichting Wiesje Suriname dient als vehikel voor de activiteiten in Suriname. Het bestuur van 
Stichting Wiesje Suriname bestaat uit vrijwilligers woonachtig in Suriname en heeft met name tot 
taak het toezicht houden op de uitvoering van de activiteiten in Suriname. 

Het bestuur van Stichting Wiesje is per 31 december 2008 als volgt samengesteld: 
� Gerda Havertong, voorzitter 
� Theo van der Voordt, vice-voorzitter 
� Willem Augustinus, penningmeester 
� Aly Wolsink, secretaris  
� Ed Cools 
� Marc Wortmann 
� Kenneth Zandvliet 
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Het bestuur van Stichting Wiesje Suriname is per 31 december 2008 als volgt samengesteld: 
� Stanley Franker, voorzitter 
� Eddy Wijngaarde, penningmeester 
� Joyce van den Boogaard, secretaris 
� Woodrow van Ommeren 
 
In 2008 hebben geen wijzigingen in de bestuursamenstelling plaats gevonden. 
 
 



   

 

 

 

Jaarrekening 2008 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2008 
 

 
 31 december 2008 31 december 2007 
 € € € € 

ACTIVA    
     
Materiele vaste activa     
Terreinen  10.121  10.121 
     
Vorderingen  50.358  11.397 
     
Liquide middelen     
Deposito’s 300.000  -  
Spaarrekening 131.624  382.352  
Rekening couranten 11.805  10.263  
Kas 1.674  255  
  445.103  392.870 
     
  505.582  414.388 

   
PASSIVA     
     
Reserves en fondsen     
Reserves     
Continuiteitsreserve 293.954  282.334  
Reserve financiering activa voor 
doelstelling 

 
10.121 

  
10.121 

 

Bestemmingsreserve derde fase 175.000  100.000  
  479.075  392.455 
Fondsen     
Bestemmingsfonds derde fase  2.920  - 
  481.995  392.455 
     
Kortlopende schulden  23.587  21.933 
     
  505.582  414.388 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2008 
 

 
 Realisatie 

2008 
Begroting 

2008 
Realisatie 

2007 
 € € € € € €

Baten      
Baten uit eigen fondsenwerving  91.718  80.000  109.497 
Baten uit acties van derden  32.000  32.000  35.429 
Subsidies van overheden  -  -  2.068 
Baten uit beleggingen  12.399  9.000  8.772 
Overige baten  -1.097  -  -506 
Som der baten  135.020  121.000  155.260 
       
Lasten       
Besteed aan doelstelling       
Kenniscentrum Suriname 14.533  13.500  10.541  
Dagopvang Suriname 21.043  36.500  24.793  
 35.576 50.000 35.334 
Werving baten       
Kosten eigen fondsenwerving  7.080  10.000  11.683 
       
Beheer en administratie  2.824  3.000  1.262 
       
Som der lasten  45.480  63.000  48.279 
       
Resultaat  89.540  58.000  106.981 

       
Bestemming resultaat       
Bestemmingsfonds derde fase  2.920  -  -
Bestemmingsreserve derde fase  75.000  50.000  100.000
Continuiteitsreserve  11.620  8.000  6.981
    
  89.540  58.000  106.981

       
       
       
Kostenratio’s       
Besteed aan doelstelling / totale baten  26%  41%  23% 
Kosten eigen fondsenwerving / baten 
eigen fondsenwerving 

  
8% 

  
13% 

  
11% 
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Toelichting 

Algemeen 

De stichting is opgericht op 16 december 1999 en is gevestigd te Amsterdam.  

De operationele activiteiten van de stichting zijn gestart in oktober 2002. De periode daaraan 
voorafgaand is een periode van onderzoek, voorbereiding en vermogensopbouw geweest. 

De uitvoering van de projecten vindt plaats door Stichting Wiesje Suriname, een afzonderlijke 
stichting met een eigen bestuur. Gezien de verhouding tussen Stichting Wiesje Suriname en Stichting 
Wiesje dienen beide stichtingen als een eenheid gezien te worden. De cijfers van Stichting Wiesje 
Suriname zijn in de jaarrekening geconsolideerd. 

De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Fondsenwervende instellingen. 

Stelselwijzigingen  
Met ingang van dit boekjaar is de nieuwe richtlijn RJ 650 toegepast. Deze stelselwijziging heeft geen 
effect op het resultaat en het vermogen (reserves en fondsen). De wijzigingen betreffen met name: 
� Aangepaste modellen voor de balans en de staat van baten en lasten; 
� Het niet toedelen van de kosten beheer en administratie maar afzonderlijk presenteren; 
� Presentatie en rubricering van de componenten in het vermogen. 

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers over voorgaand boekjaar aangepast. 

Voor jaarrekeningen die aanvangen op of na 1 januari 2008 is tevens richtlijn 290 (financiële 
instrumenten) aangepast. Deze richtlijn werkt ondermeer door in de grondslagen voor de waardering 
van de financiële vaste activa, vorderingen, effecten, liquide middelen, langlopende schulden, 
kortlopende schulden en rente baten en lasten. Met ingang van 1 januari 2008 worden deze bij de 
eerste opname verwerkt tegen de reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de 
eerste opname vindt waardering plaats tegen de reële waarde of de geamortiseerde kostprijs. Indien er 
geen sprake is van agio of disagio en de waarde van de direct toerekenbare transactiekosten dan is de 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Aangezien er geen sprake is van agio en 
disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Derhalve 
heeft voornoemde stelselwijziging geen effect op het vermogen en het resultaat. 

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 
(nominale waarde). 

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in Euro’s, tenzij anders vermeld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Toezeggingen voor giften of donaties worden verwerkt in het jaar waarin deze toezegging 
onomstotelijk vaststaat. 
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Kostentoerekening 
De kosten worden toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie als 
volgt: 
� direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend 
� niet direct toerekenbare kosten worden toegerekend aan de activiteit waarop deze kosten 

betrekking hebben. 

Vreemde valuta 
Uitgaven en ontvangsten in vreemde valuta worden omgerekend tegen gemiddelde koersen. De 
gemiddelde omrekeningskoers voor de Surinaamse Dollar in 2008 bedroeg € 0,2446 (2007: 
€ 0,2857). Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum.  
De koers per 31 december 2008 van de Surinaamse Dollar bedroeg € 0,2686 (31 december 2007: 
€ 0,26).  

Resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de in het verslagjaar genoten baten en de aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. Een overschot of een tekort wordt toegevoegd respectievelijk 
onttrokken aan de reserves conform het besluit van het bestuur. 
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Balans per 31 december 2008 

Materiele vaste activa 

Dit betreft de grond in Ellen (district Commewijne) aangeschaft in 2005. Grond wordt gewaardeerd 
tegen kostprijs. Er wordt niet op afgeschreven. De materiele vaste activa wordt in geheel 
aangehouden voor de doelstelling. 

Vorderingen 
   31 dec 2008 31 dec 2007 

 € €

Bijdrage Stichting DOEN! 32.000 -
Nog te ontvangen rente 12.399 8.772
Nog te ontvangen brunchbijdragen 2.000 -
Personeelsvoorschotten - 391
Vooruitbetaalde kosten 3.905 1.721
Overige vorderingen 54 513
 
 50.358 11.397 

Liquide middelen 
 Valuta  31 dec 2008 31 dec 2007 

 € €

Deposito’s 
12 maands deposito Postbank EUR 100.000 -
6 maands deposito Postbank EUR 200.000 -
 
 300.000 - 

Spaarrekening 
Postbank rentemeerrekening EUR 131.624 382.352
 
Rekening couranten 
RBTT Bank Paramaribo  SRD 1.637 3.461
RBTT Bank Paramaribo USD 323 328
RBTT Bank Paramaribo EUR 5.987 5.182
Postbank EUR 3.858 1.292
 
 11.805 10.263 

Kas 
Kas Wiesje Suriname SRD 1.674 255
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Reserves en fondsen 

De specificatie en het verloop kan als volgt worden weergegeven: 
 
 Continuiteits 

reserve 

 

 

Reserve 

financiering 

activa voor 

doelstelling 

Bestemmings 

reserve 

derde fase 

 

Bestemmings 

fonds derde 

fase 

 

Totaal 

 reserves en 

fondsen 

 

 € € € € € 

Stand 1 januari 2008 282.334 10.121 100.000 - 392.455 
Resultaat 2008 11.620 - 75.000 2.920 89.540 
   
Stand 31 december 2008 293.954 10.121 175.000 2.920 481.995 

In 2008 is in Suriname een benefit avond georganiseerd door Stichting Wiesje Suriname ten behoeve 
van de op te zetten woonzorgvoorziening, de derde fase van de gefaseerde aanpak. De opbrengst van 
deze avond is derhalve toegevoegd aan het bestemmingsfonds derde fase en mag uitsluitend voor dit 
doel worden aangewend. 

Het bestuur heeft besloten een bedrag van € 75.000 van het overschot van 2008 af te zonderen voor 
de realisatie van de woonzorgvoorziening, de derde fase van de gefaseerde aanpak. De reserve is 
bestemd als eigen bijdrage aan de stichtingskosten van deze woonzorgvoorziening. Overige bijdragen 
dienen uit separate sponsoring verworven te worden. Activiteiten hiervan zullen pas een aanvang 
nemen zodra de plannen voor de woonzorgvoorziening definitief zijn opgesteld en goedgekeurd. 

Kortlopende schulden 
   31 dec 2008 31 dec 2007 

 € €

Loonbelasting en sociale premies 9.746 9.203 
Te betalen netto lonen en vakantiegeld 557 532 
Vooruitontvangen bedragen 8.000 8.000 
Overige te betalen kosten 5.284 4.198 
   
 23.587 21.933 
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Staat van baten en lasten over 2008 

Baten eigen fondsenwerving 
  Realisatie 

2008 

Begroting 

2008 

Realisatie 

2007 

 € € € 

Donaties bedrijven en instellingen 3.895 5.000 7.059 
Vaste donateurs (Pel’s) 13.166 15.000 12.147 
Overige donateurs 16.232 10.000 10.458 
Brunch (2007: gala) 58.425 50.000 79.833 
    
 91.718 80.000 109.497 

In de donaties is een bedrag van € 13.294 begrepen aan donaties ontvangen in Suriname. (2007: 
€ 7.448). In het bedrag is tevens de opbrengst van de benefit avond in Suriname begrepen van € 2.920 
die geheel bestemd is voor de woonzorgvoorziening. 

De brunch betreft de (bruto) opbrengst van de brunch georganiseerd op 19 april 2008, vergelijkende 
cijfers betreffen het gala van 20 april 2007. 

Baten uit acties van derden 
  Realisatie 

2008 

Begroting 

2008 

Realisatie 

2007 

 € € € 

Stichting DOEN! (dagopvang) 32.000 32.000 32.000
Stichting Sorgu Wi Respeti (dagopvang) - - 3.429
 
 32.000 32.000 35.429 

Stichting DOEN! heeft een toezegging gedaan van € 32.000 per jaar voor een periode van 3 jaar 
ingaande 2006. Deze bijdrage is ten behoeve van de dagopvangvoorziening in Paramaribo.  

Stichting Sorgu Wi Respeti is een organisatie in Suriname die een bijdrage heeft verstrekt ten 
behoeve van maaltijden voor de clienten van de dagopvangvoorziening. 

Baten uit beleggingen 

Betreft de rentebaten op bankrekeningen en deposito’s. 

Overige baten 

Betreft het koersresultaat op de Surinaamse Dollar. 
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Lastenverdeling 

Een specificatie en verdeling van de lasten naar bestemming is als volgt weer te geven: 
 
 Doelstelling 

 

Werving 

baten 

 Kennis 

centrum 

Dag-

opvang 

Fondsen 

werving 

Beheer 

en 

admini-

stratie 

Totaal 

2008 

 

 

Begroot 

2008 

 

 

Totaal 

2007 

 

 

 € € € € € € € 

Diensten van derden 1.849 - 6.325 2.189 10.363 15.000 10.975 
Personeelskosten 8.361 19.400 - - 27.761 35.000 32.835 
Huisvestingskosten 2.705 5.410 - - 8.115 9.000 8.146 
Kantoor- en alg.kosten 1.618 1.955 755 635 4.963 9.000 6.059 
Maaltijden en dranken - 4.595 - - 4.595 5.000 4.018 
Eigen bijdragen - -10.317 - - -10.317 -10.000 -13.754 
      
 14.533 21.043 7.080 2.824 45.480 63.000 48.279 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt 
aan bestuursleden. Per 31 december 2008 waren 7 personeelsleden in dienst bij Stichting Wiesje 
Suriname. (31 december 2007: 9) In Nederland zijn geen personeelsleden in dienst. 
 



   

 

 

 

Overige gegevens 



   

 



   

 

 


