
 

 

Jaarverslag 2015 – Wat doen wij en hoe besteden wij ons geld? 

   

Stichting Tinku – Projecten over Ontmoeting in Nederland en Latijns Amerika 

In 2015 is Stichting Tinku opgericht en meteen van start gegaan met een eerste participatieproject in Nederland: 

“Ontmoeten en zingen als kern voor ontwikkeling en participatie in de Wageningse samenleving”. Het 

belangrijkste resultaat van dit project is de oprichting van het Wagenings Internationaal Koor. Dit project is een 

initiatief van Marisabel Pardo, die voor de stichting pro deo de functie van coördinatrice vervult. 

Het koor is gericht op ontmoeting en participatie in de samenleving door te zingen met verschillende groepen 

in Wageningen. Binnen het koor wordt niet enkel gezongen, maar geven de deelnemers ook kookworkshops 

met recepten uit hun eigen land en leren anderen de geuren en kleuren van de internationale keuken ontdekken. 

Het koor is bijzonder omdat de deelnemers uit verschillende landen komen en zo makkelijk contact maken met 

andere mensen, bijvoorbeeld asielzoekers of mensen met een (recente) migratieachtergrond. Naast Nederlands 

spreken zij allemaal een andere taal en zingen liedjes in hun moedertaal. Zo leren zij de liedjes van elkaars 

landen. In 2015 werd het koor gevormd door 13 enthousiaste vrouwen, die samen een vriendschapsband en 

een kleurrijk repertoire met meertalige liederen hebben opgebouwd. 

Het project Ontmoeten en zingen als kern voor ontwikkeling en participatie in de Wageningse samenleving omvat 

activiteiten voor een periode van 1 jaar in 2015/2016. Voor het project heeft Stichting Tinku een subsidie 

aangevraagd en ontvangen van de Gemeente Wageningen om de activiteiten te kunnen bekostigen. 

  

 

 

In 2016 hopen wij onze activiteiten te kunnen uitbreiden naar Latijns Amerika met hulp van donateurs en in 

samenwerking met andere organisaties in zowel Nederland als in Latijns Amerika. 

 

Nico van Dixhoorn – Voorzitter Stichting Tinku 

 

Financieel jaarverslag 2015  

Stichting Tinku is in 2015 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ANBI stichting. De kosten 

hiervoor zijn verantwoord in onderstaande jaarrekening. Voor het participatieproject “Ontmoeten en zingen als 

kern voor ontwikkeling en participatie in de Wageningse samenleving” heeft de gemeente Wageningen een 

subsidie van € 6.600 toegekend. De bijbehorende activiteiten beslaan het jaar 2015 en 2016. In 2015 werden 

€ 904,85 aan kosten gemaakt voor de oprichting en het eerste project van de stichting.  

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.  

Duncan Liefferink – Penningmeester Stichting Tinku 



 

 

 

 

 

 

Stichting Tinku is ervan overtuigd dat ontwikkeling bij de mensen zelf begint. 

Stichting Tinku stimuleert mensen om elkaar te ontmoeten, tegen te komen, 

en met elkaar hun talenten, problemen, successen, en culturele achtergronden 

te delen. De ontmoeting van kennis, vaardigheden en middelen maakt het 

verschil in de levens van mensen.    

Stichting Tinku heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw 

gift is aftrekbaar voor de belasting. ANBI fiscaalnummer 855724596. Uw 

donatie is volledig aftrekbaar als u ervoor kiest om stichting Tinku minimaal 5 

jaar lang te steunen. Dat kan zonder tussenkomst van een notaris. U kunt 

Stichting Tinku met KvK 64571130 steunen door donateur te worden. U kunt 

uw gift overmaken op: NL71SNSB0927457784.  

Alle bijdragen zijn welkom!        

www.tinku.nl        info@tinku.nl    tel: 0610750126 

 

Jaarrekening 2015

Saldi 1.1.2015

Bankrekening SNS € 0,00

Kas € 0,00

Totaal saldi € 0,00

Inkomsten Bestedingen

Donaties Project Wageningen 2015 € 470,00

Gezamenlijk acties Kosten Bank € 1,08

Subsidie gemeente Wageningen € 6.600,00 Oprichting Stichting Tinku € 433,77

Totaal inkomsten € 6.600,00 Totaal bestedingen € 904,85

Saldi 31.12.2015

Eindsaldo SNS 31.12.2015 € 5.695,15

Kas € 0,00

Totaal saldi: € 5.695,15

Crediteuren 2015 € 0,00 Debiteuren 2014 € 0,00

Saldi+Ink+Cred € 6.600,00 Saldi+Uitg+Deb € 6.600,00

http://www.tinku.nl/
mailto:info@tinku.nl

