Jaarverslag 2018: Hoe besteden wij ons geld?
Stichting Tinku – Projecten over Ontmoeting in Nederland en Latijns Amerika
De activiteiten van Stichting Tinku werden ook in 2018 gesteund met een subsidie van de gemeente
Wageningen. Deze bijdrage is benut voor activiteiten in 2018 en 2019 in het kader van “muzikale
ontmoeting en wereld muziek voor iedereen”. Met name ouderen die van zingen en dansen houden,
hebben deelgenomen aan onze maandelijkse sessies. Tijdens de ontmoetingen was er veel zang- &
dansplezier, vaak met oude (volks)liedjes van over de hele wereld. Stichting Tinku heeft bij dit project rond
het thema “Eenzaamheid in Wageningen” twee lokale organisaties uit Wageningen betrokken.

Een ander succesvol kleinschalig project ontstond spontaan tussen schoolleiding en ouders van de
Montessorischool Wageningen en Stichting Tinku. Dit betreft de renovatie en uitbreiding van de
fietsenstalling op het schoolplein. Bij dit project werden wij gesteund door NL Doet van het Oranje Fonds.
Door te starten met een kleine bijdrage van de ouders kon dit project snel groeien. Het resultaat werd
enthousiast ontvangen door leerlingen, ouders en leerkrachten. Ook voor de omwonenden van de school
was de verbetering van de fietsenstalling succesvol.

Stichting Tinku zamelt geld in voor lokale projecten met jongeren die daar vrijwilligerswerk doen. Zo werd
met € 180 de non-profit instelling EIFODEC gesteund voor het project “Ontwikkeling met sport en
expressie”. EIFODEC werkt aan de sociale inclusie van mensen met een beperking in Cochabamba door
activiteiten op het gebied van sport, kunst, training en arbeidsbemiddeling.
Nico van Dixhoorn – Voorzitter Stichting Tinku

Financieel jaarverslag 2018
De € 2000 subsidie van de gemeente Wageningen betekende ook waardering voor het kleinschalige sociale
werk van Stichting Tinku. Een deel van de subsidie is in 2018 uitgegeven, waarvan € 1050 aan de participatie
en gezondheid van ouderen in Wageningen. Daarmee is nog een deel over voor activiteiten 2019. De
uitbreiding en vernieuwing van de fietsenstalling van Montessorischool Wageningen heeft Tinku
georganiseerd. Hierin ging een bedrag van € 3000 om, waaronder bijdragen van ouders en school. Slechts
een bedrag van € 320, van NL-Doet is via de rekening van de stichting gelopen.
Tot slot werd in Bolivia aan EIFODEC 180 euro overhandigd.
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Duncan Liefferink – Penningmeester Stichting Tinku

Jaarrekening 2018
Saldi 1.1.2018
Bankrekening SNS
Kas
Totaal saldi

€ 521,36
€ 0,00
€ 521,36

Inkomsten
Donaties
Giften anders
Subsidie gemeente Wageningen
Subsidie NL Doet

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 320,00

€ 320,00
Project NL Doet, Wageningen
€ 1.050,00
Project NL Ontmoeten, zingen en dansen Wereld
muziek met ouderen
€ 180,00
Project Bolivia EIFODEC Cochabamba
Bankkosten
€ 120,71

Totaal inkomsten

€ 2.320,00

Totaal bestedingen

€ 1.670,71

Saldi 31.12.2018
Eindsaldo SNS
Kas
Totaal saldi:

€ 1.170,65
€ 0,00

Debiteuren 2017

€ 0,00

Crediteuren 2018
Saldi+Ink+Cred

Bestedingen

€ 0,00
€ 2.841,36

Saldi+Uitg+Deb

€ 1.170,65

€ 2.841,36

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 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

