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1.

Verslag van het bestuur

Voor u ligt het jaarverslag van een bijzonder jaar. In het jaar 2018 vierden we het 10-jarig bestaan van de stichting
Tess Unlimited. Een mijlpaal om trots op te zijn en die hebben we dan ook gevierd door een jubileumfeest te
organiseren in Nederland in oktober 2018. Enerzijds om onze resultaten te delen en onze successen te vieren met
onze trouwe donateurs. Anderzijds om fondsen te werven voor het realiseren van de Tess Unlimited droom: een eigen
schisis kliniek. We hadden onszelf begin van het jaar een ambitieus doel gesteld: bovenop onze jaarbegroting voor
onze activiteiten de benodigde fondsen (ruim 300.000 euro) realiseren voor de kliniek. So far, so good. We liggen
aardig op koers en de kliniek gaat er in 2019 zeker komen. In de afgelopen tien jaar hebben we 1794 kinderen een
toekomst gegeven door een operatie gedurende 65 operatieweken en blijven we jaar op jaar het uiterste vragen van
onszelf en ons team om het net weer een beetje beter te doen, te leren van de uitdagingen die we tegenkomen in
een land als Guatemala en vooral doorzettingsvermogen te tonen door het goede te blijven doen. Ik kijk uit naar de
komende tien jaar. Waarin we door blijven gaan met mooie resultaten realiseren, waarin we mogen vertrouwen op
structurele steun van betrokken fondsen en organisaties en uit groeien tot een begrip, een organisatie waarmee
schisisteams van over de hele wereld graag samen willen werken.
Namens het bestuur en het team in Guatemala,
Marianne Karstens, voorzitter Tess Unlimited

1.1. Activiteiten in 2018

We hebben dit jaar (2018) wederom geweldige resultaten behaald en deze willen we graag
met u delen:

✓
✓
✓
✓
✓

Er zijn 292 kinderen geopereerd
We hebben 8 operatieweken gehad
Er zijn meer dan 300 kinderen op gewicht gebracht in ons melkproject
77 kinderen hebben dit jaar logopedie ontvangen
36 jongeren hebben deelgenomen aan Campamento Sonrisas

1.1.1. Operaties en operatieweken

Ons doel is om alle kinderen die wij vinden met een schisis te opereren. In 2018 hebben we 292 kinderen
geopereerd, verspreidt over 8 operatieweken. Dit is zowel de lipsluiting, gehemelte sluiting, reconstructie van
de lip, neuscorrectie en sluiten van het tandvlees. We werken al jaren samen met dezelfde teams en dezelfde
chirurgen (Free to Smile, Smile Network, HUGS foundation en Faith in Practice).

1.1.2. Melkproject

Ons doel met het melkproject is, de kinderen zo snel mogelijk op een gezond gewicht te brengen, zodat de
kinderen aan hun lip en/of gehemelte geopereerd kunnen worden. Voor beide operaties is een minimaal
gewicht vereist. In 2018 hebben we meer dan 300 kinderen op gewicht gebracht. Ten opzichte van 2016 en
2017 zijn dit 75 kinderen méér. Doordat we steeds bekender worden in Guatemala en families ons steeds
sneller weten te vinden krijgen we meer kinderen in ons project. Iedere maand voeren wij ons melkproject op
12 verschillende plekken in Guatemala uit. We controleren het gewicht en de groei van de kinderen. Daarnaast
verschaffen we melk, medicijnen en speciale voedingsflessen aan de
kinderen, die deze nodig hebben.

1.1.3. Logopedie

Sinds 2013 zijn we begonnen met het geven van logopedie. Dit jaar hebben we 77 kinderen 1 jaar lang
logopedie kunnen geven. Ongeveer 8 weken na de gehemelte sluiting beginnen de kinderen met logopedie. We
hebben op dit moment 5 lokale logopedisten, die in 5 verschillende provincies in Guatemala logopedie geven
(San Marcos, Huehuetenango, Quiche, Sacatepequez en Suchitepequez).
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1.1.4. Campamento Sonrisas

Vanaf 2014 organiseren wij ieder jaar in de maand november Campamento Sonrisas in Antigua. Een 10-daags
zomerkamp voor gemiddeld 35 jongeren, die vanuit alle provincies van Guatemala bij elkaar komen en
intensieve logopedie, psychologie sessies en workshops ontvangen. In 2018 hebben tevens 36 jongeren
deelgenomen aan Campamento Sonrisas.

1.2.

2.

✓

Activiteiten en resultaten tussen 2008 en 2018
Er zijn 1794 kinderen geopereerd

✓

We hebben 65 operatieweken gehad

✓

Er zijn meer dan 1500 kinderen op gewicht gebracht in ons melkproject

✓

Meer dan 300 kinderen hebben logopedie ontvangen sinds het jaar 2013

✓

134 jongeren hebben deelgenomen aan Campamento Sonrisas sinds het jaar 2014

Doel voor 2019

Onze doelstellingen voor het aankomende jaar zijn het volgende:
✓
✓
✓
✓
✓

We willen minstens 300 kinderen opereren.
We hebben de vergunning ontvangen voor de bouw van de kliniek en zullen starten op maandag 25
maart 2019
Een lokale psycholoog, die we in dienst hebben genomen, gaat de jongeren en ouders begeleiden
tijdens de operatieweken.
We willen in 2019 een aantal extra vrijwilligers werven, die psycholoog zijn en Spaans spreken om
onze lokale psycholoog te kunnen ondersteunen tijdens de operatieweken.
Ook willen we in 2019 minder geld gaan gebruiken voor promotie doeleinden. (o.a. banners, die we
langs grote wegen hangen) In 2018 hebben we meer kinderen in ons project gekregen en is onze
wachtlijst wederom gestegen. We willen ons nu eerst focussen op de kinderen, die we in ons project
hebben.

2.1. Schisiskliniek
We zijn druk bezig met de organisatie voor een eigen schisiskliniek om hier de operaties te kunnen uitvoeren.
We worden hierin bijgestaan door ervaringsdeskundigen waaronder Patricia Bortoluzzi (Chirurg en lid van het
comité van aanbeveling) om er zorg voor te dragen dat de kliniek zal voldoen aan de standaard en
kwaliteitseisen conform de algemene medische (chirurgische) richtlijnen.
In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen, het ontwerpen van tekeningen en het opzetten van de vereiste
richtlijnen. De fondsenwerving is vanaf dat moment ook in gang gezet. Begin januari 2018 zijn alle plannen
ingeleverd bij de gemeente van Antigua. Woensdag 13 maart 2019 hebben we de vergunning ontvangen om te
beginnen met de bouw van de kliniek. We zullen op maandag 25 maart 2019 beginnen met de bouw en hopen
rond september 2019 klaar te zijn.
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3.

Stichting

Stichting Tess Unlimited
Fliermatenweg 1
7451 NH Holten
Telefoonnummer: 0654356806
Email: tessa@tessunlimited.com
Website: www.tessunlimited.com
Bankgegevens: Abn Amro: NL95 ABNA 06197176 88
(BIC ABNANL2A)

3.1.

Gegevens over de aard van de organisatie

Rechtspersoon: Stichting
Datum oprichting: 18 september 2008

3.1.1. De stichting heeft ten doel

Het bijeenbrengen van middelen, zowel financieel en menskracht (vrijwilligers), voor ondersteuning van
geselecteerde goede doelen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder ter ondersteuning van de activiteiten van
Tess sin Limites in Guatemala.

3.1.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

Het organiseren van activiteiten ter verwerving van gelden en middelen en het werven van sponsors.

3.2.

ANBI status

3.3.

KVK nummer

3.4.

Promotie

Ultimo 1 Januari 2009 heeft Stichting Tess Unlimited, conform de beschikking belastingdienst, de “Algemeen
Nut beogende instelling” -status verkregen (ANBI). Nummer 819906268
Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 en geldt zolang wordt voldaan aan de
eisen, c.q. onbepaalde tijd, voor een dergelijke instelling.

08181442

Onze website bevat veel informatie en filmpjes over onze activiteiten in Guatemala: http://
www.tessunlimited.com
We zijn ook zeer actief op Facebook en Instagram waar u dagelijks op de hoogte wordt gehouden van de
diverse acties en activiteiten:
Facebook: https://www.facebook.com/TESSUnlimited
Instagram: Tessunlimitedguatemala
We hebben ook een uitgebreide hoeveelheid filmpjes op onze eigen YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UcswRr9hnyEzqfmSAXqyUxRQ

3.5.

Algemene informatie over Tess Unlimited

Tess Unlimiteds team in Guatemala bestaat uit 16 personen. We hebben 5 lokale logopedisten, 1 kinderarts, 1
nutritionist, 4 promoters, 1 psycholoog en 4 fulltime medewerkers die op kantoor werken. Van deze 16
medewerkers zijn er 2 medewerkers die zelf zijn geboren met schisis en zijn er 5 medewerkers die ouders zijn
van kinderen geboren met schisis.
Tess Unlimited heeft in de afgelopen 10 jaar al meer dan 125 Nederlandse vrijwilligers mogen ontvangen in
Guatemala. Tess Unlimited is in 2016 met een onderzoek gestart naar de reden van schisis in Guatemala. Dit
onderzoek loopt nog steeds en hopen we eind 2019 af te kunnen ronden.
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3.6. Bestuur
Data

Omschrijvin Naam Bestuurder Geboortedatu Functie
g
m

18-09-2008

Akte van
Oprichting

18-09-2008

Bestuurslid

Tessa de Goede
de Ordoñez

09-08-2015

Bestuurslid

Marianne Jolande 27-07-1986
Karstens

Voorzitter

09-01-2018

Bestuurslid

Christina
Tinselboer

18-11-1979

Fondsenwerving

01-03-2018

Bestuurslid

Paul de Goede

03-06-1956

Penningmeester

09-04-1983

Oprichtster &
Directrice in
Guatemala

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor hun bestuurlijke
werkzaamheden.

3.7. Werknemers
Stichting Tess Unlimited heeft in Nederland geen werknemers in dienst. In Nederland is er een Smilemakersgroep opgezet. Deze groep bestaat uit vrijwilligers, die zich inzetten voor de stichting in Nederland. Geen van
deze vrijwilligers krijgt hiervoor een salaris of vergoeding.
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4.

Balans
Balans per 31 december 2018

begin vermogen per 1 januari 2018
ABN Amro betaalrekening
ABN Amro spaarrekening
ABNAMRO rekening voor bouw kliniek
ABNAMRO rekening kliniek/sparen
ASN Deposito Spaarrekening

€ 237.565,47
€
€
€
€
€
€

20.052,25
6.037,44
97.732,31
75.000,00
58.562,05
257.384,05

Baten en Lasten 2018
Giften en Sponsoring vanuit Nederland
Giften toegezegd in dec 2018 gestort jan 2019 (3x)
Giften en Sponsoring ontvangen in Guatemala
Ontvangen rente in Nederland

€
€
€
€

246.583,79
10.929,00
64.687,00
56,06

€
€

322.255,85
19.818,58

Beginvermogen per 31-12-2017
Eindvermogen per 31-12-2018

€
€

237.565,47
257.384,05

Toename/afname vermogen in 2018

€

19.818,58

kosten door/in Tess Sinlimites Guatemala
Bankkosten NL
Reiskosten en verzekering NL
Habermann flessen NL
Accountant NL
Fondsenwerving NL
10 jarig bestaan van de stichting(alles is gesponsord)
div.kosten zoals onderhoud site en drukwerk

€
€
€
€
€
€
€
€

257.351,00
3.647,54
5.008,53
6.535,00
302,50
19.435,62
2.867,26
7.289,82
€ 302.437,27

Totaal toename/afname vermogen

Vermogensvergelijking

Bovenstaande balans heeft alleen betrekking op TESS Unlimited in Nederland.
Dit is de stichting die de ANBI-status heeft.
De accountantsverklaring is voor TESS Unlimited in Nederland.
Buiten een beperkt aantal kosten, die in Nederland worden gemaakt, worden de gelden overgemaakt naar TESS
Sin Limites in Guatemala. Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten onder de
directie van Tessa de Goede–de Ordoñez.
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4.1. Uitgaven in Guatemala
TESS Sin Limites in Guatemala heeft in 2018 ook rechtstreeks bijdragen gekregen van een aantal organisaties
zoals:
✓ Smile Train uit Amerika
✓ Liliane Fonds uit Nederland
✓ Feed the Dream uit Amerika
✓ Particulieren voornamelijk uit Nederland en Amerika
✓ Lokale donoren.
Het volgende overzicht geeft u wat meer inzicht in de uitgaven in Guatemala aan de diverse projecten.

4.1.1. Overzicht van uitgaven in Guatemala 2018
Operaties

€

116.673,00

Melkproject

€

65.617,00

Evaluaties

€

5.723,00

Promotie

€

10.286,00

Logopedie

€

12.129,00

Kantoor en personeel

€

26.554,00

Campamento Sonrisas

€

9.026,00

Diversen kosten

€

5.829,00

Nieuwe kliniek

€

5.514,00

Totaal

€

257.351,0
0

Kliniek: renovatiekosten, aankoop naast gelegen gebouw

€

186.204,00

Legal: advocaat, licenties, architect, vergunningen

€

5.540,00

Inrichting: (medische) apparatuur, voorraden

€

149.600,00

Onvoorzien 5%

€

17.067,00

Totaal kosten realisatie kliniek

€

358.411,0
0

4.2. Begrote uitgaven voor 2019
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