datum vastgesteld: 13 maart 2020
Stichting Tess Unlimited
Fliermatenweg 1
7451 NH Holten
Tel: 0654356806
contact: tessa de goede (tessa@tessunlimited.nl) | www.tessunlimited.nl

Inhoudsopgave
1. Verslag van het bestuur.....................................................................................................3
1.1

1.2

Activiteiten in 2019.........................................................................................................................................3
1.1.1

Operaties en operatieweken...........................................................................................................3

1.1.2

Melkproject.......................................................................................................................................4

1.1.3

Logopedie.........................................................................................................................................4

1.1.4

Campamento Sonrisas......................................................................................................................4

Activiteiten en resultaten tussen 2008 en 2019...........................................................................................4

2. Doel voor 2020.................................................................................................................4
2.1

Schisiskliniek...................................................................................................................................................5

3. Stichting............................................................................................................................5
3.1

Gegevens over de aard van de organisatie..................................................................................................5
3.1.1

De stichting heeft ten doel..............................................................................................................5

3.1.2

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door...............................................5

3.2

ANBI status.....................................................................................................................................................5

3.3

KVK nummer...................................................................................................................................................5

3.4

Promotie..........................................................................................................................................................6

3.5

Algemene informatie over Tess Unlimited...................................................................................................6

3.6

Bestuur.............................................................................................................................................................6

3.7

Werknemers....................................................................................................................................................6

4. Balans................................................................................................................................7
4.1

Uitgaven in Guatemala...................................................................................................................................8
4.1.1

4.2

Overzicht van uitgaven in Guatemala 2019...................................................................................8

Begrote uitgaven voor 2020..........................................................................................................................8

pagina 2

1. Verslag van het bestuur
Graag delen wij met u het jaarverslag van 2019: een jaar vol nieuwe uitdagingen en mooie resultaten. Na het
vieren van ons tienjarig bestaan in 2018, stond het opeenvolgende jaar in het teken van het realiseren van
onze bestaande activiteiten, maar ook het nastreven van onze nieuwe dromen. Het was eindelijk tijd om te
starten met de bouw van onze eigen schisiskliniek, die we hopen in het jaar 2020 afgerond te hebben. We
verhuisden ons kantoor naar een aangrenzend pand en hielden ons, tussen het getimmer en gezaag door,
bezig met projecten die onze stichting al jaren staande weten te houden. Zo organiseerden we maar liefst
tien operatieweken, waar een recordaantal van 369 kinderen zijn/haar levensveranderende operatie ontving.
In samenwerking met vijf verschillende medische teams én dit jaar voor het eerst een Nederlandse chirurg,
wisten we onze kinderen weer een mooie nieuwe toekomst te bieden. Iets wat dit jaar werd uitgebreid met
de aanwezigheid van onze lokale psycholoog, die een nieuw stukje zorg heeft weten op te pakken door de
ouders en kinderen te ondersteunen waar dat nodig is. Het komende jaar staat voor ons dan ook in het teken
van het uitbreiden van de complete voor- en nazorg en het focussen op een duurzame toekomst, waarin we
aan de hand van onze eigen kliniek de stichting steeds professioneler op de kaart kunnen zetten. In de hoop
dat we ons structureel kunnen blijven inzetten voor de kinderen met schisis in Guatemala en verder kunnen
uitgroeien tot een duurzame en betrouwbare organisatie waar iedere specialist op gebied van schisis mee zou
willen samenwerken.
Namens het bestuur van Tess Unlimited.

1.1

Activiteiten in 2019

We hebben in 2019 wederom geweldige resultaten behaald en deze willen we graag met u delen:

Er zijn 369 kinderen geopereerd.
Er zijn 10 operatieweken georganiseerd.
Er zijn meer dan 410 kinderen op gewicht gebracht in ons melkproject.
Er hebben 259 kinderen logopedie ontvangen.
Er zijn meer dan 500 families, kinderen en jongeren begeleid door onze lokale psycholoog.

1.1.1 Operaties en operatieweken
We hebben als doel om alle kinderen met schisis, die wij tegenkomen, te opereren. In 2019 hebben we
verspreid over tien operatieweken ruim 369 kinderen voorzien van een operatie. In deze weken sluiten we de
lip, het gehemelte en het tandvlees of vindt er een lip- of neusreconstructie plaats. We werken al jaren samen
met dezelfde medische teams en dezelfde chirurgen, afkomstig uit Amerika en Canada (Free to Smile, Smile
Network, HUGS foundation, Faith in Practice en Medical Mission for Children).
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1.1.2 Melkproject
Wij hebben als doel om kinderen zo snel mogelijk op een gezond gewicht te brengen, zodat ze aan
hun lip en/of gehemelte geopereerd kunnen worden. Voor beide operaties is een minimaal gewicht
vereist. In 2019 hebben we meer dan 410 kinderen via het melkproject op het juiste gewicht gebracht.
Voor lip-operaties is dit 5 kilo en gehemelte-operaties 9 kilo. Omdat we steeds bekender
worden in Guatemala en families ons steeds sneller vinden, komen er meer en meer kinderen in ons
melkproject. Iedere maand voeren we op 14 verschillende plekken in Guatemala het melkproject uit. We
controleren het gewicht en de groei van de kinderen en voorzien ze van melk, medicijnen en speciale
drinkflessen.

1.1.3 Logopedie
Sinds 2013 zijn we begonnen met het aanbieden van logopedische hulp. Ongeveer acht weken na de
gehemelte-sluiting kan een kind beginnen met logopedie. Dit jaar hebben we zo ruim 259 kinderen kunnen
helpen. Op dit moment zijn er vijf lokale logopedisten in dienst die op vijf verschillende provincies in
Guatemala logopedie geven (San Marcos, Huehuetenango, Quiche, Sacatepequez en Suchitepequez).

1.1.4 Psychologie
Vanaf januari 2019 hebben we ook een lokale psycholoog in dienst. Zij werkt één dag per week op ons
hoofdkantoor om individuele jongeren en moeders te helpen. Daarnaast is ze iedere operatieweek aanwezig
om de ouders te begeleiden.

1.2

Activiteiten en resultaten tussen 2008 en 2019
Er zijn 2163 kinderen geopereerd.
Er zijn 75 operatieweken georganiseerd.
Er zijn meer dan 1900 kinderen op gewicht gebracht in ons melkproject.
Er zijn meer dan 9000 logopedie sessies gegeven sinds het jaar 2013.
Er zijn meer dan 500 families, kinderen en jongeren begeleid door onze lokale psycholoog
sinds het jaar 2019.

2. Doel voor 2020
Onze doelstellingen voor het aankomende jaar zijn als volgt:

Minstens 350 kinderen opereren.
De bouw van de schisiskliniek afronden eind 2020.
Het werven van extra vrijwilligers met psychologische achtergrond en kennis van de Spaanse
taal, om onze lokale psycholoog te kunnen ondersteunen tijdens operatieweken.
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2.1

Schisiskliniek

We zijn druk bezig met de bouw van een eigen schisiskliniek om hier in de toekomst schisisoperaties uit te
voeren.

We worden hierin bijgestaan door enkele 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 bouwtekeningen 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 in Guatemala. 13 maart 2019 hebben we de vergunning
ontvangen om te beginnen met de bouw van de kliniek, die op 25 maart daadwerkelijk is gestart. We hopen
ongeveer in juni 2020 klaar te zijn, waarna we beginnen met schoonmaken, verven en inrichten. Met als doel
om per 1 januari 2021 de schisiskliniek, genaamd Centro Tulipanes, te kunnen openen.

3. Stichting
Stichting Tess Unlimited

Telefoonnummer: 0654356806

Fliermatenweg 1

Email: tessa@tessunlimited.nl

7451 NH Holten

Website: www.tessunlimited.nl

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 Asociación 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

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.

3.3

KvK-nummer

08181442
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3.4

Promotie
Onze website bevat veel informatie en videos met betrekking tot onze activiteiten in
Guatemala: http://www.tessunlimited.nl
We zijn ook zeer actief op Facebook en Instagram, waar we onze volgers dagelijks op de
hoogte houden van diverse acties en activiteiten:
Facebook: https://www.facebook.com/TESSUnlimited
Instagram: https://www.instagram.com/tessunlimitedguatemala/
We hebben ook een uitgebreid assortiment aan video’s op ons eigen YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UcswRr9hnyEzqfmSAXqyUxRQ

3.5

Algemene informatie over Tess Unlimited

Team Tess Unlimited 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 een kind
geboren met schisis hebben. De stichting heeft in de afgelopen 11,5 jaar al meer dan 130 Nederlandse vrijwilligers mogen ontvangen in Guatemala. In 2016 zijn we een onderzoek gestart naar de oorzaak van schisis in
Guatemala. Dit onderzoek loopt nog steeds. We hopen het eind 2020 afgerond te hebben.

3.6

Bestuur

Data

Omschrijving

18-9-2008

Akte van Oprichting

18-9-2008

Bestuurslid

Naam bestuurder

Geboortedatum

Functie

Tessa de Goede de

09-04-1983

Oprichtster & direc-

Ordoñez

trice in Guatemala

9-1-2018

Bestuurslid

Christina Tinselboer

18-11-1979

Voorzitter

1-3-2018

Bestuurslid

Paul de Goede

03-06-1956

Penningmeester

4-11-2019

Bestuurslid

Paula van de Kamp

06-08-1996

PR/vrijwilligerscoördinator

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
Smilemakers-groep 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 stichting
Stichting T.E.S.S. Unlimited
Balans per 31 december 2019
Begin vermogen per 1 januari 2019

€

257.384,05

Giften en sponsoring vanuit Nederland

€

378.352,20

Inkomsten via PayPal

€

1.471,04

Giften en sponsoring ontvangen in Guatemala

€

32.590,62

Ontvangen rente in Nederland

€

20,45

€

412.434,31

€

-31.976,32

Beginvermogen per 31-12-2018

€

257.384,05

Eindvermogen per 31-12-2019

€

225.407,73

Toename/afname vermogen in 2019

€

-31.976,32

ABN Amro betaalrekening

€

43.881,46

ABN Amro spaarrekening

€

7.669,23

ABN Amro rekening voor bouw kliniek

€

40.278,54

ABN Amro rekening kliniek/sparen

€

75.001,15

ASN Deposito Spaarrekening

€

58.577,35

€

225.407,73

Baten en Lasten 2019

Kosten Tess Unlimited/Sinlimites Guatemala

€

282.416,40

Kosten bouw kliniek

€

141.887,84

Bankkosten NL

€

619,85

Reiskosten en verzekering NL

€

5.782,95

Habermanflessen NL

€

3.267,00

Accountant NL

€

302,50

Inkoop

€

7.628,71

Contributies

€

250,00

Diverse kosten zoals onderhoud site etc.

€

2.255,38

€

444.410,63

Totale toename/afname vermogen

Vermogensvergelijking

Bovenstaande balans heeft alleen betrekking op T.E.S.S. Unlimited in Nederland. Dit is de stichting die de
ANBI-status heeft.
De accountantsverklaring is voor T.E.S.S. 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.

pagina 7

4.1

Uitgaven in Guatemala

TESS Sin Limites in Guatemala heeft in 2019 ook rechtstreeks bijdragen gekregen van een aantal
organisaties zoals:

Smile Train uit Amerika.
Liliane Fonds uit Nederland.
Particulieren voornamelijk uit Nederland en Amerika.
Lokale donateurs.
Het volgende overzicht geeft u inzicht m.b.t. de uitgaven in Guatemala aan de diverse projecten.

4.1.1 Overzicht van uitgaven in Guatemala 2019
Operaties

€

141.223,08

Melkproject

€

75.513,32

Evaluaties

€

8.516,47

Promotie

€

2.109,65

Logopedie

€

11.530,33

Personeelskosten

€

26.358,62

Psychologie

€

2.879,99

Kantoor- en administratiekosten

€

10.375,28

Diverse kosten

€

3.909,67

Nieuwe kliniek

€

141.887,84

Totaal

€

424.304,25

Operaties (350 kinderen)

€

140.000,00

Melkproject

€

75.000,00

Evaluaties

€

8.800,00

Promotie

€

2.150,00

Logopedie

€

16.600,00

Personeelskosten

€

29.000,00

Psychologie

€

4.890,00

Kantoor- en administratiekosten

€

10.000,00

Diverse kosten

€

4.000,00

Totaal doorlopende projecten

€

280.440,00

Kliniek: renovatiekosten (reeds betaald)

€

0

Aankoop naast gelegen gebouw

€

69.000,00

Legal: advocaat, licenties, architect, vergunningen (gedeelte al betaald)

€

2.500,00

Aankleding: beddengoed, gordijnen, kasten en schappen, verlichting,

€

20.000,00

Onvoorziene kosten 5%

€

17.067,00

Totaal kosten realisatie kliniek

€

108.567,00

4.2

Begrote uitgaven voor 2020

badkamerinrichting, algemene attributen en decoratie)
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