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Vooraf 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Centro Educativo Agrícola. Het plan omvat 
een overzicht van de doelstelling, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het 
beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling (zie 
http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/index.html ) 
en zal jaarlijks worden geactualiseerd. 
 
 
Het bestuur van de Stichting Centro Educativo Agrícola, 
 
 
Ger Beemsterboer,  
Voorzitter 
 
Mei 2019 
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1. Profiel van de Stichting Centro Educativo Agrícola 
 
Stichting Centro Educativo Agrícola is een stichting die hulp biedt aan mensen in Derde 
Wereldlanden, zonder winstoogmerk.  
 
Er wordt samengewerkt met Fundación Centro Educativo Agrícola Guatemala. 
Doelstelling van deze stichting is het aanbieden van scholing aan kinderen van 12 tot 
15 jaar uit voornamelijk agrarische gezinnen in Guatemala.  
 
Centro Educativo Agrícola werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2000.  
Aanleiding voor de oprichting was het 25-jubileum bij Bejo Zaden B.V. van de heer  
Ger Beemsterboer, algemeen directeur van Bejo. Zakenrelaties en vrienden hebben op 
deze wijze gezorgd voor middelen die het mogelijk maakten om een scholingsproject in 
Guatemala te starten.  
 
Giften via Centro Educativo Agrícola bereiken hun doel. De organisatie is klein en 
slagvaardig. Via nieuwsbrieven, het bedrijfsblad Bejo Echo en de website: 
http://www.centroedu.com wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van 
middelen.  
 
2. De doelstelling en het actuele beleid 
 
De doelstelling 
 
Centro Educativo Agrícola richt zich met name op scholing van jongeren in minder 
ontwikkelde landen en in het bijzonder in Guatemala. Daartoe ondersteunt de stichting 
de activiteiten van Fundación Centro Educativo Agrícola Guatemala, een Guatemalteekse 
stichting gestart in 2003 met de bovenstaande doelstelling. 
 
Het actuele beleid 
 
In het actuele beleid staan de volgende zaken centraal: 
 
o Ouders benaderen, proberen het vertrouwen te winnen zodat zij bereid zijn om hun 

kinderen de scholing te laten volgen met als doel deze kinderen meer kans te bieden 
op een betere toekomst. 

o Via gesprekken met de familie, wordt de motivatie van de studenten en familie 
gemeten. 

o Het aanbieden van deze scholing, algemeen basisonderwijs en praktijkgericht 
landbouwonderwijs bestaande uit 10 modules van 1 week, op onze school in 
Parramos, Guatemala. De modules worden verspreid over 5 periodes van 2 weken, 
binnen een half jaar. De kinderen verblijven deze 2 weken steeds intern. De 
tussenliggende perioden zijn zij thuis bij hun familie. Het is de bedoeling dat zij het 
geleerde in de praktijk brengen en de opgedane kennis verder verspreiden in hun 
directe omgeving.  

o De kinderen, jongens in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, deze opleiding bieden zodat zij 
daarna beter in staat zullen zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien.  

o Na de opleiding contact houden met de ex-studenten en hun families voor eventuele 
verdere nazorg.  

o Leveren van ondersteuning en financiële middelen bij de opbouw en organisatie van 
Fundación Centro Educativo Agrícola Guatemala.  

o Onderzoek naar en opzetten van een soortgelijk project voor meisjes.  
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3. De werkzaamheden  
 
De werkzaamheden van Centro Educativo Agrícola zijn gericht op ondersteuning van 
Fundación Centro Educativo Agrícola middels:  
  
o ondersteuning van educatieve en sociale activiteiten,  
o verbetering van voorzieningen (bijvoorbeeld klaslokalen, sanitaire voorzieningen en 

sportvelden),  
o inrichting en uitbouw van landbouwgronden en kassen.  
o Bezoek en overleg van voortgang van zaken. 
 
Voor meer gerichte informatie verwijzen wij naar de nieuwsbrieven van de stichting, 
artikelen in de Bejo Echo en de website http://www.centroedu.com. 
 
 
4. Werving van fondsen 
 
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier 
zoals tijdens contacten met relaties, zowel prive als zakelijk. De bestaande contacten met 
de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. 
 
Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of jaarlijks een bijdrage 
geven, ontvangt de stichting meer incidentele donaties van organisaties als bijvoorbeeld 
stichting Benevolenta en van overige persoonlijke initiatieven. 
 
 
5. Beheer van fondsen 
 
De fondsen van Centro Educativo Agrícola zijn bescheiden en worden beheerd door de 
Stichting Centro Educativo Agrícola (ingeschreven in de Kamer van Koophandel 
Noordwest-Holland onder nummer 37091663) De stichting beheert rekeningen 
NL24ABNA0513843078 en NL70ABNA0507447719 (ABN-AMRO Bank, op naam van 
Stichting Centro Educativo Agrícola te Warmenhuizen). 
 
Jaarlijks worden enkele duizenden euro’s geworven en zo direct mogelijk besteed 
(gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal (indicatie 
150 euro op jaarbasis) en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- 
en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel en domeinregistratie.  
 
6. Besteding van fondsen 
 
De besteding van fondsen gebeurt in overleg met Fundación Centro Educativo Agrícola 
Guatemala. De bestedingen hebben voornamelijk te maken met de verbetering van 
voorzieningen. 
 
De kosten voor de exploitatie van de school in Guatemala worden gedragen door 
Fundación Centro Educativo Agrícola Guatemala. 
 

http://www.centroedu.com/
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7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, nieuwsbrieven en contactgegevens 
 
Centro Educativo Agrícola is een stichting en is ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland te Alkmaar onder 
nummer 37091663 als de Stichting Centro Educativo Agrícola, adres Trambaan 1,  
1749 ZG te Warmenhuizen.  
 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door; 
De heer G.C. Beemsterboer   Voorzitter 
Mevrouw M.A.M. Bruin-Goudsblom  Secretaris 
De heer N.T. Molenaar   Penningmeester 
 
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor hun inzet.  
 
Het fiscaal nummer van de stichting is 8150.21.859. 
 
Nieuwsbrieven en overige informatie worden gepubliceerd op de website: 
http://www.centroedu.com  
 
Contactgegevens; 
 
Stichting Centro Educativo Agrícola 
Trambaan 1  
Postbus 50 
1749 ZH  Warmenhuizen 
Tel.: 0226396162 
Fax: 0226393504 
E-mail: m.goudsblom@bejo.nl 
 
Fundación Centro Educativo Agrícola Guatemala 
18 Calle 2-22 Zona 2 
Casa No. 45 
Ciudad de Guatemala 
Tel.: 0050278307145 
Fax: 0050278307147 
E-mail: mainore@bejogt.com 
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