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Het bestuur is in samenstelling ongewijzigd gebleven. Het nieuwe aanvraagformulier blijkt een 
waardevolle toevoeging voor het beoordelen van de aanvragen. 
 
De statutaire beginselen, in combinatie met de beleidsvoornemers van de Stichting Imelda-Nolet, 
zijn de basis geweest voor de toekenningscriteria waarbinnen het bestuur besluiten nam. 
Ook dit jaar heeft het bestuur vrijwel het volledig beschikbare bedrag aan projecten kunnen 
toekennen. De Stichting doneerde in 2018 aan 20 projecten (2017:14 projecten) voor een 
totaalbedrag van €170.748,- (2017: €201.714,-). Het aantal aanvragen in 2018 is met 40 hoger 
uitgevallen dan de 31 aanvragen in 2017.  
 
 2018 2017 

In Euro Gezondheidszorg Onderwijs Totaal  
Materialen 32.024 41.465 63.489 27.000 

Infrastructuur 19.428 35.401 54.829 85.962 

Opleiding 17.820  17.820 10.058 

Sanitatie 10.200  10.200 9.670 

Overig 7.963  7.963 10.000 

Apparatuur 447 6.000 6.447 59.024 

Totaal 87.882 82.866 170.748 201.714 

Aantal projecten 10 10 20 14 

2017 128.143 73.571 201.714  
 
In bovenstaande tabel zijn toegekende bedragen verbijzonderd naar hoofddoelstelling van de 
Stichting en projectdoelstellingen. Ook is de vergelijking met voorgaand jaar gemaakt. De verdeling 
tussen de hoofddoelstelling is in 2018 goed in balans. Onder de categorie 'Materialen' zijn 
bijvoorbeeld consumables, materialen voor bouw en inrichting, les en vervoersmaterialen mogelijk 
gemaakt.Projecten voor het totstandbrengen van infrastructuur, zoals schoolgebouwen of 
gezondheidszorg-faciliteiten, maken dit jaar met 32% een minder groot deel van de donaties uit. 
Vorig jaar was dit nog 43%. De categorie "Overig" heeft betrekking op een melkproject voor 
kinderen met Schisis in Guatamala en medische zorg voor 35 jongens en meisjes in Honduras.  
 
In 2018 is een nog meer gebalanceerde 
toekenning tussen continenten behaald dan 
voorgaand jaar.  De toekening aan Afrikaanse 
landen maakt 52% van het geheel uit, ten 
opzichte van 61% in 2017 en 87% in 2016.  
Dit jaar zijn er aanzienlijk meer 
toekenningen gegaan naar Zuid- en 
Midden- Amerikaanse aanvragen. 
Deze maken nu 16% van het geheel 
uit, ten opzicht van 9% in 2017. 
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