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STICHTING BALI BUNDAR
ALPHEN AAN DEN RIJN

VERSLAG VAN HET BESTUUR
1. Oprichting
De stichting is opgericht op 1 maart 2006 en is gevestigd te Alphen a/d Rijn. De stichting is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28109613.
Per 4 juli 2006 is de Stichting Bali Bundar door de Belastingdienst aangemerkt als instelling
zoals bedoeld in artikel 32 lid 1 onderdeel 3 en artikel 33 lid 1 onderdeel 4 van de Successiewet
1956 (dossiernummer 27853).
2. Missie
De stichting heeft ten doel: hulp en bijstand bieden aan Balinese kinderen, die door armoede of
sociale en economische problemen behoefte hebben aan medische, sociale en educatieve bijstand.
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door zich in te zetten om bekendheid te krijgen in
Nederland voor deze problematiek met als hoofddoel sponsors te werven voor ondersteuning van
deze kinderen (artikel 2 van de statuten).
3. Projecten
De uitvoering van de projecten op Bali wordt verzorgd door locale mensen onder directe
verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Daartoe wordt op regelmatige basis
bezoeken afgelegd aan Bali om de ontwikkeling en voortgang van de door de Stichting
geïnitieerde projecten te bewaken. De kosten van deze bezoeken zijn geheel voor eigen rekening
van de bestuursleden.
4. Ondertekening
Het bestuur van de Stichting Bali Bundar
Mevr. G.M. Mentink-Nijssen (voorzitter/secretaris)
C.W. van de Graaf RA (penningmeester)
Mevr. M.A. Sanders

Alphen aan den Rijn, 7 februari 2007
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II

JAARREKENING

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2006
(voor resultaatbestemming)

2006
€
A c t i v a
Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen

317
20.297

Totaal activa

20.614

P a s s i v a
Besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve kleuterschool Bugbug
Bestemmingsreserve project Ypac
Algemene reserve

8.550
5.400
4.750

Kortlopende schulden

18.700
1.914

Totaal passiva

20.614
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2006

Uitkomst
2006
€

Baten uit eigen fondswerving
Donaties vaste en incidentele donateurs
Donaties schoolgeldproject
Donaties project Koken voor Yasa Kerti
Donatie Kiwanis Club Alphen a/d Rijn inzake Ypac
Donaties RINO inzake toiletten school Ababi
Donaties inzake kleuterschool Bugbug

8.790
1.100
300
5.400
1.754
8.550
25.894

Af: kosten eigen fondswerving
Directe verwervingskosten
Aandeel in uitvoeringskosten

1.914
39
1.953

In % van baten uit eigen fondswerving
Totaal eigen fondswerving
Resultaat beleggingen
Totaal beschikbaar voor doelstelling
Projectlasten
Kosten Hit ’n Run projecten
Kosten schoolgeldproject
Kosten project Koken voor Yasa Kerti
Kosten project Ypac
Kosten project Toiletten school Ababi
Kosten project Kleuterschool Bugbug
Totaal besteed aan doelstelling
Overschot toe te voegen aan vermogen

(7,5)
23.941
- 101
23.840

......................

728
2.031
300
327
1.754
--5.140

......................

18.700
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3.

I.

TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2006 EN DE STAAT VAN
BATEN EN LASTEN OVER 2006
ALGEMEEN

Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarrekeningregime
De jaarrekening van de stichting wordt ingericht conform de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).
II.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Waarderingsstelsel
De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat dat
uitgaat van verkrijgingsprijzen.
Activa en passiva
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
III. Resultaatbepalingsgrondslagen
Toerekening opbrengsten en kosten
Alle structurele opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben. Alle overige opbrengsten (o.a. schenkingen) worden als opbrengst
verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. De op de
opbrengsten drukkende kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.
Resultaat beleggingen
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te
vorderen renten uit hoofde van met name uitstaande deposito'
s en banksaldi.
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IV. Balans per 31 december 2006
Vooruitbetaalde kosten
Betreft de vooruitbetaalde kosten 2007 van het project Koken voor Yasa Kerti.
Liquide middelen
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

2006
€

ABN AMRO Bank, bestuurspaarrekening
ABN AMRO Bank, rekening-courant

13.950
6.347
20.297

Bestemmingsreserve project kleuterschool Bugbug
Voor de bouw van een kleuterschool in Bugbug op Oost-Bali heeft het bestuur een
bestemmingsreserve gevormd. Specifiek voor dit doel ontvangen giften en donaties worden
afzonderlijke gereserveerd om deze doelstelling in de toekomst te realiseren. Voor de bouw van
de kleuterschool in Bugbug is ca € 40.000 nodig. Verwacht wordt dat de bouw in 2007 kan
aanvangen.
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
2006
€
Ontvangsten giften en donaties voor realisatie kleuterschool Bugbug

8.550

Bestemmingsreserve per 31 december

8.550
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Bestemmingsreserve project Ypac
Het bestuur heeft eind 2006 een gift van ontvangen van de vereniging Kiwanis Club Alphen aan
den Rijn voor de realisatie van het project Ypac. Dit project behelst het aanschaffen van
houtbewerkings- en naaimachines voor een werkplaats waar gehandicapte jongeren onder
begeleiding een vak kunnen leren zodat zij zich in de toekomst zelfstandig kunnen bedruipen.
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
2006
€
Ontvangen donatie Kiwanis Club Alphen aan den Rijn

5.400

Bestemmingsreserve per 31 december

5.400

Algemene reserve
Dit betreft het voordelig overschot van de activiteiten over het boekjaar. Het bestuur wenst het
batig saldo over 2006 te bestemmen voor lopende en nieuwe (Hit ’n Run en Hit ’n Stay)
projecten van de stichting.
De bestemming van het resultaat kan als volgt worden gespecificeerd:
2006
€
Toevoeging aan bestemmingsreserve kleuterschool Bugbug
Toevoeging aan bestemmingsreserve project Ypac
Toevoeging aan algemene reserve
Totaal resultaatbestemming

8.550
5.400
4.750
18.700

Kortlopende schulden
Betreft de per 31 december 2006 verschuldigde kosten van fondswerving.
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V. Staat van baten en lasten over 2006
Directe verwervingskosten
Betreft de kosten die direct gerelateerd zijn aan de fondswerving.
Projectlasten
Uitkomst
2006
€
Kosten Hit ’n Run projecten
Kosten schoolgeldproject
Kosten project Koken voor Yasa Kerti
Kosten project Ypac
Kosten project Toiletten school Ababi

728
2.031
300
327
1.754
5.140

De kosten voor Hit ‘n Run projecten betreffen kleine uitgaven en aanschaffingen om met relatief
weinig geld een aantal zaken te realiseren die voor de mensen ter plaatse van grote betekenis zijn.
Het schoolgeldproject betreft de betaling van schoolgelden voor een aantal kinderen van het
kindertehuis Bali Kids 2 zodat zij onderwijs kunnen genieten.
Het project Koken voor Yasa Kerti zorgt dat tweemaal per week voor de kinderen van Yasa Kerti
een voedzame maaltijd wordt bereid door een kokkin.
De kosten over 2006 van het project Ypac betreft de aanschaf van schildersmateriaal en de kosten
van het schoolgeld voor één van de kinderen van dit tehuis voor gehandicapte jongeren.
De toiletten van de basisschool in Ababi zijn in 2006 geheel gerenoveerd zodat voor de 120
kinderen van deze school weer verantwoorde sanitaire voorzieningen voor handen zijn. Dit
project werd geheel bekostigd door RINO Noord-Holland.
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