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I 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 lokale 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. 
 
Hit ’n Run projecten 
De bedoeling is telkens als we op Bali zijn aan directe hulpverlening te gaan doen 
volgens het hit-and-runsysteem: je ziet of hoort van een probleem dat met weinig geld of 
middelen ter plekke opgelost kan worden en trekt verder naar het volgende probleem. 
Dit kan zijn: de aanschaf van een waterfilterinstallatie, de aanleg van sanitaire ruimtes in 
een tehuis, overdracht van kennis op het gebied van hygiene, zelfredzaamheid, 
aanschaffen van leermiddelen / boeken voor scholen of kinderen uit tehuizen enzovoort. 
 
Project Bali Kids 
Bali Kids bestaat uit een kliniek waar zorg wordt verleend aan zieke kinderen uit 
tehuizen en een eigen kindertehuis. Voor de kinderen in dit tehuis proberen we jaarlijks 
de studiekosten te betalen. 
 
Project Yasa Kerthi 
Tweemaal per week wordt door de stichting een voedzame maaltijd verzorgd in dit 
weeshuis. 
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Project YPAC 
YPAC is een tehuis en aangrenzende school voor gehandicapte jongeren. We 
ondersteunen hen in kansen creëren voor de toekomst. 
 
Project TK Bugbug 
In dit dorp in Oost-Bali zitten de kleuters achter houten schotten in een open gebouw. 
Wij willen geld inzamelen om een echte kleuterschool te bouwen, incl. inventaris enz.  
 
Project SDLB 
Voor de kinderen van het tehuis bij deze school voor speciaal onderwijs willen we 2 x 
per week een voedzame maaltijd laten koken en de kinderen zowel van het tehuis als 
van de school extra activiteiten bieden. 
 
 
4. Ondertekening 
 
Het bestuur van de Stichting Bali Bundar: 
 
Trudy Mentink-Nijssen (voorzitter/secretaris) 
Marja de Jong  
Davy Blekman (penningmeester) 
 
 
 
 
Alphen aan den Rijn, maart 2008 
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II JAARREKENING 

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2007 
(voor resultaatbestemming) 
 
 2007 2006 
     

 € € 

A c t i v a  
 
Vooruitbetaalde kosten 0 317 
Nog te ontvangen bedragen 688 0 
Liquide middelen 34.097 20.297 
     

 
Totaal activa 34.785 20.614 
     

 
 
 
P a s s i v a  
 
Besteedbaar vermogen 
Bestemmingsreserve project Yasa Kerthi 379 0 
Bestemmingsreserve project Ypac 0 5.400 
Bestemmingsreserve project TK Bugbug 17.452 8.550 
Bestemmingsreserve project SDLB 4.294 0 
Algemene reserve 12.660 4.750 
     

  34.785 18.700 
 
Kortlopende schulden 0 1.914 
     

 
Totaal passiva 34.785 20.614 
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007 
 
 2007 2006 
     

 € € 

Baten uit fondswerving 
 
Donaties vaste en incidentele donateurs 12.964 8.790 
 
Donaties project Bali Kids 5.613 1.100 
Donaties project Yasa Kerthi 1.200 300 
Donaties project Ypac 0 5.400 
Donaties project Ababi 0 1.754 
Donaties project TK Bugbug 53.900 8.550 
Donaties project SDLB 6.300 0 
 
     

  79.977 25.894 
  

Af: kosten fondswerving 
Directe verwervingskosten 2.578 1.914 
Aandeel in uitvoeringskosten 392 39 
     

     2.970 1.953 
 

In % van baten uit eigen fondswerving                       (3,7%)   (7,5%)        
     

Totaal eigen fondswerving  77.007 23.941 
 

Resultaat beleggingen   286 -101 
   
     

Totaal beschikbaar voor doelstelling  77.293 23.840 
 
    

 
Projectlasten 
 
Kosten Hit ’n Run projecten 1.074 728 
 
Kosten project Bali Kids 5.958 2.031 
Kosten project Yasa Kerthi 821 300 
Kosten project Ypac 6.351 327 
Kosten project Ababi 0 1.754 
Kosten project TK Bugbug 44.998 0 
Kosten project SDLB 2.006 0 
 
     

Totaal besteed aan doelstelling  61.208 5.140 
 
     

Overschot toe te voegen aan vermogen  16.085 18.700 
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3. TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007 EN DE STAAT VAN 

BATEN EN LASTEN OVER 2007 
 
I. 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 2007 

Liquide middelen 
 
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 
 2007 2006 
     

 € € 

ABN AMRO Bank, bestuurspaarrekening  23.367 13.950 
ABN AMRO Bank, rekening-courant 10.692 6.347 
ABN AMRO Bank, ondernemersrekening 38 0 
     

   34.097 20.297 
     

 
 
Bestemmingsreserve project Yasa Kerthi  
 
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 
 
 2007 
   

 € 

Bestemmingsreserve per 1 januari 0 
Ontvangsten project Yasa Kerthi 1.200 
Uitgaven project Yasa Kerthi 821 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 379 
   

 
 
Bestemmingsreserve project Ypac  
 
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 
 
 2007 
   

 € 

Bestemmingsreserve per 1 januari 5.400 
Uitgaven project Ypac 6.351 
     

Resultaat  -951 
Toevoeging uit algemene reserve 951 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 0 
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Bestemmingsreserve project TK Bugbug 
 
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 
 
 2007 
   

 € 

Bestemmingsreserve per 1 januari 8.550 
Ontvangsten project TK Bugbug 53.900 
Uitgaven project TK Bugbug 44.998 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 17.452 
   

 
 
Bestemmingsreserve project SDLB  
 
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 
 
 2007 
   

 € 

Bestemmingsreserve per 1 januari 0 
Ontvangsten project SDLB 6.300 
Uitgaven project SDLB 2.006 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 4.294 
   

 
 
Algemene reserve  
 
Dit betreft het voordelig overschot van de activiteiten over het boekjaar. Het bestuur 
wenst het batig saldo over 2007 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: 
 
 2007 
   

 € 

Toevoeging aan bestemmingsreserve project Yasa Kerthi 379 
Onttrekking aan bestemmingsreserve project Ypac -5.400 
Toevoeging aan bestemmingsreserve project TK Bugbug 8.902 
Toevoeging aan bestemmingsreserve project SDLB 4.294 
Toevoeging aan algemene reserve 7.910 
     

Totaal resultaatbestemming 16.085 
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V. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007 

Directe verwervingskosten 
 
Betreft de kosten die direct gerelateerd zijn aan de fondswerving. 
 
 
Projectlasten 
 
 2007 2006 
     

 € € 

Kosten Hit ’n Run projecten 1.074 728 
 
Kosten project Bali Kids 5.958 2.031 
Kosten project Yasa Kerthi 821 300 
Kosten project Ypac 6.351 327 
Kosten project Ababi 0 1.754 
Kosten project TK Bugbug 44.998 0 
Kosten project SDLB 2.006 0 
     

   61.208 5.140 
     

 
Hit ’n Run projecten 
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. Dit kan zijn: de aanschaf van een waterfilterinstallatie, de aanleg 
van sanitaire ruimtes in een tehuis, overdracht van kennis op het gebied van hygiëne, 
zelfredzaamheid, aanschaffen van leermiddelen/boeken voor scholen of kinderen uit 
tehuizen, enzovoort. 
 
Project Bali Kids 
In 2007 zijn alle kinderen van Bali Kids, op twee na, door onze stichting gesponsord met 
schoolgeld. Tot de zomervakantie 2007 waren dit er 11, na de zomervakantie 15. 
Behalve de schoolkosten worden ook bijkomende kosten betaald zoals extra bijlessen, 
buitenschoolse activiteiten, boeken, schriften enz. De meeste kinderen hebben 
inmiddels een persoonlijke sponsor, voor de overige kinderen worden de kosten betaald 
uit de algemene middelen. 
 
Project Yasa Kerthi 
In het weeshuis Yasa Kerthi in Amlapura wordt het gehele jaar twee keer per week een 
voedzame maaltijd gekookt. Dit wordt gedaan door een betaalde kracht en een 
vrijwilligster. Zij doen de boodschappen en bereiden het eten voor ongeveer 25 
kinderen. 
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Project YPAC 
Eind 2006 ontvingen wij van de Kiwanisclub te Alphen aan den Rijn een bedrag van € 
5400,- voor dit project. In het voorjaar van 2007 zijn van dit bedrag verschillende 
houtbewerkingmachines aangeschaft voor een bestaande timmerwerkplaats waar 
minimaal 6 gehandicapte jongeren een vak kunnen leren. Ook hebben we een 
naaiatelier ingericht, waar andere gehandicapte jongeren buiten schooltijd les krijgen, 
ook gericht op een onafhankelijkere toekomst voor hen. De elektriciteit voor beide 
doelen is uitgebreid en voor de timmerwerkplaats is krachtstroom aangelegd en betaald. 
Tevens heeft onze stichting voor Ferdi en Gede de school- en verblijfkosten betaald. 
 
Project TK Bugbug 
Eind 2006 zijn we gestart met een speciale fondswervingsactie teneinde financiën te 
verkrijgen voor de bouw van een kleuterschool in dit dorp in Oost-Bali. Het benodigde 
geraamde bedrag was € 40.000,-. Hiervoor zijn grotere fondsen en stichtingen 
aangeschreven. Binnen een half jaar hadden we de benodigde financiën bij elkaar. 
Medio augustus is gestart met de bouw van de school, eind december was het gebouw 
gereed. 
In dit gebouw zullen alle kleuters onderwijs krijgen die tot nu toe achter houten schotten 
in een open gebouw zaten. Het middengedeelte van de school kan tevens gebruikt 
worden voor andere activiteiten van de dorpsgemeenschap. 
 
Project SDLB 
In 2007 zijn we gestart met fondsen werven voor 2 projecten voor de SDLB, een school 
voor speciaal onderwijs met 48 kinderen en het daaraan verbonden tehuis voor 20 
kinderen in Amlapura. 

A. Een kookproject zoals loopt in tehuis Yasa Kerthi, te starten begin 2008. 
B. Extra activiteitenbegeleiding zowel voor de kinderen die de school bezoeken als 

voor de 20 kinderen in het bijbehorende tehuis. Dit is gestart in november 2007. 
 


