FINANCIEEL VERSLAG 2011

STICHTING BALI BUNDAR

STICHTING BALI BUNDAR
helpt de kinderen van Bali

www.balibundar.org

Stichting BALI BUNDAR

Financieel verslag 2011

INHOUDSOPGAVE

I

VERSLAG VAN HET BESTUUR

3

1.

Oprichting

3

2.

Missie

3

3.

Projecten

3

4.

Bestuur

9

5.

Ondertekening

9

II

JAARREKENING

10

1.

Balans per 31 december

10

2.

Staat van baten en lasten

11

3.

Toelichting bij balans & staat van baten en lasten

www.balibundar.org

133

pagina 2 van 16

Stichting BALI BUNDAR

I
1.
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
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 worden er 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 and Run projecten
De kosten voor Hit and 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,
overdracht van kennis op het gebied van hygiëne, zelfredzaamheid, aanschaffen van
leermiddelen/boeken voor scholen of kinderen uit tehuizen, enzovoort.
Hit and Stay projecten
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 betalen we jaarlijks de studiekosten. In 2011 hebben wij
voor 21 kinderen de schoolkosten betaald. In het bedrag wat we sponsoren is een
gedeelte bestemd voor extra activiteiten, zoals bijlessen, extra Engelse les etc. De helft
www.balibundar.org
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van de kinderen heeft een persoonlijke sponsor. De andere schoolkosten worden
betaald uit onze algemene reserves.

Achterzijde nieuwbouw okt.’11

Kliniek kind

Zijkant nieuwbouw dec.’11

In 2010 zijn we de fondswerving gestart om een nieuwe kliniek te bouwen. Gedurende
het jaar 2011 hebben we het beoogde bedrag bereikt van € 150.000,=, na aftrek van de
fondswervingskosten. De bouw van de kliniek is aangevangen in maart 2011, de
verwachting is dat het gebouw in maart 2012 klaar zal zijn. Gedurende 2011 hebben wij
ook nog bijgedragen aan de totstandkoming van een voorlichtingsboekje m.b.t.
kindermisbruik, via de artsen van de mobiele kliniek zal hieraan aandacht worden
geschonken.

Project Yasa Kerthi
In dit weeshuis in Amlapura wordt sinds oktober 2006 twee keer per week een
voedzame maaltijd gekookt door twee Bali Bundar medewerksters. Zij doen de
boodschappen en bereiden het eten voor ongeveer 25 kinderen. Voor dit project hebben
wij een vaste sponsor die 100 euro per maand bijdraagt, waarvoor onze hartelijke dank.
Het tekort van 2011 op de kookkosten is aangevuld uit onze algemene reserves.

www.balibundar.org

pagina 4 van 16

Stichting BALI BUNDAR

Financieel verslag 2011

Project YPAC
YPAC is een tehuis en aangrenzende school voor gehandicapte jongeren. We
ondersteunen hen in kansen creëren voor de toekomst.
In 2011 hebben we voor 6 kinderen de schoolkosten betaald tot einde schooljaar medio
2011. Voor het nieuwe schooljaar 2011/2012 ondersteunen we 3 jongeren, die allen een
opleiding in toerisme volgen. We bezochten in oktober 2011 een jonge vrouw die
afhankelijk is van een rolstoel. Voor haar betaalden wij 2 jaar geleden een
computeropleiding. Inmiddels werkt ze bij een groot hotel met een volwaardig salaris, en
verzorgt de logistieke planning van Housekeeping. Ze woont inmiddels ook niet meer bij
YPAC, maar bij haar ouders, die zij nu ook financieel kan ondersteunen doordat ze een
goede baan heeft. Voor een Nederlandse webwinkel hebben we door de jongeren van
YPAC kindersieraden laten maken, hiervoor hebben zij een vergoeding ontvangen en
een percentage van de verkoop gaat ook weer terug naar YPAC.

Project TK Bugbug
In dit dorp in Oost-Bali is er dankzij vele sponsoren een kleuterschool gebouwd. Deze is
opgeleverd in januari 2008. Tot de zomer 2011 verstrekten wij 2 x per week schoolmelk
aan de kinderen. Hier zijn wij i.v.m. financiële redenen mee gestopt. Het kleine beetje
schoolgeld wat de ouders moeten betalen wil het bestuur van de school niet verhogen,
anders zou het hieruit betaald kunnen worden. De salarissen van de twee juffen die in de
schoolbibliotheek werken na schooltijd betalen we nog wel en dan houden we nog een
klein potje over voor noodzakelijk onderhoud aan het gebouw, zoals schilderwerk. We
zullen ons in 2012 gaan beraden in hoeverre we hen blijven ondersteunen in deze

www.balibundar.org
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Project Tandarts
Via ons wordt een flink aantal kinderen uit tehuizen en gehandicapte kinderen jaarlijks
tandheelkundig behandeld door een Australische, een Nederlandse, en een Balinese
tandarts.
De Nederlandse tandarts is gespecialiseerd in het behandelen van gehandicapte
kinderen. In 2011 zijn de kinderen van YPAC niet gezien, omdat bij de noodzakelijke
behandelingen in 2010 de meesten niet op kwamen dagen. Dus heeft de NL tandarts
Rob Snoep, bij Bali Kids dit jaar een aantal behandelingen verricht.
De Australische tandarts, Barry Walsh, behandelt tijdens zijn vakanties op Bali telkens
diverse kinderen afkomstig uit tehuizen. Hij doet dit in het kliniekje van Bali Kids. In de
nieuwe kliniek van Bali Kids wordt een permanente praktijkruimte gebouwd. De inrichting
werd door sponsors uit Australië gegarandeerd. Eind 2011 kwam de container met alle
spullen per schip aan en staat voorlopig in de opslag. Barry en zijn vrouw Joyce komen
in maart/april 2012 naar Bali om alles te installeren in de nieuwe kliniek.

Boekenproject
Uit de reserves van het boekenproject hebben wij in 2011 boekjes en spelmateriaal
aangeschaft voor Jembatan Senang en een bijdrage gedaan voor voorlichtingsmateriaal
t.b.v. Bali Kids.
Project Seraya
Structurele hulp willen we verlenen aan tientallen kinderen in dit dorp in het oosten van
Bali. Het betreft wezen, halfwezen en kinderen uit arme gezinnen. Dit project doen we
sedert 2009 in samenwerking met Stichting Wins. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt
over de verantwoordelijkheden. Er is een lokale projectleider aangesteld, Wayan Berata,
en gedurende het jaar 2011 ook een financieel medewerkster. Beider salarissen worden
door Bali Bundar betaald.

www.balibundar.org
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Omdat het centrum in 2014 compleet zelfstandig moet kunnen draaien, buiten de
sponsoring van de kinderen, moet Wayan Berata op zoek naar eigen inkomsten. In 2011
is een aanvang gemaakt met het opzetten van kleine varkensfokkerijen in het dorp,
beheerd door Wayan Berata. De lokale mensen die de varkens verzorgen hebben
hierdoor ook een inkomen. Eind december 2011 hadden 27 kinderen een persoonlijke
sponsor. Zomer 2011 hebben 2 jongeren dit project verlaten omdat zij hun
schoolopleiding hadden voltooid en inmiddels zijn ze aan het werk.
Verschillende vrijwilligers hebben les gegeven gedurende het jaar. Wayan Berata heeft
op eigen kracht geld geworven om 2 gastenkamers bij te bouwen t.b.v. vrijwilligers. Deze
zullen in februari 2012 gereed zijn.

2 gastenkamers in aanbouw

Eerste varkensfokkerij

Project Jembatang Senang
Jembatan Senang heeft een succesvol jaar achter de rug dankzij de inzet van de staf,
een aantal vrijwillig(st)ers en enkele grotere donaties.
Ons nieuwe lokaal blijkt helemaal aan onze wensen te voldoen. De ruimte is
multifunctioneel inzetbaar. De groep kan qua niveau worden gesplitst, zodat we meer
kindgericht kunnen werken en dat geeft weer betere resultaten en voldoening. Ook de
motivatie van de staf heeft hierdoor een grote stimulans gekregen.
2x Per week krijgen we bezoek van de fysiotherapeuten van YPK. Ze behandelen een
aantal kinderen van Jembatan Senang op onze locatie en daarnaast ook andere
kinderen uit de omgeving en ook enkele volwassenen.
We hebben inmiddels ook hulp gekregen van Inge, die ons kan vervangen, als wij in NL
zijn. Het is voor ons een geruststellende gedachte, dat Jembatan Senang ook support
krijgt, als wij niet in Bali zijn.
Dankzij de inzet van Anke, orthopedagoge, kunnen we de kinderen, die daarvoor in
aanmerking komen nu ook individueel lees- en schrijfonderwijs geven. Hiermee kunnen
we de ouders nog beter duidelijk maken, dat het zeer de moeite waard is, om hun
gehandicapte kind naar Jembatan Senang te sturen.

www.balibundar.org
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We zijn destijds gestart met een aantal kinderen met het syndroom van Down, maar we
krijgen nu steeds vaker kinderen binnen met één of andere vorm van autisme en ADHD.
Dat vraagt een specifieke benadering en een zeer persoonlijke opvang. Met een aantal
van hen lukt het aardig tot zelfs heel goed, maar helaas hebben we ook moeten
constateren, dat het probleem ons soms ook voor onmogelijke opgaven stelt. Een
autistisch meisje hebben we een tijd wekelijks thuis bezocht, maar helaas hebben we
hiermee geen succes kunnen boeken.
We hebben geprobeerd het transport van de kinderen per bemo te organiseren. Na 2
maanden hebben we moeten besluiten hiermee te stoppen, omdat het te duur werd. Nu
betalen we weer de kosten van het vervoer per brommer.
De laatste drie maanden van het jaar kwam Marije, voor haar afstudeeropdracht ons
team versterken. Zij heeft er voor gezorgd, dat de handvaardigheidslessen op
woensdagmiddag beter werden georganiseerd. Het resultaat is, dat de kinderen nu
constructief bezig zijn met het vervaardigen van o.a. kettingen en armbanden, die bij
onze bezoekers weer aftrek vinden. Daarnaast heeft zij voorlichting verzorgd over
autisme en syndroom van down en heeft ze meer structuur kunnen brengen in de
muziekactiviteiten. Marije heeft haar studie met dit project succesvol af kunnen sluiten.
Ondanks enkele wisselingen van kinderen blijft het aantal kinderen stabiel en is
Jembatan Senang een belangrijke schakel in de opvang van kinderen met een
verstandelijke beperking in deze regio.

Het ruime nieuwe lokaal

www.balibundar.org
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Bestuur

Binnen het bestuur is er in dit jaar een wijziging geweest. Davy Blekman,
penningmeester, is afgetreden met ingang van 1 juli. Wij bedanken Davy voor zijn inzet
en positieve inbreng binnen het Bestuur. Hugo Timmers hebben wij met ingang van 1 juli
welkom geheten als nieuwe penningmeester .

5.

Ondertekening

Het bestuur van Stichting Bali Bundar:

Huub Mentink (voorzitter)

Trudy Mentink-Nijssen (secretaris)

Hugo Timmers (penningmeester)

Kees Sinjorgo (lid)
Alphen aan den Rijn, 22 februari 2012

www.balibundar.org

Correspondentieadres:
Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn
Tel : 0172-244440
www.balibundar.org
info@balibundar.org
KvK : 28109613
Banknr. ABN-Amro 60.56.37.857
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Balans per 31 december
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(voor resultaatbestemming)
2011
Activa
Nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve project Bali Kids
Bestemmingsreserve project Yasa Kerthi
Bestemmingsreserve project Ypac
Bestemmingsreserve project TK Bugbug

2010

€
€

1.103 €
21.338 €

4.840
120.846

€

22.441 €

125.686

€
€
€
€

4.606
250
1.593

€
€
€
€

99.398
2.500
2.389

Bestemmingsreserve project Tandarts
Bestemmingsreserve Boekenproject
Bestemmingsreserve project Seraya
Bestemmingsreserve project Jembatang Senang

€
€
€
€

500
874
5.127

€
€
€
€

500
2.460
1.300
4.677

Algemene reserve

€
€

9.491 €
22.441 €

12.420
125.644

Kortlopende schulden

€

-

€

42

€

22.441 €

125.686

Totaal passiva

www.balibundar.org
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2. Staat van baten en lasten
2011

2010

Baten uit fondswerving
Donaties vaste en incidentele donateurs

€

6.907

€

15.585

Donaties project Bali Kids
Donaties project Yasa Kerthi
Donaties project Ypac
Donaties project Tandarts
Donaties Boekenproject
Donaties TK Bugbug

€
€
€
€
€
€

63.243
1.200
15
25

€
€
€
€
€
€

97.044
1.960
270
250
-

Donaties project Seraya

€

2.730

€

3.356

Donaties project Jembatang Senang

€

5.793

€

12.637

€

79.913

€

131.102

€
€
€

927
696
1.623

€
€
€

426
491
918

Af: kosten fondswerving
Directe verwervingskosten
Aandeel in uitvoeringskosten

In % van baten uit eigen fondswerving
Totaal eigen fondswerving

€

78.290

€

130.184

Overige inkomsten
Resultaat beleggingen (rente)

€

674

€

1.330

€

78.964

€

131.514

Totaal beschikbaar voor doelstelling

www.balibundar.org

2,1%

0,7%
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Projectlasten
Kosten Hit ’n Run projecten

€

Kosten project Bali Kids
Kosten project Yasa Kerthi
Kosten project Ypac
Kosten project TK Bugbug
Kosten project Tandarts

€
€
€
€
€

Kosten Boekenproject
Kosten project Seraya

€
€

Kosten project Jembatang Senang
Totaal besteed aan doelstelling

€
€

Resultaat toevoegen /afboeken vermogen

www.balibundar.org

3.740

€

2.360

161.234 €
1.892 €
2.265 €
820 €
€

14.646
2.272
2.498
1.986
89

1.586
5.285

€
€

10.174
12.279

5.343
182.166

€
€

11.966
58.270

€ -/- 103.202

€

73.244
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Toelichting bij balans & staat van baten en lasten

a.

Algemeen

Financieel verslag 2011

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

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.
c.

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.

www.balibundar.org
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Balans per 31 december 2011

Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen rente

1.103
1.103

Liquide middelen
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

ABN AMRO Bank, rekening-courant
ABN AMRO Bank, spaarrekening
ABN AMRO Bank, ondernemersrekening
ASN Bank Meersparen
Kas

2011

2010

15.913
4.797
552
76

12.871
15.014
3.020
89.825
116

21.338

120.846

Bestemmingsreserve project Bali Kids
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
99.398
Toevoeging vanuit algemene reserve
3.199
Ontvangsten
63.243
Uitgaven
161.234
Bestemmingsreserve per 31 december

4.606

Binnen deze bestemmingsreserve project Bali Kids zijn de volgende gelden ontvangen &
uitgegeven in 2011 t.b.v. de bouw van de nieuwe kliniek.
Ontvangsten
59.105
Uitgaven
153.897
Saldo per 31 december

-/- 94.792

Bestemmingsreserve project Yasa Kerthi
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
0
Ontvangsten project Yasa Kerthi
1.200
Uitgaven project Yasa Kerthi
1.892
Toevoeging vanuit algemene reserve
692
Bestemmingsreserve per 31 december

0

www.balibundar.org
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Bestemmingsreserve project Ypac
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
2.500
Ontvangsten project Ypac
15
Uitgaven project Ypac
2.265
Toevoeging vanuit algemene reserve
0
Bestemmingsreserve per 31 december

250

Bestemmingsreserve project TK Bugbug
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
2.389
Ontvangsten project TK Bugbug
25
Uitgaven project TK Bugbug
821
Bestemmingsreserve per 31 december

1.593

Bestemmingsreserve project Tandarts
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
500
Ontvangsten project Tandarts
0
Uitgaven project Tandarts
0
Toevoeging vanuit algemene reserve
0
Bestemmingsreserve per 31 december

500

Bestemmingsreserve Boekenproject
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
2.460
Ontvangsten project Boekenproject
0
Uitgaven project Boekenproject
1.586
Bestemmingsreserve per 31 december

874

Bestemmingsreserve project Seraya
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
1.300
Ontvangsten project
2.730
Uitgaven project
5.285
Toevoeging vanuit algemene reserve
1.255
Bestemmingsreserve per 31 december

0

www.balibundar.org
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Bestemmingsreserve project Jembatang Senang
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
4.677
Ontvangsten project Jembatang Senang
5.793
Uitgaven project Jembatang Senang
5.343
Bestemmingsreserve per 31 december

5.127

Algemene reserve
Dit betreft het nadelig resultaat van de activiteiten over het boekjaar. Het bestuur wenst
het nadelig saldo over 2011 te minderen van reeds opgebouwde reserves van de
stichting.
e.

Staat van baten en lasten over 2011

Baten uit fondswerving
Dit betreft donaties van vaste & incidentele donateurs.
Directe verwervingskosten
Betreft de kosten die direct gerelateerd zijn aan de fondswerving.

www.balibundar.org
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