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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
Op 31 mei 2013 organiseerden Hugo Timmers en zijn partner Yvonne Jonker een
golftoernooi waarvan de baten voor een volgend groot project voor de stichting zouden
zijn. Wij hadden al enkele jaren een telkens terugkerende vraag van Senang Hati om
financiële hulp. Tijdens ons verblijf op Bali in april/mei zijn wij deze hulpvraag serieus
gaan bekijken. We kregen echter tips van omstanders dat de boekhouding van Senang
Hati nogal wat vragen opriep en hebben ons daarom nogal op de vlakte gehouden of wij
hen ook echt zouden gaan helpen, omdat zaken niet helder waren. Op gestelde vragen
www.balibundar.org
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over de financiën kregen wij geen antwoord, en toen wij vernamen dat de vergunning
van dit instituut was ingetrokken, hebben wij besloten hier verder geen inspanningen te
gaan verrichten. Het golftoernooi bracht het prachtige bedrag op van € 2650,=. Dit
bedrag hebben wij even geparkeerd bij de algemene reserves, en vervolgens eind 2013
aangewend voor de bouw van een tweede klaslokaal in Seraya.

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 2013 op de kookkosten, zijnde € 504,38 is aangevuld uit onze algemene
reserves.

Project YPAC
YPAC is een tehuis en aangrenzende school voor gehandicapte jongeren. We
ondersteunen hen in kansen creëren voor de toekomst.
In 2013 hebben we voor 3 kinderen de schoolkosten betaald tot einde schooljaar medio
2013. Het betreft jongeren die capabel genoeg zijn om naar een middelbare school te
gaan. Nengah behaalde haar diploma, en richt zich nu compleet op haar sport,
www.balibundar.org
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gewichtheffen. Voor het nieuwe schooljaar 2013/2014 ondersteunen we de overgebleven
2 jongeren op de Senior High School, die beiden een opleiding in toerisme volgen.
Gedurende 2012 en 2013 waren bij YPAC diverse renovaties verricht, gefinancieerd
door andere stichtingen en particulieren. Maar wat heb je aan een compleet nieuw
ingericht computerlokaal als het dak erboven zo lek als een mandje is. De verkeerde
volgorde die hier ons in ziens ontstaan was hebben wij opgelost door het betalen van
een compleet nieuw dak boven de klaslokalen. We hebben gekozen voor aluminium,
licht van gewicht, geen onderhoud en veiliger bij aardbevingen. Bestaande dakpannen
konden hergebruikt worden. De aangetaste plafonds zijn ook vervangen.
Met deze renovatie was € 6000,= euro gemoeid.
Dena, afkomstig van Bali Kids, zit inmiddels op de universiteit, maar had een bijbaantje
nodig had om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij geeft nu op zaterdag bij
YPAC computerlessen en helpt de kinderen bij hun huiswerk. Vanuit de Stichting geven
wij hem een vergoeding hiervoor. Win-win situatie wederom.

Project TK Bugbug
In dit dorp in Oost-Bali is dankzij vele sponsoren door ons een kleuterschool gebouwd.
Deze is opgeleverd in januari 2008. De salarissen van de twee juffen die in de
schoolbibliotheek werken na schooltijd betalen we en dan houden we nog een klein potje
over voor noodzakelijk onderhoud aan het gebouw, zoals schilderwerk.
In mei 2013 kregen wij van onze coördinator ter plekke het voorstel om de bibliotheek te
gaan sluiten. Te weinig kinderen die hier gebruik van maakten. Wij kregen ook de indruk
dat ze de ruimte van de bibliotheek wilden gaan gebruiken voor een extra kleutergroep.
Wij hebben hierin toegestemd, de boeken voor de kleuters zijn in de school gebleven.
De boeken voor oudere kinderen hebben wij geschonken aan Stichting Steunpunt Bali
die in Candidasa een bibliotheek bij een basisschool geopend hebben enkele jaren
geleden. Het resterende bedrag wat nog gereserveerd stond voor de school zullen we
aanwenden voor het noodzakelijke schilderonderhoud
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Project Seraya
Structurele hulp verlenen we aan tientallen kinderen in dit dorp in het oosten van Bali.
Het betreft wezen, half wezen 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 Barata, en
gedurende het jaar 2011 ook een financieel medewerkster. Beider salarissen worden
door Bali Bundar betaald.
Omdat het centrum in 2014 compleet zelfstandig moet kunnen draaien, buiten de
sponsoring van de kinderen, moet Wayan Barata op zoek naar eigen inkomsten. In 2011
is een aanvang gemaakt met het opzetten van kleine varkensfokkerijen in het dorp,
beheerd door Wayan Barata. De lokale mensen die de varkens verzorgen hebben
hierdoor ook een inkomen. Wij hadden via sponsoren toezeggingen en gelden
ontvangen om 3 varkensboerderijen te starten. Maar begin 2013 is de varkenshandel op
Bali compleet ingestort. Mede door goedkoper vlees uit andere landen. De huidige
varkensboerderij heeft alleen nog een paar volwassen varkens voor het geval de markt
weer aantrekt, maar de plannen voor meerdere boerderijen staan voorlopig in de ijskast.
In oktober kwam Wayan met het plan om een tweede klaslokaal te bouwen, en een apart
computerlokaal. Het huidige computerlokaal is te klein en dringend aan onderhoud toe.
Er komen nu dagelijks veel kinderen naar het centrum, deze krijgen in groepen gesplitst
les. Maar dan is 1 open klaslokaal niet ideaal. Dus de behoefte aan een tweede gesloten
lokaal was gerechtvaardigd. Tijdens een WINS benefiet avond in Amsterdam hebben wij
de eerste € 3000,= toegezegd (grotendeels het bedrag van het golftoernooi).
Eind december 2013 hadden 32 kinderen een persoonlijke sponsor. Drie jongeren die
een jaar een toeristische opleiding hebben gevolgd hebben nu allen een baan in een
luxe resort aan de overkant van het learning center. Verschillende vrijwilligers hebben les
gegeven gedurende het jaar. Enkele van hen bleven zelfs 3-4 maanden, waardoor ze
ook echt een band met de kinderen opbouwden en eigen initiatieven van de grond
kregen. Zoals het maandelijks schoonmaken van de omgeving, gepaard met grote
plastic zakken ontdoen ze de omgeving van zwerfvuil. Nu de vrijwilligster weg is, gebeurt
dit nog steeds, goede ontwikkelingen.

www.balibundar.org
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Nieuwe samenwerkingsverbanden
Het jaar 2013 stond ook in het teken van nieuwe samenwerking met andere stichtingen.
Indonesian Solemen is een Balinese stichting, voornamelijk bestaande uit expats, die
zeer gericht hulp verlenen aan gezinnen met meest medische problemen. Een oproep
om hulp van hen voor 2 gezinnen in Denpasar, waarvan 3 van de totaal 10 kinderen niet
gehandicapt zijn, hebben wij gehonoreerd met het betalen van het schoolgeld voor de 3
gezonde meisjes. Ook voor een gezond meisje in Sanur betalen wij het schoolgeld, haar
broertje is zwaar gehandicapt en beide kinderen wonen bij de grootouders omdat de
ouders buiten beeld zijn geraakt.
Ook hebben we in 2013 samengewerkt met de John Fawcett Foundation. Tegen
betaling van € 1500,= kunnen wij bepalen waar ze met de mobiele oogkliniek 2 dagen
gaan staan om mensen te behandelen d.m.v. staaroperaties, aanmeten van brillen enz.
In oktober is de mobiele oogkliniek dan ook in Seraya geweest, er zijn 6 staaroperaties
verricht en 259 brillen verstrekt tijdens deze 2 dagen.

Project Jembatan Senang / BIJDRAGE KEES en ELS SINJORGO
Jembatan Senang heeft een succesvol jaar achter de rug. Zowel wat betreft de kinderen
als wat betreft de ontvangen donaties. Wat betreft de kinderen zagen we grote
vorderingen. Toen we in oktober terug kwamen van ons zomer reces, was het verschil
duidelijk zichtbaar. Mede dankzij de steun van Annerie en Ad, is de stijgende lijn, die al
merkbaar was voor ons vertrek in mei 2013 op alle fronten voortgezet. Niet alleen
tijdens de lessen van onze juffen was dit merkbaar. Ook bij de fysiotherapie, de
spraaklessen en de zwemlessen was dit het geval. Dank dus aan iedereen, die zich
hiervoor heeft ingezet.
Jembatan Senang kan niet bestaan zonder donaties. Het aantal 10 tjes leden is
toegenomen, er kwamen regelmatig bezoekers, die een donatie achter lieten. Ook
kwamen er enkele grote donaties binnen; de Ben Heart Foundation heeft zich niet
onbetuigd gelaten, zij hebben een laptop beschikbaar gesteld voor de juffen en als klap
op de vuurpijl was er de opbrengst van de 100 km. roeimarathon van Kees. Met de
www.balibundar.org
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opbrengst hiervan kunnen we het programma van Jembatan Senang uitbouwen en
professionaliseren. In maart hebben we in samenwerking met een lokaal restaurant en
Ben Heart, die gratis heeft opgetreden, een charity diner georganiseerd. Samen met
een veiling, verkoop van artistieke producten, en een loterij was de opbrengst naar
tevredenheid. Vermeldenswaard was ook de donatie van de Stichting Mens en Dier. Zij
stelden ons in de gelegenheid de dierentuin in Bali met de kinderen te bezoeken. Een
grandioos succes. Omdat de donatie dat toeliet, hebben we dit bezoek aan het eind van
dit jaar herhaald. Omdat de angst voor het vreemde nu weg was, was het nog een
groter succes dan de eerste keer.

Uiteraard hebben we dit jaar ook gekeken naar de toekomst van Jembatan Senang. Dat
geldt speciaal voor onze juffen. Bijna alle juffen hebben de afgelopen 4 jaren een baby
gekregen, of zijn nog zwanger. Uiteraard zijn we heel blij voor ze, maar het gaf wel wat
organisatorische problemen. Inmiddels zijn we weer op volle sterkte. We wachten nog
op één baby, die in de loop van dit jaar geboren wordt. Wij, Kees en Els, realiseren ons,
dat er aan onze bemoeienis met Jembatan Senang op afzienbare tijd een eind zal
komen. De ware opvolger(s) hebben zich nog niet aangediend. Inmiddels steken we
veel energie in de professionalisering van onze juffen, zodat ze wellicht op eigen kracht
verder kunnen. Veel steun hebben we hierbij van YPK, de stichting die de fysiotherapie
verzorgt. Zij houden jaarlijks, onder leiding van Karla Kaplan, een workshop over het
werken met gehandicapte kinderen. Wij blijven positief gestemd over de toekomst van
Jembatan Senang.
We hebben 2013 afgesloten met de voorbereiding van ons 5 jarig bestaan en met de
toezegging, dat ons lokaal en dat van de TK opgefleurd zullen worden met
wandschilderingen van wilde dieren. We willen iedereen, die op enigerlei wijze heeft
bijgedragen aan het succes van Jembatan Senang, hartelijk dank zeggen.

4.

Bestuur

Binnen het Bestuur zijn er dit jaar geen wisselingen geweest. De algemene jaarlijkse
Bestuursvergadering is gehouden op 6 juli 2013.

www.balibundar.org
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Ondertekening

Het bestuur van Stichting Bali Bundar:

Huub Mentink (voorzitter)

Trudy Mentink-Nijssen (secretaris)

Hugo Timmers (penningmeester)

Kees Sinjorgo (lid)

Alphen aan den Rijn, mei 2014

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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1.

Balans per 31 december
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(voor resultaatbestemming)
2013
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
Bestemmingsreserve project Tandarts
Bestemmingsreserve project Eco Babi
Bestemmingsreserve project Seraya
Bestemmingsreserve project Jembatang Senang

2012

€
€

209
32.425

€
€

143
26.518

€

32.634

€

26.661

€

-

1.395
€
€

€

991

€

3.100

€

16.073

€

612
1.177
10.097

Algemene reserve

€

11.025

€

14.715

Kortlopende schulden

€

50

€

60

€

32.634

€

26.661

Totaal passiva

www.balibundar.org
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2. Staat van baten en lasten
2013
Baten uit fondswerving
Donaties vaste en incidentele donateurs

€

11.535

2012
€

13.195

€
€
€

€
€
€
€

1.200
2.400
200
1.400

€
€
€

4.350
12.213
33.298

€
€
€

4.508
1.200
2.133
3.644
9.200
33.880

€
€
€

131
642
773

€
€
€

363
233
596

In % van baten uit eigen fondswerving
Totaal eigen fondswerving

€

32.525

€

33.284

Overige inkomsten
Resultaat beleggingen (rente)

€

-126

€

-33

€

32.399

€

33.251

Donaties project Bali Kids
Donaties project Yasa Kerthi
Donaties project Ypac
Donaties project Eco Babi
Donaties project Denpasar Family
Donaties TK Bugbug
Donaties project Seraya
Donaties project Jembatang Senang
Af: kosten fondswerving
Directe verwervingskosten
Aandeel in uitvoeringskosten

Totaal beschikbaar voor doelstelling

www.balibundar.org

2,4%

1,8%
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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 Senang Hati
Kosten project Denpasar Family
Kosten project Seraya
Kosten project Jembatang Senang
Totaal besteed aan doelstelling
Resultaat toevoegen /afboeken vermogen

www.balibundar.org
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.224
1.704
7.512
186
32
1.450
6.478
5.830
26.416

€

5.983

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.109
14.235
1.948
1.772
416
4.379
4.231
29.090
4.161
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Toelichting bij balans & staat van baten en lasten

a.

Algemeen

Financieel verslag 2013

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.

d.

Balans per 31 december 2013

Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen rente

209
209

www.balibundar.org
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Liquide middelen
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:
ABN AMRO Bank, rekening-courant
ABN AMRO Bank, spaarrekening
ABN AMRO Bank, ondernemersrekening
ABN AMRO Bank,
ASN Bank Meersparen
Kas

€
€
€
€
€
€
€

2013
11.609
9.168
734
10.063
813
38
32.425

2012
14.409
11.107
126
794
82
26.518

Bestemmingsreserve project Yasa Kerthi
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
1.900
Ontvangsten project Yasa Kerthi
1.200
Uitgaven project Yasa Kerthi
1.705
Toevoeging vanuit algemene reserve
0
Bestemmingsreserve per 31 december

1.395

Bestemmingsreserve project Ypac
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
2.000
Ontvangsten project Ypac
2.400
Uitgaven project Ypac
7.512
Toevoeging vanuit algemene reserve
3.112
Bestemmingsreserve per 31 december

0

Bestemmingsreserve project TK Bugbug
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
1.177
Ontvangsten project TK Bugbug
0
Uitgaven project TK Bugbug
186
Bestemmingsreserve per 31 december

991

Bestemmingsreserve project Eco Babi
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
3100
Ontvangsten project Eco Babi
200
Uitgaven project Eco Babi
0
Toevoeging naar algemene reserve
200
Bestemmingsreserve per 31 december
www.balibundar.org
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Bestemmingsreserve Denpasar Families
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
0
Ontvangsten project Denpasar Families
1400
Uitgaven project Denpasar Families
1450
Toevoeging vanuit algemene reserve
50
Bestemmingsreserve per 31 december

0

Bestemmingsreserve project Seraya
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
2.000
Ontvangsten project
4.350
Uitgaven project
6.478
Toevoeging vanuit algemene reserve
128
Bestemmingsreserve per 31 december

0

Bestemmingsreserve project Jembatang Senang
Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestemmingsreserve per 1 januari
10.097
Ontvangsten project Jembatang Senang
12.213
Uitgaven project Jembatang Senang
6.237
Bestemmingsreserve per 31 december

16.073

Algemene reserve
Dit betreft het resultaat van de activiteiten over het boekjaar. Het bestuur wenst het saldo
over 2013 toe te voegen aan de reeds opgebouwde reserves van de stichting.
e.

Staat van baten en lasten over 2013

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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