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Inleiding 
Stichting Nederland-Batam werft middelen ter besteding aan haar doelen en ten behoeve van de 

eigen organisatie. Ons streven naar een toenemende professionaliteit en de wens een duurzame 

partner te zijn voor de organisaties met wie wij in Indonesië samenwerken, maken het noodzakelijk 

de behoefte aan middelen en de werving van die middelen voor ogen te hebben. Fondsenwerving is 

voor het beleid op de lange termijn van groot belang. 

De stichting is overtuigd van de noodzaak van ontwikkelingswerk, omdat armen en kansarme 

mensen ondersteuning nodig hebben bij het verwezenlijken van een zelfredzaam en zelfstandig 

bestaan. De ondersteuning moet beperkt blijven tot het moment dat zij daartoe in staat zijn. 

Onbegrensde ondersteuning staat zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de weg omdat dit 

hulpafhankelijkheid creëert. 

Bij iedere projectaanvraag moet daarom steeds de vraag beantwoord worden of ondersteuning 

werkelijk bijdraagt aan de doelen en uitgangspunten van de stichting. 

Transparantie is een van de kernwaarden van de stichting. Belanghebbenden eisen terecht inzicht in 

doelen, impact en effectiviteit van de besteding van de middelen die aan de stichting ter beschikking 

gesteld zijn. De stichting rapporteert daarom zo open mogelijk over successen en complicaties 

binnen de door haar ondersteunde projecten via de communicatiemiddelen die de stichting ter 

beschikking staan. 

Fondsenwerving 2018 
Stichting Nederland-Batam werft middelen ter realisatie van haar doelstellingen en ter 

ondersteuning van haar eigen organisatie. 

Begrote baten 2018 Begroting lasten 2018 
Particulieren     Besteed aan doelstelling  

 Incidentele giften 2.500    Sociaal Waterproject Bali 13.000 

 Vaste donateurs 2.500     Waterproject Sangihe 4.750 

 Periodieke schenkingen 19.000     Waterproject Ilo-ilo 12.000 

 Donaties via Internet 1.000     Opvangproject 5.000 

  25.000    Naaldwerktraining 9.000 
Bedrijven  5.000    Sociaal project Bandung 10.000 
Non-profits  25.000   Medisch Dialysetraining 5.000 
Baten uit eigen fondsen en reserves 45.000   HIV Hiv-programma Batam 8.250 
      Hiv-programma Noord-Sulawesi 7.200 
      Hiv-programma Gorontalo 5.000 
     Lastenverdeling 13.850 
     Werving 4.450 
     Beheer & administratie 2.500 

  100.000    100.000 
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Doelstelling – Sociaal 

Water, toegang tot sanitaire voorzieningen en gezondheid (WASH) 

Projectnaam Begroot Geplande realisatie Methode 

Waterproject Bali 14.830 9.830 Eigen middelen - 
  5.000  Bedrijfsleven Bedrijven die het project in voorgaande 

jaren gesteund hebben vragen de steun 
voor te zetten. 

Waterproject Ilo-ilo 13.830  10.273  Eigen middelen - 
  3.557  Particulieren Werving via nieuwsbrief en sociale 

media kanalen. 

Waterproject Sangihe 8.955 5.657 Eigen middelen - 
  3.298 Particulieren Werving via nieuwsbrief en sociale 

media kanalen. 

Emancipatie van vrouwen 

Projectnaam Begroot Geplande realisatie Methode 

Naaldwerktraining 10.830 10.000 Non-profits Fonds dat het project in voorgaande 
jaren gesteund heeft benaderen de 
steun voor te zetten. 

  830 Particulieren Werving via nieuwsbrief en sociale 
media kanalen. 

Bescherming kwetsbare groepen 

Projectnaam Begroot Geplande realisatie Methode 

Opvangproject Bali 5.000 5.000 Non-profits Fonds dat het project in voorgaande 
jaren gesteund heeft benaderen de 
steun voor te zetten. 

Sociaal project Bandung 11.830 10.000 Non-profits Dit is een nieuw project met een unieke 
uitvoerende organisatie (jongvolwassen 
bikers). Onze contactpersoon is zeer 
bedreven in het maken van films en 
foto’s. Daarom willen we proberen 
fondsen te werven met behulp van een 
projectvoorstel op video. 

  1.830 Particulieren 

Doelstelling - Medisch 

Toegang tot medische zorg 

Projectnaam Begroot Geplande realisatie Methode 

Dialysetraining 6.830 6.830 Eigen middelen - 

Doelstelling – HIV 

HIV programma’s Indonesië 
Projectnaam Begroot Geplande realisatie Methode 

Batam 10.080 25.940 Rosalien HIV fonds - 
Noord-Sulawesi 9.030    
Gorontalo 6.830    
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Meerjarenplanning en langetermijnbeleid 2018 - 2022 

Langetermijnbeleid baten 2018  2019  2020  2021  2022 

Particulieren  25.000  25.000  30.000  35.000  35.000 

Bedrijven 5.000  5.000  10.000  15.000  15.000 

Non-profits 25.000  25.000  25.000  25.000  30.000 

Overige baten 45.000  15.000  15.000  5.000  - 

Totaal 100.000  70.000  80.000  80.000  80.000 

De komende jaren wil de stichting haar fondsenwerving onder zowel particulieren als het 

bedrijfsleven en non-profits verbeteren, zodat we minder afhankelijk zijn van projectondersteuning 

vanuit onze eigen fondsen en reserves. 

  Langetermijnbeleid lasten 2018  2019  2020  2021  2022 

Sociaal 43.750   40.000   50.000   50.000   50.000  

Medisch 5.000   5.000  5.000  5.000  5.000 

HIV 20.450   15.000   15.000   15.000   15.000  

Fondsenwerving 4.450   5.000   5.000   5.000   5.000  

Beheer & administratie 2.500   5.000   5.000   5.000   5.000  

Totaal 100.000  70.000  80.000  80.000  80.000 

De trend van een toenemende nadruk op sociale projecten zal de komende jaren worden voorgezet. 

 

  


