
 

 

  



 

 
Jaarverslag 2017   

Samenvatting 
Stichting Nederland-Batam draagt al 30 jaar bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme 
en kansarme mensen in Indonesië. Dat doen wij door het inzamelen van fondsen die wij via onze 
lokale Indonesische partners besteden aan projecten die de ontwikkeling van onze doelgroepen 
bevordert. 

Onze kracht komt voort uit de sterke band die 
wij hebben met onze lokale partners, onze 
doelgroepen en de gemeenschappen waar wij 
actief zijn en onze expertise op het gebied van 
medische zorg, gemeenschapsontwikkeling, 
hiv-bestrijding en specifieke doelgroepen 
zoals kinderen. De stichting is actief op Batam, 
Java, Bali en Noord-Sulawesi. 

Stichting Nederland-Batam werkt uitsluitend 
met vrijwilligers en is een door het CBF 
Erkend Goed Doel. 

Wij werken samen met lokale partners. Zij zijn 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen projecten. 
De kracht van deze opzet is de directe inbreng 
die doelgroepen en partners hebben, wat kan 
leiden tot een attitudeverandering naar een 
grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 
alle betrokkenen. 

Wij hebben dit jaar opnieuw een groot aantal 
projecten kunnen realiseren. Op Bali, in Ilo-ilo 
en het eiland Sangihe steunen wij de toegang 
tot schoon water en sanitaire voorzieningen (WASH). Wij steunen vanuit het Rosalien fonds hiv-
programma’s op Batam en in Noord-Sulawesi en op Bali werken we samen met onze lokale partner bij het 
opvangen van overlevenden van huiselijk geweld en bieden wij naai- en naaldwerktrainingen voor 
vrouwen uit arme gezinnen. 

Na dertig jaar bevindt de stichting zich in een overgangsfase. De bestuursleden Jaap Dieben, Maarten 
Reeser en Ria van As-Klok treden terug uit het Dagelijks Bestuur, maar blijven de stichting op de 
achtergrond steunen, om plaats te maken voor een nieuw Dagelijks Bestuur onder voorzitterschap van 
Leo Schreuders, die al enkele jaren lid is van het bestuur, met Juul Beltman als secretaris en Jan-Gerard 
Hofland als penningmeester. Met het nieuwe Dagelijkse Bestuur gaat stichting Nederland-Batam met een 
nieuw elan de toekomst tegemoet. 

 

  

Het jaar in cijfers 
Werving  
Particulieren 22.109 
Bedrijven 8.000 
Non-profit organisaties 14.900 
  
Lasten 
Besteed aan doelen 54.057 
Werving 3.607 
Beheer & administratie 2.482 
  
Kostenpercentages 
Fondsenwerving 8% 
Beheer & administratie 6% 
  
Bestedingspercentages 
Baten 120% 
Lasten 90% 
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Voorwoord van de bestuursvoorzitter 
 

Geachte lezer, 

 

Hierbij presenteer ik u het 30ste jaarverslag en ook in dit jubileumjaar zijn er veel projecten in 
Indonesië door de stichting gerealiseerd. 

Ik noem er een paar, de accreditatie van de dialysetraining van het Habibie nierziekenhuis in 
Bandung, de hiv-trainingen voor vroedvrouwen op het eiland Batam, de aanleg van sanitaire 
faciliteiten op Sangihe, natuurlijk de nog lopende schoonwater projecten in Ilo-ilo en nog vele 
andere.  

Deze veelheid aan activiteiten van de stichting was alleen mogelijk dankzij uw financiële steun 
waarvoor het bestuur en de mensen in Indonesië u uiterst dankbaar zijn. 

Over al deze projecten kunt u lezen in dit jaarverslag over 2017 dat wederom interactief is, wat 
betekent dat wanneer u het jaarverslag op onze webpagina www.neba.nl inziet en klikt op de foto’s 
van de projecten, u filmpjes ziet over de voortgang. 

Ook moet ik u melden dat onze secretaris, Maarten Reeser en onze penningmeester, Ria van As 
besloten hebben, om per 1 januari hun functies in het dagelijks bestuur neer te leggen. Zij zullen voor 
de stichting beschikbaar blijven in het algemeen bestuur. Maarten Reeser zal worden opgevolgd door 
Juul Beltman en Ria van As door Jan-Gerard Hofland.  

De stichting is beide bestuursleden heel veel dank verschuldigd voor hun tomeloze inzet al die jaren 
voor het werk van de stichting in Indonesië en het bestuur hoopt dat Ria en Maarten nog lang bereid 
zullen zijn om hun kennis en ervaring te delen met de nieuwe leden van het dagelijks bestuur.  

Ook voor mij is dit het laatste Jaarverslag dat onder mijn voorzitterschap wordt gepresenteerd. Per 1 
januari 2018 draag ik, na een periode van zeven jaar, het voorzitterschap over aan de heer Leo 
Schreuders, die al enige tijd lid is van het algemeen bestuur van de stichting Nederland-Batam. Ik zal 
Leo’ s plaats in het algemeen bestuur innemen en zo betrokken blijven bij het wel en wee van onze 
stichting. 

Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe dagelijks bestuur onder leiding van Leo, nieuw elan zal geven 
aan het werk van de stichting Nederland-Batam in Indonesië, hetgeen goed is voor onze doelgroep. 

Rest mij nog u en de uwen het allerbeste te wensen voor 2018 en u te bedanken voor het in mij 
gestelde vertrouwen al die jaren. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jaap Dieben 
Uw oud-voorzitter   
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 Beste lezers en sponsors, 

 

Vanaf 2018 is er een nieuw Dagelijks Bestuur (DB) actief met ondergetekende als voorzitter, 
mevrouw Juul Beltman als secretaris en de heer Jan-Gerard Hofland als penningmeester. Het 
afgetreden DB zal betrokken blijven bij Stichting Neba als leden van het Algemeen Bestuur (AB) en 
het DB met raad en daad bijstaan. Het nieuwe bestuur bedankt zijn voorgangers voor al het werk dat 
zij hebben verricht in de afgelopen jaren. 

De nieuwe secretaris heeft familiebanden met Indonesië. Haar werkzame leven heeft zich 
voornamelijk afgespeeld op directiesecretariaten. De nieuwe penningmeester is als lid van het 
managementteam van Group Audit van de ABN-AMRO Bank zeer ervaren met het financiële wel en 
wee van een organisatie.  

We zijn onze sponsoren bijzonder erkentelijk voor het voortzetten van hun bijdragen in de komende 
tijd. De kennismaking met de leden van het nieuwe bestuur zal de komende weken zijn beslag krijgen 
middels een introductie door de oud-bestuursleden.  

Het nieuwe bestuur zal in de maand april 2018 een werkbezoek brengen aan Indonesië en in één 
week kennismaken met enkele contactpersonen van organisaties waarmee de Stichting nauw 
samenwerkt. Lopende projecten op Bali en Noord-Sulawesi zullen worden bezocht. Vie Damayanti en 
Jaco van As - onze projectcoördinatoren ter plekke – hebben hiertoe een programma opgezet.  

Als gevolg van een aantal ontwikkelingen, is de stroom van met name nierdialyse-apparatuur van 
Nederland naar Indonesië opgedroogd. Momenteel worden er accreditaties van dialyse trainingen 
gefaciliteerd.  

De inmiddels alweer enige jaren uitgebouwde initiatieven op het gebied van het leveren van hiv-
voorlichting en het bouwen van waterputten en sanitaire blocks zullen worden voortgezet en waar 
mogelijk uitgebouwd. Bij alle activiteiten zullen met name consistentie, effectiviteit en 
herkenbaarheid voorop staan. 

Namens het bestuur, 

 

Leo Schreuders, 

Voorzitter 

 

  



  Verslag van het bestuur 
 

 
7  Jaarverslag 2017 

Algemene organisatie 
Statutaire informatie 

 
Bank:    IBAN NL21 INGB 0692.630.082  BIC INGBNL2A 

IBAN NL39 INGB 0000.050.340 
Kamer van Koophandel:  410.499.10   
ANBI:     0090.39.466 

Richtlijn 650 
Als Erkend Goed Doel voldoet stichting Nederland-Batam aan de Code Wijffels en richtlijn 650 
“Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving.  

Erkend Goed Doel 
Stichting Nederland-Batam is een goede doelen organisatie zoals beschreven 
in artikel 1 van het Reglement “CBF-erkenning Goede doelen organisaties 
(versie 1 december 2017)" en voldoet tevens aan de overige voorwaarden 
opgenomen in artikel 2 lid 1 sub d van het betreffende Reglement. Stichting 
Nederland-Batam is sinds 1 juli 2016 een  

ERKEND GOED DOEL 
Uitgangspunten 
Maatschappelijke waarde 
Stichting Nederland-Batam, kortweg Neba, stelt zich als vrijwilligersorganisatie, sinds haar oprichting 
in 1987, ten doel om effectief bij te dragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en 
kansarme mensen in Indonesië. Wij willen dat doel bereiken door het inzamelen van fondsen, die via 
lokale partnerorganisaties worden ingezet op projecten, die de medische en sociaaleconomische 
ontwikkeling van de doelgroep bevorderen. 

Doelstellingen 

 

Sociale doelstelling 
Arme en kansarme mensen ondersteunen die zichzelf en hun gemeenschap 
duurzaam willen ontwikkelen, waardoor zij de instrumenten in handen krijgen om 
hun leven zelfstandig vorm te geven. 

 

Medische doelstelling 
Medische zorg van goede kwaliteit beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar maken 
voor minderbedeelden in Indonesië. 

 

Hiv-doelstelling 
Wij willen bijdragen aan het stoppen van de hiv-epidemie, omdat het een groot 
beslag legt op de medische zorg in Indonesië en de sociaaleconomische ontwikkeling 
van velen. 

Stichting Nederland-Batam 
Hugo de Vriespark 12, 6741 CM, Lunteren 

T: 0318 – 487311, E: neba@neba.nl, W: www.neba.nl 



Verslag van het bestuur 
 

 
Jaarverslag 2017  8 

Doelgroepen 

 

Arme en kansarme mensen 
Wij steunen arme en kansarme mensen, die zichzelf en hun omgeving structureel 
willen ontwikkelen. Hiermee krijgen zij de instrumenten om hun eigen leven vorm te 
geven. 

Kernwaarden 

 

Combineren van doelstellingen 
Als Nederlandse ontwikkelingsorganisatie in Indonesië richten wij ons op 
armoedebestrijding, gezondheidszorg en de bestrijding van hiv/aids. 

 

Inzetten op attitudeverandering 
Wij willen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze doelgroepen bevorderen. 
Daarom werken wij samen met lokale organisaties, omdat dit kan leiden tot die 
attitudeverandering. 

 

Belanghebbenden serieus nemen 
Belanghebbenden serieus nemen betekent een genuanceerd verhaal vertellen. 
Donoren hebben behoefte aan informatie over een organisatie en hun resultaten. Zij 
nemen daar meer tijd voor. 

 

Emancipatie van vrouwen 
Vrouwenemancipatie is essentieel voor sociaaleconomische ontwikkeling. Daarom is 
binnen al onze projecten aandacht voor de rol van vrouwen. 

Strategie 
Kernactiviteiten 

 

Waterprojecten 
Doelen:  Minderbedeelden toegang geven tot water en sanitaire 

voorzieningen (WASH). 
Doelgroepen:  Minderbedeelden in afgelegen gemeenschappen zonder toegang 

tot water en sanitaire voorzieningen. 

 

Hiv-programma’s 
Doelen:  Kennisverbetering onder (para-)medisch personeel. 

 Voorlichting aan de algemene bevolking. 
 Voorkomen van stigma en discriminatie van mensen met hiv. 

Doelgroepen:  Dokters, verpleegkundigen en ander (para-)medisch personeel uit 
de eerstelijnszorg, mensen uit afgelegen gemeenschappen en 
mensen met hiv/aids. 

 

Opvangprojecten 
Doelen:  Het bieden van opvangen aan misbruikte meisjes, jonge vrouwen 

en hun kinderen. 
Doelgroepen:  Misbruikte meisjes, jonge vrouwen en hun kinderen op Bali. 
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SWOT-analyse 
Kracht en zwakte in de organisatie 
Bestuur en organisatie 
De omvang en leeftijdsopbouw van het 
bestuur en de omvang van het 
vrijwilligersteam waren zwak. Met het 
aantreden van twee nieuwe bestuursleden is het bestuur verjongd en in omvang gegroeid. Hierdoor 
kan het bestuur nu krachtiger optreden, ontstaat er een betere verdeling tussen uitvoeren en 
toezicht houden en is het bestuur weer toekomstbestendig. 

De omvang van het team van vrijwilligers is niet toegenomen. Door het wegvallen van het verzenden 
van hulpgoederen is een groot vrijwilligersteam ook niet langer noodzakelijk. De stichting zoekt nog 
wel naar ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld fondsenwerving. 

Beleid 
Wij werken op dit moment hard aan het 
actualiseren van het beleid. De stichting 
heeft haar beleid uitgewerkt in 
beleidsstukken. Sommige daarvan zijn al een aantal jaren oud. Deze moeten worden aangepast aan 
de huidige situatie. 

Strategie en uitgangspunten 
Stichting Nederland-Batam staat in haar 
kracht op het gebied van strategie en 
uitgangspunten.  

Onze maatschappelijke waarden (visie en missie) sluiten nauw aan bij de doelstellingen en wij 
beschikken over duidelijke uitgangspunten, die zijn uitgewerkt in algemene doelstellingen, die 
worden gerealiseerd in concrete doelen en projecten. 

Kansen en bedreigingen voor de organisatie 
Positieve aandacht 
Positieve aandacht voor onze stichting en 
onze activiteiten biedt kansen onder 
andere op het gebied van 
fondsenwerving.  

Negatieve publiciteit 
De Goede doelen sector en 
ontwikkelingswerk hebben de afgelopen 
jaren te maken gehad met negatieve 
publiciteit, recentelijk #Metoo  , wat het moeilijker maakt potentiele donateurs te overtuigen ons te 
steunen. 

Ontwikkelingen in Indonesië 
De economische groei lijkt in Indonesië te 
stagneren. Vooral arme mensen worden 
daar het slachtoffer van. 
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Bestuur en organisatie 
Organisatiestructuur 
Stichting Nederland-Batam is een organisatie 
met een eenvoudige organisatiestructuur. 

Het stichtingsbestuur, bestaande uit een 
Algemeen bestuur en een Dagelijks bestuur, 
wordt ondersteund door een 
kascommissaris.  

Daarnaast beschikt de stichting over 
medewerkers in Indonesië en vrijwilligers in 
Nederland. 

Onze medewerkers begeleiden de projecten in Indonesië, bieden ondersteuning aan de lokale 
partnerorganisaties en houden namens het bestuur ter plekke toezicht op de projecten. Zij zijn zelf 
niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten, dat zijn onze lokale partners. 

De vrijwilligers in Nederland ondersteunen het bestuur op secretarieel en administratief gebied, 
zoals het schrijven en verzenden van de nieuwsbrieven, het onderhouden van onze sociale media-
accounts en website en contact met belangstellenden. 

Bestuur 
Samenstelling van het bestuur en kascommissie 
Voorzitter:  Dhr. Jaap Dieben 
Secretaris:  Dhr. Maarten Reeser 
Penningmeester: Mevr. Ria van As-Klok 
Leden:   Dhr. Leo Schreuders, Dhr. Jan-Gerard Hofland, Mevr. Juul Beltman 
    
Kascommissaris: Dhr. Arjen Smits 

Taken van het bestuur  
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en bevoegdheden die volgens de wet en onze 
statuten aan het bestuur wordt opgedragen.  Het bestuur van stichting Nederland-Batam heeft haar 
toezichthoudende en uitvoerende taken gescheiden. Voorzitter, secretaris en penningmeester 
vormen samen het Dagelijks Bestuur, zij zijn verantwoordelijk voor uitvoerende taken. De overige 
leden houden toezicht. Voor toezicht op de financiële zaken heeft de stichting bovendien een 
kascommissie. De medewerkers voorzien het bestuur van alle informatie die nodig is voor een goede 
taakvervulling. 

Taken van de kascommissaris 
De kascommissaris houdt in nauw overleg met de penningmeester toezicht op de inkomsten en 
uitgaven van de stichting. Hij controleert regelmatig de boekhouding en vergewist zich van het feit 
dat de uitgaven goed gedocumenteerd zijn. Hij controleert de jaarrekening en rapporteert over zijn 
bevindingen aan het Algemeen Bestuur. 

Nevenfuncties 
Noch de bestuursleden, noch de kascommissaris vervullen voor de stichting relevante nevenfuncties. 

Bestuur

Vrijwilligers in 
Nederland

Medewerkers in 
Indonesië

Kascommissaris
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Bezoldiging en vergoedingsbeleid 
Het bestuur, de kascommissaris en medewerkers zetten zich onbezoldigd in. Een redelijke vergoeding 
van kosten, die gemaakt zijn voor de stichting en voor werk dat buitengewoon veel tijd in beslag 
neemt, wordt niet als bezoldiging gezien. 

Benoemingsbeleid 
Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met een profielschets. Het bestuur is zo 
samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders. 

Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Na afloop van een benoemingstermijn 
beraadt het bestuur zich over herbenoeming. Bestuursleden worden benoemd voor vijf jaar met de 
mogelijkheid tot herbenoeming. 

Dit jaar trad Theo den Hartog terug als bestuurslid. 

Beëindiging benoemingstermijn; Jaap Dieben (2018), Leo Schreuders (2019), Maarten Reeser (2020), 
Ria van As (2021), Jan-Gerard Hofland (2022), Juul Beltman (2022). 

Wijze van toezichthouden 
Het Dagelijks Bestuur houdt aan de hand van rapportages toezicht op projecten en stuurt waar nodig 
bij. Jaarlijks worden de projecten bezocht door een lid van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks 
Bestuur doet verslag aan het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur houdt toezicht en bewaakt of 
projecten passen binnen onze uitgangspunten, strategie en begroting. Strategie, resultaten en 
begroting worden jaarlijks geëvalueerd. 

Beleid 
Wijzigingen in de statuten 
Er waren dit jaar geen statutenwijzigingen. Onze statuten zijn hier te downloaden. 

Fondsenwervingsbeleid 
De stichting werft middelen om haar projecten in Indonesië te kunnen realiseren en om de 
continuïteit van de eigen organisatie te kunnen garanderen. Wij hebben het fondsenwervingsbeleid 
uitgewerkt in een apart beleidsdocument dat u kunt lezen op onze website. Ons wervingsbeleid is 
hier te downloaden. 

Vrijwilligersbeleid 
Het bestuur, de kascommissaris, de staf in Indonesië en de teams in Nederland zetten zich allen 
vrijwillig in voor stichting Nederland-Batam. Wij hebben ons vrijwilligersbeleid uitgewerkt in een 
apart beleidsdocument dat te lezen is op onze website. Het vrijwilligersbeleid is hier te downloaden. 

Beleid aangaande databeveiliging 
Afspraken betreffend de gegevensbescherming (data) tegen risico’s, zoals gegevensverlies of het in 
onbevoegde handen terechtkomen van de data en het, daaruit voortvloeiende, mogelijke gebruik of 
misbruik ervan zijn vastgelegd in een apart beleidsstuk ‘databeveiliging’. Het beleidsdocument 
aangaande databeveiliging is hier te downloaden. 

Communicatie met belanghebbenden 
Communicatie met belanghebbenden is essentieel voor het creëren van draagvlak en 
naamsbekendheid, het afleggen van verantwoordelijkheid en het verwerven van middelen. Wij 
hebben ons communicatiebeleid uitgewerkt in een apart beleidsdocument dat hier te downloaden is. 

http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
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Klachtenprocedure 
Stichting Nederland-Batam beschikt over een formulier dat hier te downloaden is, waarin de 
procedure voor het indienen en afhandelen van klachten en kritieken omschreven staat. Dit jaar 
ontvingen wij geen klachten. 

Samenwerking en partnerschappen 
Algemene samenwerkingsverbanden 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 
Stichting Nederland-Batam is als Erkend Goed Doel geaccrediteerd door het Centraal 
Bureau Fondsenwerving. Voor de overgang naar het Erkend Goed Doel keurmerk was 
stichting Nederland-Batam reeds sinds 2002 CBF-keurmerkhouder. 

Indonesische partnerorganisaties 
Stichting Nederland-Batam werkt voor het realiseren van haar projecten samen met lokale 
Indonesische partnerorganisaties.  

Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB) 
Status:  Stichting    Werkgebied:  Indonesië 
Projecten: Diverse     Samenwerking sinds: 1987 

De Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda was de eerste Indonesische partner van stichting Nederland-
Batam. De YPAB is een landelijk opererende stichting voor sociale werken in Indonesië. De YPAB 
stond oorspronkelijk onder leiding van wijlen mevr. Nasution en opereert nu onder voorzitterschap 
van mevr. Sri Soedarsono. 

De YPAB heeft zeer veel projecten in heel Indonesië opgezet en stichting Nederland-Batam heeft 
over de jaren een groot aantal van die projecten ondersteund. 
 
RSKG R.A. Habibie nierziekenhuis Bandung (YPAB) 
Status:  Stichting    Werkgebied:  Bandung 
Projecten: Dialysetraining    Samenwerking sinds: 1987 

Het Ny. R.A. Habibie nierziekenhuis uit Bandung is al sinds haar oprichting, nu 30 jaar geleden, onze 
partner voor het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van dialysezorg in Indonesië. 

 
Yayasan Komunikasi, Informasi, Edukasi Batam (YKIEB) 
Status:  Stichting    Werkgebied:  Batam 
Projecten: Hiv-programma Batam   Samenwerking sinds: 2009 

De YKIEB is onze lokale partner Batam. Deze stichting richt zich met een klein aantal vaste 
medewerkers en vrijwilligers op het tot staan brengen van de hiv-epidemie op het eiland Batam. Dat 
doen zij met outreach-programma’s voor de duizenden sekswerkers op het eiland en door het 
trainen van verpleegkundigen en vroedvrouwen in de eerstelijns zorg. 

Onze stichting werk formeel sinds 2009 samen met de YKIEB, maar wij kennen de leden van de YKIEB 
al veel langer. Hiv-counselor Sibuan was tot ongeveer 2004 lid van het Kasper hiv-team van het Budi 
Kemuliaan ziekenhuis en Dr. Yamin is nog altijd lid van het hiv-team in hetzelfde ziekenhuis. 

Stichting Nederland-Batam heeft aan de wieg gestaan van het Budi Kemuliaan ziekenhuis en heeft 
ruim 20 jaar met het ziekenhuis samengewerkt, ook op het gebied van hiv-zorg.  

http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
https://www.cbf.nl/Instelling/834/Nederland-Batam-St
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Yayasan Bahagia Harapan Kita (YBHK)/ Pinaesaan kliniek  
Status:  Stichting    Werkgebied:  Noord-Sulawesi 
Projecten: Hiv-programma Noord-Sulawesi Samenwerking sinds: 2008 

De stichting Bahagia Harapan Kita (YBHK) stichting is onderdeel van de Chinese (Tridharma) Ban Hin 
Kiong tempel in Manado. De YBHK exploiteert onder andere de Pinaesaan kliniek. Deze kliniek werd 
oorspronkelijk opgericht voor reproductieve zorg aan arme gezinnen uit de Chinese wijk van 
Manado. Tegenwoordig is de kliniek gespecialiseerd in hiv en andere geslachtsziekten. De kliniek 
biedt tegenwoordig niet alleen zorg aan de gezinnen in de omgeving van de kliniek, maar vooral ook 
aan risicogroepen zoals sekswerkers, homoseksuele mannen en transgenders. 

Serba Usaha Coöperatie – Kelompok Ilo-ilo 
Status:  Coöperatie (vereniging)   Werkgebied:  Ilo-ilo, Wori 
Projecten: Waterproject Ilo-ilo   Samenwerking sinds: 2008 

Serba Usaha bestaat uit een groep arme mensen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van haar 
leden en haar gemeenschap. Oorspronkelijk zijn de coöperatieleden afkomstig uit Wori. Rond 2010 
verhuizen de meeste leden naar Ilo-ilo. De stichting verhuist met hen mee. 

KOMPASS 
Status:  Vereniging    Werkgebied:  Sangihe eiland 
Projecten: Waterproject Sangihe   Samenwerking sinds: 2009 

Onze lokale partner op Sangihe is KOMPASS, een vereniging van lokale mensen die zich betrokken 
voelen bij de ontwikkeling van hun eiland. 

Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM) 
Status:  Stichting    Werkgebied:  Bali 
Projecten: Waterproject Bali   Samenwerking sinds: 2013 
  Opvang misbruikte meisjes 
  Naai- en naaldwerktraining 

De Maha Bhoga Marga stichting is een Balinese organisatie die zich onder andere richt op het 
bestrijden van armoede op het platteland van Bali. 
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Verantwoordingsverklaring 
Het bestuur van stichting Nederland-Batam legt in deze verantwoordingsverklaring vast op welke 
wijze zij invulling geeft aan: 

Principe van besturen en toezicht houden  
− Het stichtingsbestuur als geheel bestaat uit zes natuurlijke personen en heeft de leiding over de 

stichting. Het managen van de stichting ligt voornamelijk in handen van het Dagelijks Bestuur, 
dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij vergaderen op regelmatige 
basis en leggen verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Toezicht houden en besluiten 
worden genomen door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur vergadert 3 keer per jaar. 
Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal ieder kwartaal, of zoveel als wenselijk of noodzakelijk 
wordt geacht. Taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuursreglement.  

− De kascommissaris houdt, namens het bestuur, toezicht op de financiële zaken. Naar aanleiding 
van zijn bevindingen, brengt hij verslag uit aan het Algemeen Bestuur. Taken en 
verantwoordelijkheden van de kascommissaris zijn toegevoegd aan de beschrijving van de 
administratieve organisatie.  

− De stichting heeft een vaste, in Indonesië woonachtige, vertegenwoordiger. De 
vertegenwoordiger fungeert als intermediair tussen het Dagelijks Bestuur en de verschillende 
Indonesische partnerorganisaties bij het realiseren van de projecten. De vertegenwoordiger 
wordt aangestuurd door het Dagelijks Bestuur en doet periodiek verslag aan de secretaris. De 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vertegenwoordiger zijn toegevoegd aan de 
beschrijving van de administratieve organisatie.  

− Reeds vele jaren is een aantal vrijwilligers bij de stichting betrokken. Het beleid aangaande 
vrijwilligers is vastgelegd in ons vrijwilligersbeleid.  

− Evaluatie 2017  
Wat betreft de organisatie zelf is het jubileumjaar 2017 een moeilijk jaar. Al langere tijd is de 
omvang en leeftijdsopbouw van het stichtingsbestuur een zwakte in de organisatie. De 
toenemende leeftijd van de zittende bestuursleden maakt het voortbestaan op langere termijn 
van de stichting onzeker. Met de komst van twee bestuursleden is zowel het probleem van de 
omvang van het bestuur (door aftreden van een bestuurslid groeit het bestuur dit jaar van vijf 
naar zes leden), als de leeftijdsopbouw verbeterd. 
Financieel gezien was 2017 een gezond jaar. De stichting beschikt over voldoende middelen uit 
fondsenwerving en uit haar eigen fondsen en reserves om alle lopende projecten te 
ondersteunen. De kostenpercentages voor beheer & administratie en fondsenwerving liggen 
keurig binnen de daarvoor gestelde marges. Het bestedingspercentage lasten ligt binnen de 
norm, dat wil zeggen dat 90% van onze bestedingen ten goede komt aan onze doelen. Het 
bestedingspercentage baten ligt boven de 100%, dat wil zeggen dat de stichting meer uitgeeft 
aan haar projecten dan zij aan baten ontvangt en dus inteert op haar reserves. De stichting 
streeft ernaar op termijn minder afhankelijk te worden van haar reserves. 
De stichting ondersteunt in 2017 3 waterprojecten, 2 hiv-programma’s en 2 sociale projecten 
(het opvangproject en de naaldwerktraining) op Bali. De projecten zijn zonder noemenswaardige 
problemen gerealiseerd. De samenwerking met onze lokale partners verloopt soepel en de 
communicatie is transparant. De beschikbare middelen zijn efficiënt en effectief besteed en het 
stichtingsbestuur verwacht een positieve impact op de doelstellingen en uitgangspunten van de 
stichting.  

http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
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Continu verbeteren van effectiviteit en doelmatigheid bij de doelrealisatie 
− Minimaal ieder kwartaal worden de projecten geëvalueerd aan de hand van de ontvangen 

rapportages van onze vertegenwoordiger in Indonesië en de projectpartners. Jaarlijks bezoekt 
een bestuurslid de projecten en waar nodig worden door het bestuur maatregelen genomen.  

− Een belangrijke graadmeter voor het inzetten van middelen is of de uitvoering van het project 
beantwoordt aan de verwachtingen van de doelgroepen, onze projectpartners en het bestuur. In 
2017 bleven het kostenpercentages beheer en administratie en fondsenwerving binnen de 
afgesproken norm. 

Optimaliseren van relaties met belanghebbenden  
− Het bestuur streeft naar een optimale relatie met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor 

de informatieverschaffing en de verwerking van wensen, vragen en klachten. Het bestuur hecht 
grote waarde aan transparantie en probeert een helder beeld te geven van de bestedingen. De 
stichting legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag gebaseerd op Richtlijn 
Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 650) van de Raad van Jaarverslaggeving.  

− Het jaarverslag geeft een gedetailleerde verantwoording. Het jaarverslag staat op onze website 
www.neba.nl en is hier te lezen.  

− De gedragscode en het klachtenformulier zijn beschikbaar op de website en hier te bekijken. In 
2017 werden geen klachten ontvangen.  

− De stichting heeft in Nederland te maken met verschillende groepen belanghebbenden: 
donateurs, sponsoren, vrijwilligers, zakelijke relaties en partner- en belangenorganisaties. In 
Indonesië wordt samengewerkt met lokale projectpartners, dit zijn zowel grote organisaties, 
zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen als kleine organisaties (CBO ’s), coöperaties en verenigingen. 
Hoewel wij in Indonesië uitsluitend werken via lokale partners, zien wij de doelgroep steeds als 
eerste belanghebbende bij het bepalen van het beleid.  

− Wij hechten veel belang aan regelmatige verslaglegging aan onze donateurs, vrijwilligers, 
zakelijke relaties en partner- en belangenorganisaties, zowel in Nederland als in Indonesië, door 
middel van het jaarverslag, website, nieuwsbrieven, sociale media en persoonlijk contact. Voor 
onze lokale partners in Indonesië zijn vertalingen in het Engels gemaakt. De vertalingen voor de 
doelgroepen van onze sociale media worden gemaakt door onze lokale vertegenwoordiger. De 
lokale partnerorganisaties worden regelmatig bezocht door de vertegenwoordiger en minstens 
eenmaal per jaar door een bestuurslid. Iedere twee jaar organiseert de stichting een speciale dag 
voor belanghebbenden in Nederland. Het bestuur doet dan verslag van alle projecten en 
presenteert plannen voor de toekomst. Uiteraard wordt dan ook geëvalueerd wat hun mening is 
over het gevoerde beleid, de doelstellingen en de doelgroepen. In 2017 bestond de stichting 30 
jaar.  

− De stichting is op dit moment geen lid van een brancheorganisatie.  

 

Datum: maandag 14 mei 2018 

Het bestuur 

http://www.neba.nl/
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Jaarverslagen
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
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Waterprojecten 
Waterproject Bali 

Partner organisatie MBM-foundation Partners sinds: 2013 Ondersteund door: 
Start waterproject  2013 Looptijd: Open 

 

Resultaten 2013 - 2016 − Waterproject Sepang 
 2017 Begroot: 11.500 Realisatie: 1.676 
  − Waterproject Manistutu 
Planning 2018 Planning 2018: 13.000 
  − Waterproject Manistutu 

 

Inleiding 
Na het afronden van het waterproject in 
Sepang, werden wij door onze lokale partner 
benaderd met de vraag of wij een nieuw 
waterproject zouden willen ondersteunen. Dit 
keer niet in Sepang, maar in het dorp Manistutu. 

Probleemomschrijving 
Manistutu is een agrarisch dorp in het westen 
van Bali op 3 uur rijden van de hoofdstad 
Denpasar. Het dorp bestaat uit acht 
buurtschappen met 2.101 families. Van hen 
leven 155 families in diepe armoede. De meeste 
dorpelingen werken als dagloners op de 
omliggende plantages, of houden vee. Velen zijn 
laagopgeleid en hebben soms alleen de 
basisschool gevolgd. 

De dorpsraad is vooral gefocust op het 
realiseren van gebouwen waarbij basale 
behoeften van de gemeenschap aan schoon 
water, onderwijs, gezondheidszorg en de 
verbetering van leefomstandigheden genegeerd 
worden. 

Slechts 10% van de dorpelingen heeft een toilet 
aan huis en de mensen doen hun behoefte in de 
tuin of in de rivier. Gebrek aan schoon water 
zorgt voor slechte hygiënische omstandigheden 
en een slechte gezondheidstoestand.  

MBM leert de dorpsbewoners over een gezonde 
levensstijl, persoonlijke hygiëne en het gebruik 
van sanitaire voorzieningen maar dat heeft geen 
effect zolang schoon water ontbreekt. 

Goals 
De aanleg van een watervoorziening, in het 
buurtschap Tempek Merta Jati van Manistutu. 
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Resultaten en effectiviteit 
Op dit moment moeten de inwoners van het 
buurtschap ver lopen om water te halen en het 
water is niet van goede kwaliteit. Om ervoor te 
zorgen dat de bewoners van het buurtschap de 
beschikking krijgen over schoon water zal een 
nieuw reservoir gebouwd worden bij de bron en 
een distributietank in het buurtschap. Het water 
wordt van de bron naar het buurtschap 
gepompt. Het waterdebiet is 2m3/uur in het 
droge seizoen. Dat is genoeg om het buurtschap 
het hele jaar van water te voorzien. 

Dankzij het waterproject krijgen de inwoners 
van het buurtschap de beschikking over schoon 
water. Het water is nu nog niet van voldoende 
kwaliteit, omdat de huidige inrichting bij de 
bron ervoor zorgt dat het water makkelijk 
besmet kan worden met fecale bacteriën uit de 
omgeving. Door het verbeteren van de 
voorzieningen bij de bron zorgen wij ervoor dat 
het water niet langer besmet kan worden. Dit, in 
combinatie met de gedragsverandering en 
daarmee samenhangende verbeterde hygiëne, 
zorgt ervoor dat het water in de bron de 
kwaliteitsstandaarden voor schoon water van 
het Indonesische Ministerie voor 
volksgezondheid kan halen. 

Met de nieuwe watervoorzieningen krijgen de 
dorpsbewoners schoon water aan huis. Dat 
maakt sociale en persoonlijke hygiëne 
maatregelen mogelijk, waardoor de 
leefomstandigheden aanmerkelijk kunnen 
verbeteren. Dankzij betere hygiënische 
omstandigheden kan het aantal infecties 
afnemen en verbetert de algemene gezondheid 
en kan ook de moeder- en kindersterfte rondom 
geboorte afnemen. 

Toekomstplannen 
We staan aan het begin van een nieuw project, 
maar wij hopen in de toekomst ook de andere 
buurtschappen van het dorp van schoonwater 
te kunnen voorzien.  
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Waterproject Sangihe 
Partner organisatie KOMPASS Partners sinds: 2008 Ondersteund door: 
Start waterproject  2009 Looptijd: Open 

Familiefonds 

Resultaten 2009 - 2013 − Aanleg 7 toilet en wasgelegenheden 
 2016  − Start nieuwe fase waterproject 
 2017 Begroot: 16.500 Realisatie: 14.175 
  − Aanleg 4 toilet en wasgelegenheden 
Planning 2018 Planning 2018: 4.750 
  − Voortzetting waterproject Sangihe 

 

Probleemomschrijving 
Sangihe is een afgelegen eiland gelegen tussen 
Sulawesi en Mindanao het zuidelijkste eiland 
van de Filippijnen. De eilandbewoners leven van 
de zeevaart of werken in de muskaat- en 
kruidnageltuinen, maar veel mensen zijn er arm.   

Arme gezinnen wonen in eenvoudige huizen van 
triplex zonder sanitair. Zij doen hun behoefte 
langs de rivier en gebruiken de rivier ook om te 
baden, de was te doen en voor water om te 
koken. Dit gemengde gebruik leidt tot slechte 
hygiënische omstandigheden, degradatie van de 
leefomgeving en het bedreigt de gezondheid 
van de mensen.  

Doelen 
De beperkte sociaaleconomische ontwikkeling 
op Sangihe leidt tot een vicieuze cirkel waarbij 
armoede, slechte leefomstandigheden en de 
degradatie van de leefomgeving leiden tot een 
verdere beperking van de ontwikkeling van het 
eiland. Door bij te dragen aan de ontwikkeling 
van het eiland willen wij deze vicieuze cirkel 
doorbreken.  

Na uitgebreid overleg met de lokale bevolking 
over hoe wij het beste konden bijdragen, werd 
besloten tot de aanleg van toilet en 
wasgelegenheden. Dankzij deze voorzieningen 
kunnen gezinnen die geen eigen toilet hebben 
op hygiënische en vooral ook waardige wijze en 
zonder dat het de leefomgeving bedreigt, hun 
behoefte doen, zich wassen en de was doen. 

Doelgroepen 
Het project richt zich op arme gezinnen zonder 
toilet aan huis. Zij hebben niet de middelen om 
eigen sanitaire voorzieningen te maken. Daarom 
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zijn deze gezinnen aangewezen op de door 
stichting Nederland-Batam en KOMPASS 
aangelegde toilet en wasgelegenheden. 

Resultaten en effectiviteit 
In 2009 startte het waterproject op Sangihe. 
Onze lokale partner wist, met steun uit 
Nederland, tot 2013 in totaal zeven sanitaire 
voorzieningen aan te leggen. Dit verbeterde de 
leefomstandigheden van meer dan 200 arme 
gezinnen, die voor hun sanitaire behoeften 
volledige op de door ons aangelegde 
voorzieningen zijn aangewezen. De behoefte 
aan meer sanitaire voorzieningen bleef echter 
bestaan. 

Dankzij steun van een Nederlands 
familie/vermogensfonds is KOMPASS vanaf 2016 
begonnen met de aanleg van een nieuwe reeks 
sanitaire voorzieningen. Dit jaar zijn inmiddels 
alweer vijf voorzieningen aangelegd, waarvan 
ruim 150 gezinnen gebruik maken. 

De toilet en wasgelegenheden voorzien in een 
duidelijke behoefte en lokale bevolking geeft 
aan zeer tevreden te zijn met de nieuwe 
sanitaire voorzieningen. De voorzieningen 
dragen werkelijk bij aan het verbeteren van de 
leefomstandigheden en leefomgeving van de 
allerarmste mensen op Sangihe. 

Toekomstplannen 
Nog steeds zijn er vele arme gezinnen op het 
eiland die geen eigen toilet hebben en die hun 
sanitaire behoeften buiten moeten doen. 
Analyses van KOMPASS en overleg met de lokale 
bevolking maakt duidelijk dat het gebrek aan de 
beschikbaarheid van schoon water en sanitaire 
voorzieningen tot de belangrijkste problemen 
van het eiland behoren. Stichting Nederland-
Batam kan effectief bijdragen aan de oplossing 
van dat probleem en daarom willen wij ook in 
2018 doorgaan met het aanleggen van sanitaire 
voorzieningen.   

https://youtu.be/ZO4xnaiM_4I
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Waterproject Ilo-ilo 
Partner organisatie Serba Usaha Coöperatie Partners sinds: 2008 Ondersteund door: 
Start waterproject  2014 Looptijd: Open 

 

Resultaten 2014 - 2016 Aanleg van twee voorzieningen voor schoon 
water en sanitair voor 70 gezinnen. 

 2017 Begroot: 12.750 Realisatie: 1.676 
  Start aanleg drie voorzieningen voor schoon 

water en sanitair voor 200 gezinnen. 
Planning 2018 Planning 2018: 12.000 
  Afronden aanleg voorzieningen 

Probleemomschrijving 
Families op het platteland van Noord-Sulawesi 
bezitten overerfbare ‘traditionele’ grond, die bij 
overlijden worden geërfd door de kinderen. Dit 
leidt tot versplintering, zodat die gronden 
uiteindelijk te klein worden. Dit gebeurde ook in 
Wori; Er was onvoldoende ruimte om jonge 
gezinnen een woonplek te bieden. De lokale 
overheid besloot daarom rond 2010 een stuk 
gemeentegrond beschikbaar te stellen voor de 
huisvesting van deze gezinnen. Dat werd Ilo-ilo. 

Als jonge gemeenschap heeft Ilo-ilo tal van 
problemen, maar een van de grootste is het 
gebrek aan schoon water en sanitaire 
voorzieningen. De meeste gezinnen hebben 
geen inpandig toilet en een beperkt aantal 
gezinnen heeft een eigen waterput. 

Mensen doen hun behoefte in een primitief 
buitenhuisje en gebruiken, vooral in het droge 
seizoen, water uit een stroompje als kookwater, 
om de was te doen en om zich te baden. Dat 
gemengde gebruik van water is onhygiënisch en 
bedreigt de gezondheid van de bewoners. 

Doelen 
Om de dorpsbewoners te ondersteunen in hun 
behoefte aan schoon water en sanitair leggen 
we waterputten en sanitaire voorzieningen aan. 
De sanitaire voorziening bestaat uit een toilet en 
een wasgelegenheid en is voorzien van een 
terras, om de was te doen en is aan gesloten op 
een septic tank. 

Doelgroepen 
Op dit moment wonen in Ilo-ilo bijna 300 arme 
gezinnen. Veel mensen uit Ilo-ilo hebben werk, 
maar hun inkomen is zo laag dat zij zich alleen 
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het minimale kunnen veroorloven. Van deze 300 
gezinnen maken ongeveer 70 gebruik van de 
twee eerder door ons aangelegde sanitaire 
voorzieningen. Met de aanleg van nog drie 
voorzieningen willen wij de overige gezinnen ook 
voorzien van schoon water en sanitair. 

Resultaten en effectiviteit 
Met steun van Nacht van de Fooi en Wilde 
Ganzen kunnen drie voorzieningen worden 
aangelegd.  

We zijn begonnen met het vaststellen van de 
definitieve locaties voor de voorzieningen. Uit 
een omgevingsanalyse bleek de behoefte aan 
een schoonwater- en sanitaire voorziening het 
grootst in een complex aan de rand van het 
dorp. Dit complex diende als noodopvang voor 
overstromingsslachtoffers uit Manado, maar nu 
wonen er vooral gezinnen uit Wori. Omdat hier 
de nood het hoogst is, wordt hier de eerste 
voorziening aan te leggen. 

Voor de tweede locatie werd gekozen voor een 
plek vlakbij de kerk van Ilo-ilo. De plek is goed 
bereikbaar voor gezinnen in de omgeving, voor 
voorbijgangers en voor bezoekers van de kerk. 
De locatie voor de derde sanitaire voorziening is 
nog niet definitief vastgesteld. 

De contracten zijn getekend en de fondsen zijn 
overgemaakt naar onze partner. De aanleg van 
de schoonwater- en sanitaire voorzieningen 
zullen in het voorjaar van 2018 starten en naar 
verwachting in de eerste helft van 2018 
afgerond worden. 

De aanleg van schoonwater- en sanitaire 
voorzieningen is effectief en draagt bij aan het 
verbeteren van de leefomstandigheden van de 
dorpsbewoners. Dat blijkt uit de mate waarin 
gebruik gemaakt wordt van de eerder door de 
stichting gebouwde voorzieningen en het blijkt 
uit de gesprekken van onze vertegenwoordiger 
in Indonesië met de mensen uit Ilo-ilo. 

Toekomstplannen 
Het waterproject dat in 2017, met steun van 
Nacht van de Fooi en Wilde Ganzen begonnen 
is, zal in 2018 afgerond worden.  

https://youtu.be/FfH2nXxrEIE
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Hiv-programma’s 
Hiv-programma Batam 

Partner organisatie YKIEB Partners sinds: 2008 Ondersteund door: 
Start hiv-programma  2008 Looptijd: Open 

Familiefonds 
& 

Rosalien HIV fonds 

Resultaten 2008 - 2016 − Outreach voor sekswerkers 
− Onze familie kliniek 

 2015 - 2016 − Hiv-trainingen voor verpleegkundigen 
en vroedvrouwen. 

 2017 Begroot: 5.850 Realisatie: 7.176 
  − Outreach voor sekswerkers 

− Hiv-trainingen voor vroedvrouwen. 
Planning 2018 Planning 2018: 8.250 
  − Voortzetten outreach en hiv-trainingen 

 

Probleemomschrijving 
In de jaren tachtig begint de industrialisatie van 
Batam en groeit de bevolking uit naar meer dan 
een miljoen mensen. Er ontstaat ook een grote 
seksindustrie die de drijvende kracht is achter 
de hiv-epidemie op het eiland. 

Kennisgebrek, het stigma en discriminatie van 
sekswerkers en mensen met hiv door 
zorgpersoneel zorgt ervoor dat mensen zich pas 
laten testen als zij al ernstig ziek zijn. Voor velen 
komt de behandeling te laat, terwijl met 
medicatie een normaal leven mogelijk is. 

Doelen 
Wij willen de hiv-epidemie tot staan brengen. 
Daarom proberen wij de duizenden sekswerkers 
te bereiken met ons outreach-programma. 
Binnen dat programma geven wij voorlichting, 
testen we mensen op HIV en wij bieden 
reproductieve zorg voor sekswerkers die geen 
gebruik durven maken van reguliere zorg.  

Discriminatie van mensen met hiv door 
zorgpersoneel komt vaak voort uit angst. 
Daarom trainen wij vroedvrouwen en 
verpleegkundigen uit de eerstelijns zorg, zodat 
zij leren veilig goede zorg te bieden aan mensen 
met hiv. Hiermee kan de angst voor hiv en 
discriminatie van mensen met hiv verdwijnen. 

Doelgroepen 
Het outreach-programma richt zich op de 
duizenden sekswerkers op Batam. Velen van 
hen zijn in de prostitutie terecht gekomen door 
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verkeerde keuzes, kennisgebrek en armoede. Zij 
zochten een beter leven en inkomen, maar 
kwamen in de prostitutie terecht. Onze lokale 
partner richt zich op de 4.800 vrouwen, 2.700 
homoseksuele mannen en 500 transgenders die 
in hun werkgebied als sekswerkers actief zijn.  

Het trainingsprogramma richt zich op 
verpleegkundigen en vroedvrouwen, want zij 
zijn de toegangspoort tot zorg. Bovendien zijn zij 
het meest betrokken bij de zorg voor patiënten.  

Resultaten en effectiviteit 
De economie van Batam stagneert. Een groot 
deel van de scheepsvaartindustrie is vertrokken, 
veel industrieterreinen staan leeg en winkels 
staan te huur of te koop. Zelfs de sekswerkers 
klagen over het gebrek aan klanten.  

Dit heeft ervoor gezorgd dat de YKIEB, na jaren 
haar eigen kliniek heeft moeten sluiten. Dat 
heeft als gevolg gehad dat de YKIEB in plaats van 
door te verwijzen naar hun eigen kliniek nu 
hiervoor samenwerkt het Elisabethziekenhuis. 
Ondanks dat heeft de YKIEB een effectief 
outreach-programma weten te realiseren.  

Op Batam werken meer dan tienduizend 
mensen in de prostitutie, maar zij zijn als 
doelgroep niet makkelijk te bereiken. Zij 
wantrouwen buitenstaanders, maar dankzij 
volharding en een niet-oordelende houding 
heeft de YKIEB een goede relatie met hen 
opgebouwd. Binnen de outreach bezoekt de 
YKIEB dagelijks prostitutiegebieden en weten zij 
jaarlijks ongeveer 10% van de in hun werkgebied 
actieve sekswerkers te bereiken. 

Dit jaar heeft de YKIEB ook een aantal trainingen 
gegeven. Deelnemers vinden de training nuttig; 
de training draagt bij aan het begrip voor 
mensen met hiv, het bevordert de toegang tot 
reguliere zorg voor mensen met hiv en het 
verbetert de kwaliteit van de zorg. 

Toekomstplannen 
De YKIEB hoopt haar outreach-programma en 
hiv-trainingen ook het komende jaar te kunnen 
voortzetten.  
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Hiv-programma Noord-Sulawesi 
Partner organisatie Pinaesaan kliniek (YBHK) Partners sinds: 2008 Ondersteund door: 
Start Hiv-voorlichting:  2008 Looptijd: Open 

Rosalien HIV fonds 

Resultaten 2008 - 2016 − Hiv-voorlichting 
− Hiv-trainingen medisch personeel 

 2017 Begroot: 7.250 Realisatie: 4.926 
  Hiv-voorlichting, hiv en soa-diagnostiek en 

reproductieve zorg aan de bevolking uit 
afgelegen gemeenschappen. 

Planning 2018 Planning 2018: 7.200 
  Voortzetten hiv-voorlichting, hiv- en soa-

diagnostiek en reproductieve zorg aan de 
bevolking uit afgelegen gemeenschappen. 

 

Probleemomschrijving 
Steeds vaker worden mensen die niet tot de 
traditionele risicogroepen behoren, besmet met 
hiv. Gelukkig betekent een infectie niet langer 
een doodsvonnis en kunnen mensen met 
medicatie een normaal leven lijden. Maar dan 
moeten zij wel bereikt worden met voorlichting, 
zorg en ondersteuning. 

De toegang tot reproductieve zorg is beperkt in 
afgelegen gemeenschappen. Mensen in die 
gemeenschappen beschikken vaak niet over 
betrouwbare informatie over hiv en andere 
seksueel overdraagbare aandoeningen en 
mensen die besmet zijn met het virus, zoeken 
uit angst voor het stigma en discriminatie, niet 
de zorg die zij nodig hebben.  

Doelen 
Wij willen afgelegen gemeenschappen bereiken 
met voorlichting, reproductieve zorg en 
diagnostiek op het gebied van hiv en andere 
geslachtsziekten. Daarmee hopen we: 1) nieuwe 
gevallen van hiv te voorkomen, 2) mensen met 
hiv op tijd te bereiken met zorg, medicatie en 
begeleiding krijgen en 3) ervoor te zorgen dat 
mensen met hiv niet langer gestigmatiseerd en 
gediscrimineerd worden. 

Doelgroepen 
De voorlichting richt zich op de bevolking van 
afgelegen gemeenschappen in de provincie.  

Resultaten en effectiviteit 
Het is belangrijk afgelegen gemeenschappen te 
bereiken, omdat mensen daar, door gebrek aan 
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kennis en beperkte toegang tot zorg, kwetsbaar 
zijn voor hiv. Het team van de Pinaesaan kliniek 
heeft dit jaar verschillende afgelegen 
gemeenschappen bezocht en enkele honderden 
mensen, vooral vrouwen, bereikt met 
voorlichting, counseling en medische check-ups. 

Opnieuw werden bij veel vrouwen bacteriële 
infecties gevonden. Dat laat zien dat zij nog niet 
genoeg weten over persoonlijke hygiëne en 
beperkt toegang hebben tot reproductieve zorg. 
Het maakt deze vrouwen ook gevoeliger voor 
een besmetting met hiv.  

Helaas hebben we dit jaar ook mensen 
gevonden met hiv. Zij werden apart gecounseld. 
Ze zijn nu onder behandeling van de kliniek, of 
zij werden begeleid naar het provinciaal 
ziekenhuis voor meer specialistische zorg. 

De gemeenschappen die wij met ons hiv-
programma bezoeken, worden meestal niet 
bereikt door andere organisaties. Deelnemers 
aan onze activiteiten en de lokale organisatie-
comités zijn dankbaar voor de voorlichting, 
counseling en check-ups die geboden worden 
door de Pinaesaan kliniek. Dat de behoefte aan 
voorlichting in afgelegen gebieden groot blijft, 
blijkt uit het aantal verzoeken die de kliniek 
krijgt om voorlichting te komen geven. 

Hiv is niet langer een stadsziekte. Het is daarom 
effectief om voorlichting te geven in afgelegen 
gebieden. Om het hiv-programma ook efficiënt 
te laten zijn, is het belangrijk om per activiteit 
minimaal 50 tot 100 deelnemers te hebben. 

Toekomstplannen 
We hopen de voorlichting, hiv- en soa-
diagnostiek en reproductieve zorg ook het 
komende jaar te kunnen voortzetten.  

  

https://youtu.be/yl71MJUpImE
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Sociale projecten Bali 
Opvang misbruikte meisjes, jonge vrouwen en hun kinderen 

Partner organisatie MBM-foundation Partners sinds: 2013 Ondersteund door: 
Start opvangproject 2013 Looptijd: Open 

Familiefonds 

Resultaten 2013 - 2016 − Bouw van het nieuwe opvanghuis 
 2017 Begroot: 12.700 Realisatie: 7.676 
  − Inrichting opvanghuis, bouw omheining 

en aanleg tuin 
Planning 2018 Planning 2018: 5.000 

 

Probleemomschrijving 
In 2003 zet MBM samen met twee andere 
organisaties het Perempuan Mitra Kasih 
netwerk op, voor steun aan slachtoffers van 
huiselijk geweld. Het gaat hierbij om vrouwen, 
vaak nog tieners, die bij hun schoonfamilie 
inwonen. Zij kunnen hun problemen niet delen, 
hebben geen toegang tot zorg en ze zijn 
afhankelijk van anderen. Dit zorgt voor 
levensbedreigende situaties en kinderen, die 
onder dergelijke omstandigheden opgroeien, 
kunnen later zelf ook daders worden. MBM 
verzorgt de opvang binnen het netwerk.  

Doelen 
Wij ondersteunen het nieuwe opvanghuis. De 
bouw daarvan werd in 2016 afgerond. Doel van 
de ondersteuning dit jaar was de aanleg van de 
tuin, het plaatsen van een ommuring en de 
verdere inrichting van het opvanghuis. 

Doelgroepen 
In Indonesië, en zeker op Bali, is het gebruikelijk 
om op zeer jonge leeftijd te trouwen. Vrouwen 
mogen al op hun 16de trouwen (mannen op hun 
19de). Meisjes zijn dus soms nog minderjarig als 
zij trouwen. Wanneer stellen op zeer jonge 
leeftijd trouwen, maakt het gebrek aan 
levenservaring de kans op problemen groot. 

De doelgroep bestaat uit meisjes, vrouwen en 
hun kinderen, die het slachtoffer zijn van fysiek 
geweld, seksueel misbruik, mensenhandel en 
gedwongen prostitutie, die ongewenst zwanger 
zijn of met hiv geïnfecteerd zijn en daarom door 
de familie verstoten worden. 
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De doelgroep heeft de steun van het project 
nodig, omdat zij geen ondersteuning kunnen 
vinden binnen hun eigen familiekring en omdat 
zij niet veilig zijn in hun eigen leefomgeving. 

Resultaten en effectiviteit 
Jaarlijks worden tien tot twintig slachtoffers 
opgevangen. De duur van de opvang is 
gemiddeld 6 maanden. Tussen 2011 en 2016 
werden bijna 130 overlevenden opgevangen.  

 De helft zijn kinderen en tieners die in 
aanraking kwamen met justitie, een op de vijf 
was slachtoffer van mensenhandel en 
gedwongen prostitutie. Andere redenen voor 
opvang zijn seksueel misbruik, geweld, 
ongewenste zwangerschap en door de familie 
verstoten worden vanwege hiv. Ruim 
tweederde van degene die werd opgevangen 
was tussen 6 en 18 jaar. Daarnaast was een 
kwart jongvolwassen in de leeftijd tot 35 jaar. 

Inmiddels is de ommuring van het terrein van de 
opvang gereed. Dit bevordert de rust, privacy en 
de veiligheid van de mensen die opgevangen 
worden.  

Het terrein is geëgaliseerd en de eerste bomen 
en struiken zijn geplant. Wij verwachten dat op 
den duur een mooie tuin zal ontstaan die ervoor 
kan zorgen dat de misbruikslachtoffers tot rust 
kunnen komen en de kinderen een plek hebben 
om te spelen. 

Daarnaast wordt op dit moment de opvang 
verder ingericht, zodat de shelter uiteindelijk 
meer zal zijn dan alleen een veilige plek om te 
slapen. 

Toekomstplannen 
Op dit moment steunt de stichting de bouw van 
de omheining van het terrein, de aanleg van de 
tuin en de inrichting van het gebouw. Wij zullen 
hier het komende jaar mee doorgaan.  

https://youtu.be/JNVc43AuVvc
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Naai- en naaldwerktraining 
Partner organisatie MBM-foundation Partners sinds: 2013 Ondersteund door: 
Start project: 2016 Looptijd: Open 

Familiefonds 

Resultaten 2016 − Naaldwerktraining 
 2017 Begroot: 9.500 Realisatie: 7.676 
  − Naaldwerktraining  
Planning 2018 Planning 2018: 9.000 
  − Training voor 3 * 20 personen. 

 

Probleemomschrijving 
Bijna 5% van de Balinese bevolking is arm en een 
kwart van de mensen in de productieve leeftijd 
heeft geen werk.  Dat is hoog voor het 
belangrijkste toeristische gebied van Indonesië. 
Een laag onderwijsniveau en een gebrek aan 
benodigde vaardigheden vormen de basis van 
het probleem waardoor arme mensen op Bali 
niet in staat zijn arbeidskansen te grijpen. 

Het gebruik van Balinese vrouwen om een 
traditionele kebaya te dragen naar formele 
bijeenkomsten en traditionele, culturele en 
religieuze activiteiten is een kans voor 
ondernemingen in naai- en naaldwerk. Deze 
kans wordt door gebrek aan technische en 
ondernemingsvaardigheden niet gegrepen. 
Bovendien zijn arme mensen niet in staat een 
micro-onderneming op te starten door gebrek 
aan startkapitaal en omdat zij door het 
ontbreken van onderpand geen lening krijgen.  

Doelen 
De doelgroep trainen in technische 
vaardigheden en ondernemerschap, zodat zij 
hun eigen onderneming kunnen starten. 

Doelgroep 
De doelgroep bestaat uit arme, jonge vrouwen 
tot 30 jaar uit de regio Badung. Het zijn vrouwen 
zonder een regelmatig inkomen, die een sterke 
motivatie hebben om een eigen bedrijf te 
beginnen in naai- en naaldwerk. 

Resultaten en effectiviteit 
Inmiddels hebben in totaal 60 deelnemers, de 
naaldwerktraining met succes afgerond. 

Toekomstplannen 
Wij hopen dit jaar de training van een aantal 
nieuwe groepen te kunnen ondersteunen.  
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Dialysetraining 
Partner organisatie Ny. R.A. Habibie nier-ziekenhuis Partners sinds: 1988 Ondersteund door: 
Start dialysetraining:  2014 Looptijd: Open 

Familiefonds 

Resultaten 1988 - 2016 − Opbouw van het ziekenhuis met 
tweedehands medische hulpgoederen. 

 2017 Begroot: 17.350 Realisatie: 9.076 
  − Accreditatie curriculum dialysetraining. 
Planning 2018 Planning 2018: 5.000 
  − Accreditatie trainingsaccommodatie 

 

Probleemomschrijving 
Als je nieren niet werken, kun je de afvalstoffen 
niet meer uit je lichaam verwijderen. Dialyse kan 
de nierfunctie overnemen. Mensen met 
nierfalen hebben daarom voor de rest van hun 
leven dialyse nodig.  

Maar dialyse is duur. Het nier-ziekenhuis kon 
dialyse betaalbaar houden met gedoneerde 
dialysemachines en waterzuiveringsinstallaties 
uit Nederland. Tegenwoordig is dialysezorg 
opgenomen in het verzekeringspakket.  

Maar dialyse is nog niet overal beschikbaar. 
Ziekenhuizen zijn daarom dialyseafdelingen aan 
het opzetten. Daarvoor is behalve apparatuur 
ook gekwalificeerd personeel nodig. Het nier-
ziekenhuis leidt dokters, verplegend personeel 
en technici in drie maanden op in dialysezorg.  

Doelen 
Om de kwaliteit te waarborgen steunen wij de 
accreditatie van de dialysetraining. 

Resultaten en effectiviteit 
Het accrediteren van het curriculum is bijna 
afgerond. De trainingsstaf heeft bijna alle 
vereiste opleidingen gevolgd en het traject van 
accreditatieconsultatie bijna geheel doorlopen. 
Naar verwachting wordt accreditatie begin 
volgend jaar afgerond.  

Toekomstplannen 
Naast het accrediteren van het curriculum moet 
ook het trainingscentrum zelf geaccrediteerd 
worden. De accreditatie van de dialysetraining is 
noodzakelijk om het te laten aansluiten bij de 
eisen van het Indonesische Ministerie van 
Volksgezondheid.   
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Meerjarenoverzicht projecten 
Doel Periode Project Locatie Omschrijving 

 

’87-‘14 Blindenprojecten Bandung Ondersteuning blinden en slechtzienden. 
’87-‘03 Ouderenprojecten Jakarta Opvang verwaarloosde ouderen 
’88-‘92 Zee-nomadenprojecten Batam Huisvesten zee-nomaden op Bertam 
’92-‘07 Straatkinderprojecten Batam Ondersteuning straatkinderopvanghuis 
’00-‘02 Toegang tot onderwijs Jakarta Ondersteuning Pelita Hati autismeschool 

 ’03-‘08 Gemeenschapsontwikkeling Noord-Sulawesi Gemeenschapsontwikkeling in Batuputih. 
 ’08-‘09 Toegang tot onderwijs Batam Renovatie bibliotheek 
 ’09-‘11 Toegang tot onderwijs Bandung Ondersteuning AgroMandiri school  
 ’09-heden Gemeenschapsontwikkeling Noord-Sulawesi Waterproject Ilo-ilo 
 ’09-heden Gemeenschapsontwikkeling Noord-Sulawesi Waterproject Sangihe 
 ’10-‘11 Straatkinderprojecten Bandung Ondernemerschapstraining 
 ’13-‘15 Toegang tot onderwijs Jakarta Ondersteuning Pelita Hati autismeschool 
 ’13-heden Gemeenschapsontwikkeling Bali Waterproject Sepang 
 ’13-heden Gemeenschapsontwikkeling Bali Naai- en naaldwerktraining 
 ’13-heden Gemeenschapsontwikkeling Bali Opvang misbruikte meisjes 
     

 

’87-‘08 Verbetering medische zorg Batam Opbouw Budi Kemuliaan ziekenhuis 
’88-heden Verbetering dialysezorg Bandung Opbouw Habibie nier-ziekenhuis 
’09-‘10 Verbetering medische zorg Noord-Sulawesi Ondersteuning Kencana Deiby kliniek  
’09-‘13 Verbetering medische zorg Jakarta Ondersteuning Panti Nugraha ziekenhuis 

 ’09-‘14 Verbetering medische zorg Batam Ondersteuning Pelangi kraamzorgpost 
 ’09-‘15 Verbetering medische zorg Noord-Sulawesi Ondersteuning Pinaesaan kliniek 
     

 

’96-‘04 Bestrijding HIV Batam Bouw Anjelir hiv-kliniek 
’96-‘04 Bestrijding HIV Batam Bouw Kasper opvanghuis 
’96-‘04 Bestrijding HIV Batam Ondersteuning Kasper hiv-team (Batam Plus) 
’09-heden Bestrijding HIV Batam Ondersteuning Keluarga Kita kliniek 

 ’09-heden Bestrijding HIV Batam Ondersteuning outreach programma 
 ’09-‘15 Bestrijding HIV Noord-Sulawesi Ondersteuning hiv-trainingen 
 ’09-heden Bestrijding HIV Noord-Sulawesi Ondersteuning hiv-voorlichting 
 ’09-heden Bestrijding HIV Noord-Sulawesi Ondersteuning mensen met hiv 
 ’15-heden Bestrijding HIV Batam Ondersteuning hiv-trainingen 
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Balans 2017 

Activa 2017  2016  Passiva 2017  2016 
Vlottende activa     Reserves en fondsen    
Voorraden -  -  Reserves    
Vorderingen 15.417  16.838  − Continuïteitsreserve 20.642  20.889 
Liquide middelen 90.166  101.619  − Bestemmingsreserve 31.871  38.000 
     − Overige reserves -  - 
     Fondsen    
     − Bestemmingsfonds 49.440  58.573 
     Kortlopende schulden 3.630  995 
Totaal 105.583  118.457  Totaal 105.583  118.457 

Staat van baten en lasten 2017 

Baten  Begroot  Realisatie  2016 
Werving       
− Particulieren 27.500  22.109  33.079 
− Bedrijfsleven 500  8.000  - 
− Organisaties zonder winstoogmerk 54.000  14.900  91.750 
Overige baten -  -  344 
Totaal  82.000  45.009  125.173 
       
Lasten  Begroot  Realisatie  2016 
Doelbesteding      
− Sociaal 69.908  32.879  41.920 
− Medisch 18.741  9.076  140.928 
− HIV 18.667  12.102  18.797 
Fondsenwerving 3.517  3.607  3.432 
Beheer & Administratie 2.917  2.482  2.716 
Totaal 113.750  60.146  207.793 
       
Saldo voor financiële baten en lasten -31.750  -15.137  -82.620 
Saldo financiële baten en lasten   -372   
Saldo baten en lasten -31.750  -15.509  -82.620 
       
Onttrekken aan: Bestemmingsfondsen -37.833  -9.133   
 Continuïteitsreserve 6.803  -247   
 Bestemmingsreserve -  -6.129   

Kasstromenoverzicht 2017 

Kasstromen uit operationele activiteiten  Verloop van de geldmiddelen 
 2017  2016   2017  2016 
Overschot/tekort -15.509  -82.620  Stand per 1 januari 101.619  52.793 
Aanpassing voor afschrijving -  -  Mutaties boekjaar -11.453  48.826 
Werkkapitaal verandering -  -  Stand per 31 december 90.166  101.619 
Voorraadmutaties -  133.050      
Vorderingenmutaties 1.421  2.956      
Mutaties kortlopende schulden 2.635  -4.560      
Saldo -11.453  48.826      
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
Methode van verslaglegging  
De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor 
de jaarverslaggeving. 

Grondslagen voor de financiële verslaglegging  
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijging- of waarderingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen voor de nominale waarde. Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het 
bestuur van de stichting, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en 
veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten 
kunnen van deze schattingen afwijken. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
Voorraden worden gewaardeerd tegen de waarde in het Nederlandse economische verkeer. 
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van 
een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De liquide middelen staan, voor zover niet anders 
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling  
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De bijdragen van 
derden in projecten en overheidssubsidies worden verantwoord in het jaar van ontvangst. 
Nalatenschappen worden opgenomen in het jaar waarin met grote waarschijnlijkheid de grootte van 
de nalatenschap kan worden vastgesteld. Voor zolang de ontvangen middelen nog niet zijn 
aangewend, worden zij in het bestemmingsfonds gereserveerd. 

Waardering  
Alle bedragen zijn weergegeven in en afgerond op hele euro’s (€), tenzij anders vermeldt. 
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Toelichting op de balans 

 
Activa 2017  2016 
Vorderingen    
− Vooruitbetaald/ nog te ontvangen 15.000  15.000 
− Overige nog te ontvangen 417  1.838 
 15.417  16.838 

 

Activa 2017  2016 
Liquide middelen    
− Kas -  387 
− Bank 90.166  101.232 
 90.166  101.619 

 

Passiva 2017  2016 
Kortlopende schulden    
- Uitbesteed werk -  - 
- Overige kortlopende schulden 3.630  995 
 3.630  995 

 

  

 Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en activa betreft een opgenomen gift 
onder de naam Rosalien HIV/AIDS Fonds van 15.000 euro/jaar voor de periode 2013 – 2017. 

 Vordering betreft een nog te ontvangen bijdrage aan het Rosalien HIV fonds. 

 Om de risico’s te spreiden zijn de banktegoeden verdeeld over verschillende 
vermogensrekeningen bij twee verschillende banken. 

 De kortlopende schulden betreffen nog niet ontvangen/te betalen facturen. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 
      Doelstelling  

Beheer Baten  Begroot  Realisatie  Sociaal  Medisch  HIV  
Werving             
− Particulieren 27.500  22.109  4.503  -  15.000  2.606 
− Bedrijfsleven 500  8.000  8.000  -  -  - 
− Non-profit organisatie 54.000  14.900  14.900  -  -  - 
Subtotaal 82.000  45.009  27.403  -  15.000  2.606 
Overige baten -  -  -  -  -  - 
Totaal 82.000  45.009  27.403  -  15.000  2.606 
             
Lasten             
Doelbesteding            
− Sociaal 69.908  32.879  32.879       
− Medisch 18.741  9.076    9.076     
− HIV 18.667  12.102      12.102   
Fondsenwerving 3.517  3.607  2.254  451  902   
Beheer & Administratie 2.917  2.482        2.482 
Totaal 113.750  60.146  35.133  9.527  13.004  2.482 
             
Saldo voor fin. baten en lasten -31.750  -15.137         
Saldo financiële baten en lasten   -372         
Saldo baten en lasten -31.750  -15.509  -7.731  -9.527  1.996  -15.262 
Onttrekken aan:            
Bestemmingsfondsen -37.833  -9.133  -1.602  -9.527  1.996  - 
Continuïteitsreserve 6.083  -247  -  -  -  -247 
Bestemmingsreserve -  -6.129  -6.129  -  -  - 

 

Baten en lasten in percentages Marges  2017  2016 
Kostenpercentages      
− Fondsenwerving Minder dan 10%  8%  10%  
− Beheer & administratie Minder dan 10%  6%  5% 
Bestedingspercentages      
− Baten   120%  161% 
− Lasten Meer dan 90%  90%  97% 

 

  

 Dit jaar bevonden een aantal projecten zich in een overgangsfase. Daarom is de 
doelbesteding dit jaar lager dan begroot.  Hierbij past ook de lagere fondsenwerving. De 
baten en lasten van de stichting zijn beter in balans dan op voorhand begroot. 

 De wijze van berekening van het kostenpercentage fondsenwerving wijkt af van voorgaande 
jaren. Volgens de nieuwe methodiek zou het kostenpercentage fondsenwerving in 2016 zijn 
uitgekomen op 5%. 

 De stichting streeft naar kostenpercentages onder 10% voor zowel fondsenwerving als 
beheer & administratie. Deze streefcijfers liggen ruim onder de maxima die het CBF-keurmerk 
hiervoor voorheen aangaf. 

 Stichting Nederland-Batam streeft ernaar meer dan 90% van haar lasten te besteden aan haar 
doelstellingen. 
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Verdeling van het resultaat 2017 
Fondsen en reserves 1-1-‘17  Mutaties  31-12-‘17 
Reserves      
Continuïteitsreserve 20.889  -247  20.642 
Bestemmingsreserve      
− Projecten 35.000  -6.129  28.871 
− Projectvoorbereiding 3.000  -  3.000 
Overige reserves -  -  - 
Fondsen      
Bestemmingsfondsen      
− Waterproject Bali 5.605  5.973  11.578 
− Waterproject Sangihe 18.111  -12.127  5.984 
− Waterproject Ilo-ilo -  10.273  10.273 
− Hiv-programma Batam 3.681  -3.681  - 
− Hiv-programma Noord-Sulawesi 8.093  5.677  13.770 
− Naai- en naaldwerktraining 5.361  -5.361  - 
− Opvang misbruikte meisjes 361  -361  - 
− Dialysetraining 17.361  -9.527  7.834 
 117.462  -9.133  49.440 

 

  

 Continuïteitsreserve 
Een reserve van 20.000 is voldoende om de risico’s en verplichtingen voor een jaar af te 
dekken. 

 Bestemmingsreserves 
Per project is een bestemmingsreserve gecreëerd. Hierin zijn middelen opgenomen om 
langere termijnplanning van projecten mogelijk te maken. Bestemmingsreserves betreffen 
geen aangegane verplichtingen tegens derden. 

 Bestemmingsfondsen 
In het bestemmingsfonds zijn geoormerkte bedragen opgenomen. Het betreft fondsen voor 
projecten waarvan de realisatie niet voor het jaareinde afgerond kon worden. 
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Toelichting op de bestedingen 2017 
Kostenplaatsen Begroot  Realisatie  2016 
Projectbijdragen 103.800  50.450  196.003 
Communicatie 3.200  2.251  3.704 
Huisvesting 3.600  3.600  3.600 
Kantoor en algemene kosten 2.650  3.845  4.486 
Totaal 113.250  60.146  207.793 

 

Kostenplaatsen Begroot  Realisatie  Doelen  Werving  B&A 
Projectbijdragen 103.800  50.450  50.450  -  - 
Communicatie 3.200  2.251  1.125  1.126  - 
Huisvesting 3.600  3.600  1.200  1.200  1.200 
Kantoor en algemene kosten 2.650  3.845  1.282  1.281  1.282 
Totaal 113.250  60.146  54.057  3.607  2.482 

 

Kostenplaatsen Doelen  Sociaal  Medisch  HIV 
Projectbijdragen 50.450  30.625  8.625  11.200 
Communicatie 1.125  703  141  281 
Huisvesting 1.200  750  150  300 
Kantoor en algemene kosten 1.282  801  160  321 
Totaal 54.057  32.879  9.076  12.102 

 

Lasten Omschrijving 
Projectbijdragen Projectbijdragen bestaan uit uitvoeringskosten en kosten voor assistentie 

en begeleiding. Projectbijdragen komen volledig ten laste van de 
doelstellingen.  

Communicatie Betreft kosten voor publiciteit en communicatie. Deze komen voor 50% ten 
laste van de projecten en 50% ten laste van fondsenwerving. 

Huisvesting Huisvestingskosten worden gelijkelijk verdeeld over de doelen, 
fondsenwerving en beheer & administratie. 

Kantoor en algemene kosten Kantoor en algemene kosten (voorheen kantoorkosten, algemene kosten en 
overige kosten) worden gelijkelijk verdeeld over de doelen, fondsenwerving 
en beheer & administratie. 

  

 De stichting is niet verbonden aan enige (internationale) organisatie, heeft geen personeel in 
dienst en heeft geen van haar werkzaamheden uitbesteed. 

 Omdat een aantal projecten zich in een overgangsfase bevinden is de projectbijdrage lager 
dan begroot. Het verschil met 2016 wordt met name veroorzaakt doordat de stichting 
gestopt is met het verzenden van medische hulpgoederen. 

 Behalve de projectbijdragen komt de realisatie van de andere kostenplaatsen goed overeen 
met de begroting. 

 Lasten worden gelijkelijk over de projecten verdeeld. De stichting steunde in 2017 acht 
projecten; vijf met een sociale doelstelling, een project met een medische doelstelling en 
twee hiv-programma’s. 
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Controleverklaring van de kascommissaris 
Ik heb de, in dit rapport opgenomen, jaarrekening 2017 van Stichting Nederland-Batam te Lunteren 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en 
lasten over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur  
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Het 
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten.  

Verantwoordelijkheid van de kascommissaris  
Het is de verantwoordelijkheid van de kascommissaris om een oordeel te geven over de jaarrekening op 
basis van controle door de kascommissaris. De controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat voldaan is aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat de controle zodanig gepland en uitgevoerd is dat een redelijke 
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
door de kascommissaris toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.  

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de kascommissaris de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van 
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur 
van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  

Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.  

Oordeel  
Naar mijn oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Nederland-Batam per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen.  

Tevens meld ik dat het jaarverslag, voor zover ik dat kan beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.  

 

De Kascommissaris 



 

 

Begrotingen  
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Begroting en realisatie 2017 
Lasten   Begroot  Realisatie 
Sociaal Waterproject Bali 13.240  1.676 
 Waterproject Sangihe 18.240  11.675 
 Waterproject Ilo-ilo 14.490  4.176 
 Naai- en naaldwerktraining, Bali 11.239  7.676 
 Opvang misbruikte meisjes, Bali 14.439  7.676 
HIV Hiv-programma Batam 7.589  7.176 
 Hiv-programma Noord-Sulawesi 8.989  4.926 
Sociaal Dialysetraining  19.090  9.076 
Fondsenwerving  3.517  3.607 
Beheer & Administratie  2.917  2.482 
Begroot resultaat  -  - 
Subtotaal  113.750  60.146 
Saldo financiële baten en lasten  -  372 
Totaal  113.750  60.518 
     
Baten  Begroot  Realisatie 
Werving baten     
− Particulieren  27.500  22.356 
− Bedrijven  500  8.000 
− Non-profits  54.000  14.900 
Fondsen en reserves  31.750  15.262 
Totaal  113.750  60.518 

 

Begroting en plannen voor 2018 
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 
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 

  

 Een aantal projecten bevond zich dit jaar in een overgangsfase. Dit jaar werden 
voorbereidingen getroffen voor het starten op een nieuwe locatie van de waterprojecten Bali 
en Ilo-ilo, maar het eigenlijke werk zal in 2018 starten. En de naaldwerktrainingen en steun 
aan het opvanghuis werden dit jaar afgerond. Dat betekent dat dit jaar de realisatie lager 
uitviel dan de begroting. 

 In 2018 hopen we met twee nieuwe projecten te kunnen beginnen, namelijk een sociaal project in 
Bandung en een nieuwe hiv-programma in de provincie Gorontalo. 
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Meerjarenplanning en langetermijnbeleid 2018 - 2022 
Lange termijnbeleid 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 

 

  Lange termijnbeleid 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 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. 

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