
 



 



 

Samenvatting – Jaarverslag 2016 

Samenvatting 
Stichting Nederland-Batam stelt zich als vrijwilligersorganisatie, sinds haar oprichting in 1987, tot doel om 
effectief bij te dragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen in 
Indonesië. Dat doet de stichting door het inzamelen van fondsen, die via onze lokale partners worden 
ingezet op projecten die de medische en sociaaleconomische ontwikkeling van onze doelgroep bevordert. 

Onze kracht is gebaseerd op onze sterke banden met 
een regionaal Indonesisch netwerk en onze expertise 
op het gebied van medische zorg, watervoorziening, 
hiv-bestrijding en kinderen. De stichting is actief op 
Batam, Java, Bali en Noord-Sulawesi.  

Dit jaar zijn wij als een van de voorlopers een Erkend 
Goed Doel geworden. Net als voorgaande jaren heeft 
de stichting zich daarmee onderworpen aan het 
toezicht op de werving en besteding van fondsen voor 
goede doelen door het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF).  

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

Met onze uitgangspunten, strategie en unieke werkwijze willen wij een aantrekkelijke partner zijn voor 
andere in Indonesië actieve ontwikkelingsorganisaties en individuele donateurs, bedrijven en fondsen die 
arme en kansarme mensen in Indonesië een warm hart toedragen. En dat lukt, blijkt uit de positieve 
resultaten van het afgelopen jaar. 

Op Bali hebben wij het waterproject in Sepang kunnen afronden en wordt nu onderzocht of we ook in 
andere gemeenschappen waterprojecten kunnen opzetten. We zijn samen met onze lokale partner een 
naai- en naaldwerktraining gestart, zodat vrouwen uit arme gezinnen hun eigen bedrijf kunnen starten en 
we hebben er een opvang gerealiseerd voor misbruikslachtoffers. 

Op Batam hebben we het hiv-outreach programma opnieuw kunnen ondersteunen, zodat sekswerkers 
toegang krijgen tot goede hiv-voorlichting en reproductieve zorg en heeft onze lokale partner hiv-
trainingen verzorgd voor verpleegkundigen en vroedvrouwen in de eerstelijnszorg. 

Op het eiland Sangihe in Noord-Sulawesi zijn we begonnen met het aanleggen van een aantal toilet- en 
wasgelegenheden, zodat minderbedeelden daar toegang krijgen tot deugdelijke sanitaire voorzieningen. 
Op Sangihe en een aantal andere afgelegen gebieden in de provincie is daarnaast ook voorlichting 
gegeven over hiv aan de lokale bevolking en zijn workshops georganiseerd voor mensen met hiv. 

Dit jaar zijn ook de laatste twee containers met hulpgoederen naar het nierziekenhuis in Bandung 
verscheept en zijn we gesprekken begonnen over het ondersteunen van de opleiding van dokters, 
verpleegkundigen en technici op het gebied van dialysezorg. 

Al met al heeft de stichting een zeer succesvol jaar achter de rug. Dat was alleen mogelijk dankzij de steun 
van onze donateurs en steun van bedrijven, fondsen en organisaties, onze lokale partners en onze 
vrijwilligers. U leest er alles over in dit jaarverslag. 

Het jaar in cijfers 
Baten  
EIGEN FONDSENWERVING 33.079 
BATEN ACTIES DERDEN 91.750 

LASTEN 
 

BESTEED AAN DOELSTELLING 201.645 
KOSTEN EIGEN WERVING 3.432 
KOSTEN ADMINISTRATIE & BEHEER 2.716 

KOSTENPERCENTAGES 
 

Eigen fondsenwerving 2% 
Administratie & Beheer 10% 

BESTEDINGSPERCENTAGES  

Baten  161% 
Lasten 97% 
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Verslag van het bestuur 
 

Geachte lezer, 

Hierbij heb ik het genoegen u het 29ste jaarverslag van onze stichting aan te bieden. 
Het jaar 2016 was voor stichting Nederland-Batam een zeer succesvol jaar. Dankzij veel gulle gevers, zoals 
vermogensfondsen, het bedrijfsleven en natuurlijk niet te vergeten onze trouwe donateurs, hebben wij 
dit afgelopen jaar voor de minderbedeelden in Indonesië veel kunnen doen. 
U leest hierover uitgebreid in dit jaarverslag, op onze website www.neba.nl, op onze Facebookpagina of 
op ons YouTube-kanaal. 
Toch wil ik enige belangrijke gebeurtenissen van dit afgelopen jaar bij u onder de aandacht brengen, zoals 
de voltooiing van de bouw het opvanghuis voor jonge misbruikte meisjes op Bali, de start van de naai- en 
naaldwerk cursus voor jonge moeders op Bali, die gekoppeld is aan een micro krediet voor de aanschaf 
van een naaimachine, het tweede water project op Bali, de bouw van sanitaire faciliteiten op het eiland 
Sangihe, maar natuurlijk ook de cursussen aan medisch personeel over hiv/aids in Noord Sulawesi en op 
Batam. Ook blijft onze partnerorganisatie op Batam de talloze karaokebars, nachtclubs en massagesalons 
bezoeken om de aldaar werkende meisjes bewust te maken van de risico’s op besmetting met hiv en wat 
te doen om dit vermijden. 
U ziet het was een druk maar succesvol jaar en dit alles was natuurlijk alleen mogelijk dankzij uw gulle 
gaven, waarvoor wij u, namens de mensen in Indonesië, heel hartelijk bedanken. 
Laten we hopen dat 2017, het jaar dat stichting Nederland-Batam 30 jaar bestaat, wederom zo’n mooi 
jaar mag worden. 

 

Uw voorzitter, Jaap Dieben 

 

Algemene organisatie 

Statutaire informatie 
Stichting Nederland-Batam 
Hugo de Vriespark 12, 6741 CM, Lunteren 
T: 0318 – 487311, E: neba@neba.nl, W: www.neba.nl 

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.
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Erkend Goed Doel 
De Goede Doelen sector heeft een nieuwe 
erkenningsregeling. Deze nieuwe regeling zorgt 
ervoor dat er een eenduidige en door de sector 
breed gedragen erkenning is ontstaan. 
Donateurs en andere belanghebbenden weten 
daardoor zeker dat erkende organisaties aan 
heldere spelregels voldoen, weten wat ze willen 
bereiken en daar open en begrijpelijk over 
communiceren. 

Stichting Nederland-Batam voldoet, als een van 
de voorlopers, aan de nieuwe 
erkenningsvoorwaarden en is vanaf 1 juli 2016 
een erkend goed doel. 

Uitgangspunten 

Mission statement 
Stichting Nederland-Batam, kortweg Neba, stelt zich als vrijwilligersorganisatie, sinds haar oprichting in 
1987, tot 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 onze 
lokale partnerorganisaties worden ingezet op projecten die de medische en sociaaleconomische 
ontwikkeling van de doelgroep bevorderen. 

Doelstellingen 
Sociale doelstelling 
Wij steunen arme en kansarme mensen die zichzelf en hun gemeenschap duurzaam willen 
ontwikkelen, waardoor zijzelf de instrumenten in handen krijgen om hun leven 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. 

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. 

https://twitter.com/NEBAfoundation/status/748796178649669632
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Kernwaarden 
Combineren van doelstellingen 
Als enige 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. Wij 
werken samen met lokale organisaties, omdat dit kan leiden tot die attitudeverandering. 

Belanghebbenden serieus nemen 
Belanghebbenden serieus nemen betekent een genuanceerd verhaal vertellen. Donoren willen 
meer 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. 

Kernactiviteiten 
Het bestuur heeft drie kernactiviteiten vastgesteld. Onze fondsenwerving is op die activiteiten gericht. 

Waterprojecten 
Doelen:  Toegang tot water en sanitaire voorzieningen (WASH) in afgelegen gemeenschappen. 
Doelgroepen: Afgelegen gemeenschappen zonder toegang tot water en sanitaire voorzieningen. 
Begroting: € 40.750 

Hiv-projecten 
Doelen:  Kennisverbetering onder (para-)medisch personeel. 

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

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

Begroting: € 13.100 

Opvangproject 
Doelen:  Het bieden van opvangen aan misbruikte meisjes, jonge vrouwen en hun kinderen. 
Doelgroepen: Misbruikte meisjes, jonge vrouwen en hun kinderen op Bali. 
Begroting: € 12.700 

Strategie 
De kracht van stichting Nederland-Batam is gebaseerd op onze sterke banden met een regionaal 
Indonesisch netwerk en onze expertise op het gebied van dialyse, watervoorziening, hiv en kinderopvang. 
De stichting is actief op Batam, Java, Bali en Noord-Sulawesi. Wij zijn een aantrekkelijke partner voor 
Nederlandse, in Indonesië actieve, ontwikkelingsorganisaties.  

Als Erkend Goed Doel heeft de stichting zich onderworpen aan het toezicht op de werving en besteding 
van fondsen voor goede doelen door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).  

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

Zonder haar vrijwilligers zou de stichting niet bestaan. Al vanaf haar oprichting zet het bestuur en haar 
vrijwilligers zich vrijwillig en onbezoldigd in voor de organisatie. 
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SWOT-analyse 
KRACHT   ZWAKTE 
Uitgangspunten   Organisatiestructuur 
Expertise    
Projecten    
    
    

KANSEN   BEDREIGINGEN 
Positieve aandacht   Negatieve publiciteit 
Ontwikkelingen in Indonesië     

De stichting beschikt over duidelijke uitgangspunten, die zijn uitgewerkt in algemene doelstellingen en die 
worden gerealiseerd in concrete doelen en projecten.  

Het bestuur heeft nog niet de gewenste omvang en leeftijdsopbouw. Daarnaast heeft de stichting 
behoefte aan vrijwilligers die bijdragen aan het benaderen van nieuwe donateurs en het bedrijfsleven.  

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers hebben wel veel kennis van en ervaring met ontwikkelingswerk in 
Indonesië, onze doelstellingen, doelgroepen en werkgebieden. 

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.  

De stichting beschikt over een 
vertegenwoordiger in Indonesië en 
vrijwilligersteams in Nederland. 

Bestuur 
Samenstelling van het bestuur en kascommissie 
Voorzitter:  Dhr. Jaap Dieben 
Secretaris:  Dhr. Maarten Reeser 
Penningmeester: Mevr. Ria van As-Klok 
Leden:   Dhr. Mattheus den Hartog 
   Dhr. Leo Schreuders 
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 hem worden opgedragen. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks 
Bestuur, zij zijn verantwoordelijk voor uitvoerende taken. Voor toezicht op de financiële zaken heeft de 
stichting bovendien een kascommissie. 

Toezichthoudende en uitvoerende taken zijn gescheiden. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor 
uitvoerende taken. De overige leden houden toezicht. De kascommissaris houdt toezicht op de financiële 
zaken. De medewerkers voorzien het bestuur van alle informatie die nodig is voor een goede 
taakvervulling. 

Bestuur

Vrijwilligersteams in 
Nederland

Vertegenwoordiger 
in Indonesië

Kascommisaris
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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. 

Bezoldiging en vergoedingsbeleid 
Het bestuur en de kascommissaris 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. 

Beëindiging benoemingstermijn; Jaap Dieben (2017), Mattheus den Hartog (2018), Leo Schreuders (2019), 
Maarten Reeser (2020), Ria van As (2021). 

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

Organisatie 
De stichting beschikt over een vertegenwoordiger in Indonesië. Zij begeleidt en ondersteunt onze 
projecten in Indonesië en doet verslag aan het bestuur. De vertegenwoordiger is niet in dienst van de 
stichting. Daarnaast werkt stichting Nederland-Batam met een team van 10 vrijwilligers. 

Beleid  
Veel van onze beleidstukken dateren van enkele jaren geleden. Omdat de stichting dit jaar is overgegaan 
naar het nieuwe ‘Erkend Goed Doel’ keurmerk, was dit het uitgelezen moment om onze beleidsstukken te 
actualiseren.  

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 haar eigen organisatie te kunnen garanderen. Wij hebben ons fondsenwervingsbeleid uitgewerkt in 
een apart beleidsdocument dat te lezen is op onze website. Ons fondsenwervingsbeleid is hier te 
downloaden. 

http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
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Vrijwilligersbeleid 
Het bestuur, de kascommissaris, onze vertegenwoordiger 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 bescherming van (computer)gegevens (data) tegen risico’s zoals gegevensverlies 
of het in onbevoegde handen terechtkomen van de data en het, daaruit voortvloeiende, 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 te downloaden is via onze website. 

Samenwerking en partnerschappen 
Algemene samenwerkingsverbanden 

 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 

Indonesische partners 
Stichting Komunikasi Informasi Edukasi Batam (YKIEB) 
Locatie: Batam Center, Batam, Kepri Project: Hiv-programma Batam   Sinds: 2009 

Stichting Bahagia Harapan Kita (YBHK) (Pinaesaan kliniek) 
Locatie: Manado, Noord-Sulawesi Project: Hiv-programma Noord-Sulawesi   Sinds: 2009 

Doktoren in AIDS zorg, Manado, Noord-Sulawesi 
Locatie: Manado, Noord-Sulawesi Project: Hiv-programma Noord-Sulawesi   Sinds: 2009 

Stichting Batamang Plus 
Locatie: Manado, Noord-Sulawesi Project: Hiv-programma Noord-Sulawesi   Sinds: 2009 

Serba Usaha coöperatie 
Locatie: Ilo-ilo, Wori, Noord-Sulawesi Project: Waterprojecten Ilo-ilo    Sinds: 2009 

KOMPASS 
Locatie: Sangihe, Noord-Sulawesi  Project: Waterprojecten Sangihe   Sinds: 2009 

Stichting Maha Bhoga Marga (MBM) 
Locatie: Mengwi, Bali   Project: Waterproject Sepang    Sinds: 2013 
      Naai- en naaldwerktraining 
      Opvang misbruikte meisjes 

SLB Pelita Hati 
Locatie: Jakarta    Project: Autisme project     Sinds: 2000 

RSKG Habibie nierziekenhuis 
Locatie: Bandung, West-Java  Project: Dialyse projecten    Sinds: 1987 

Stichting Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB) 
Locatie: Jakarta    Project: Diverse projecten    Sinds: 1987 

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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Waterprojecten Indonesië 
Schoon water voor Sepang, Bali 

Resultaat 2016  Planning 2017  Ondersteund door: 
Begroot 4.325 Begroot 2017 11.500 Vermogensfonds 
Realisatie 6.473    

Indonesische partner  
De Maha Bhoga Marga stichting is een 
Balinese organisatie die zich onder 
andere richt zich op het bestrijden van 
armoede op het platteland van Bali. 

Probleemomschrijving 
Sepang is een dorp in het bergachtige 
noordwesten van Bali, op ruim drie uur 
rijden van het Ngurah Rai vliegveld in 
Denpasar. Het dorp, dat bestaat uit een 
hoofddorp in de vallei en een aantal 
kleine buurtschappen tegen de 
berghellingen, is moeilijk bereikbaar en de leefomstandigheden zijn er slecht.  

De beperkte toegang tot water is een belangrijke oorzaak van de slechte leefomstandigheden. Voor wij 
met het waterproject begonnen was er geen stromend water. Dorpsbewoners moesten water halen via 

modderige paden, bij bronnen in de 
bergwand. Door het ontbreken van stromend 
water, zijn er ook geen sanitaire voorzieningen 
en zijn de hygiënische omstandigheden slecht. 
Dat leidt tot allerlei ziektes, een slechte 
gezondheid en een lage levensverwachting 
van de mensen in het dorp. 

Doelgroepen 
Het waterproject richt zich op de 1.100 
gezinnen, die in Sepang wonen. De meeste 
van hen zijn arm. Zij werken als dagloner op 
de plantages rond het dorp en moeten 
rondkomen van een euro per dag.  

Door de slechte hygiëne en het ontbreken van 
sanitaire voorzieningen, leiden veel 
dorpsbewoners aan infectieziekten. Dit zorgt 
voor een slechte gezondheid en een lage 
levensverwachting. 

Resultaten en effectiviteit 
Om de leefomstandigheden in Sepang te verbeteren begon MBM het ‘healthy village’-programma. Ons 
waterproject is onderdeel van dat programma.  
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De slechte leefomstandigheden in Sepang heeft veel oorzaken, te veel om allemaal tegelijkertijd op te 
lossen. Daarom is met de dorpelingen overlegd, welke problemen het eerst aangepakt moeten worden.  

Uit dat overleg kwam naar voren dat de slechte 
toegang tot water aan de basis staat van veel 
problemen. Daarom hebben wij ons gericht op 
het aanleggen van watervoorzieningen. 
Hierdoor krijgen gezinnen toegang tot water op 
hun erf. Zij zorgen zelf voor sanitair in huis.  

In de eerste twee fasen van het project, hebben 
drie buurtschappen toegang tot water kregen. 
Omdat het eenvoudiger en minder duur is, om 
het laatste buurtschap en het dorp zelf van 
water te voorzien, kan de waterinfrastructuur 
daar aangelegd worden met geld uit een fonds 
voor gemeenschapsontwikkeling van de 
Indonesische overheid.  

Toekomstplannen 
De impact van het waterproject wordt pas in de 
toekomst duidelijk. Wij verwachten dat het 
‘Healthy Village’ programma leidt tot betere 
hygiënische en sanitaire omstandigheden in het 
dorp en een betere gezondheid en langere 
levensverwachting voor de dorpsbewoners.  

Ons waterproject in Sepang is afgerond, maar 
het ‘healthy village’-programma loopt door en 
daardoor kunnen we de ontwikkelingen in het 
dorp blijven volgen. We zullen u ook in de 
toekomst blijven informeren over de impact van 
ons project in Sepang. 

De problemen van Sepang zijn niet uniek. Vele 
andere dorpen in het noordwesten van Bali 
hebben te kampen met slechte 
leefomstandigheden en gebrek aan stromend 
water. De Maha Bhoga Marga stichting heeft ons daarom gevraagd of wij de samenwerking willen 
voortzetten, om ook in andere dorpen in de omgeving van Sepang toegang tot water mogelijk te maken. 

https://youtu.be/ExwBrJlV_CY?list=PLWWw0FlZY5zIG-zbPsUkVVBbSicQ2PtNp
https://twitter.com/NEBAfoundation/status/740766804151275521
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Toilet en wasgelegenheden op Sangihe, Noord-Sulawesi 
Resultaat 2016  Planning 2017  Ondersteund door: 
Begroot 25.500 Begroot 2017 16.500 Vermogensfonds 
Realisatie 10.149   

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

Probleemomschrijving 
Sangihe is een afgelegen eiland dat 
ongeveer halverwege ligt tussen het 
noorden van het Indonesische Sulawesi 
en het Filipijnse Mindanao. Hoewel het 
eiland rijk is aan nootmuskaat- en 
kruidnageltuinen zijn de meeste 
eilandbewoners arm. Veel gezinnen hebben geen, of een primitief toilet, aan huis. Zij doen hun behoefte 
langs de rivier of op het strand. Dit zorgt voor onhygiënische omstandigheden en vormt een bedreiging 
voor de gezondheid.  

Doelgroep 
Het project is gericht op gezinnen die geen 
toegang hebben tot een eigen toilet aan huis. 

Resultaten en effectiviteit 
Sinds 2008 zijn al 7 toilet en wasgelegenheden 
gebouwd. Het intensieve gebruik ervan toont 
de behoefte aan sanitaire voorzieningen. Iedere 
toilet en wasgelegenheid voorziet in de 
behoefte van tientallen gezinnen. De sanitaire 
voorziening aan de doorgaande weg wordt zelfs 
door veel meer mensen gebruikt.  

Uit een bijeenkomst met de leden van 
KOMPASS, overheden en vertegenwoordigers 

van de lokale gemeenschap kwam de wens naar voren om op nog meer plaatsen openbare sanitaire 
voorzieningen te bouwen. 

Dit jaar kwamen fondsen beschikbaar om dit te realiseren en inmiddels worden drie nieuwe toilet en 
wasgelegenheden gebouwd. De voorzieningen worden aan de openbare weg gebouwd in de nabijheid 
van gezinnen zonder toegang tot eigen sanitair. 

Alle tot nu toe gebouwde toilet en wasgelegenheden voorzien in een grote behoefte aan sanitaire 
voorzieningen en worden intensief gebruikt. Dat intensieve gebruik is te zien, zeker aan de oudste 
gebouwen uit 2009, maar alle voorzieningen zijn goed onderhouden en kunnen nog jaren gebruikt 
worden.  

https://youtu.be/ZO4xnaiM_4I?list=PLWWw0FlZY5zIG-zbPsUkVVBbSicQ2PtNp
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Toekomstplannen 
De bouw van openbare toilet en wasgelegenheden is effectief en voorziet duidelijk in een behoefte aan 
sanitaire voorzieningen. Bovendien is toegang tot water en sanitaire voorzieningen een van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen. Wij willen samen met KOMPASS doorgaan met het bouwen van toilet en 
wasgelegenheden op Sangihe. 

Toegang tot water in Ilo-ilo, Noord-Sulawesi 
Resultaat 2016  Planning 2017  Ondersteund door: 
Begroot 5.000 Begroot 2017 12.750 - 
Realisatie -   

Indonesische partner 
Onze partner bij de gemeenschapsontwikkeling 
van het dorp Ilo-ilo is de Serba Usaha 
coöperatie. De organisatie bestaat uit een 
groep arme mensen die willen bijdragen aan de 
ontwikkeling van haar leden en haar 
gemeenschap.  

Probleemomschrijving 
Ilo-ilo is een jonge gemeenschap die gevormd 
werd door de herplaatsing van arme gezinnen 
uit het naburige Wori. Behalve elektriciteit 
heeft het dorp geen infrastructuur; geen verharde wegen en geen watervoorziening. Een aantal gezinnen 
heeft een eigen waterput, maar die zijn niet diep genoeg om ook in het droge seizoen in de behoefte aan 
water te voorzien. 

In het droge seizoen maken mensen daarom gebruik van water uit een klein stroompje om te gebruiken 
als kookwater, maar ook om te wassen en te 
baden. Dat gemengde gebruik van water is 
onhygiënisch en bedreigt de gezondheid van de 
bewoners. 

Doelgroepen 
De doelgroep bestaat uit de ruim 170 gezinnen 
in Ilo-ilo. Van iedere waterplaats profiteren 
minimaal 40 gezinnen, maar in het droge 
seizoen maken veel meer mensen gebruik van 
de waterplaatsen. 

Resultaten en effectiviteit 
Tot op heden zijn twee waterplaatsen 
gerealiseerd. Zo een waterplaats bestaat uit een 
waterput, een toilet- en wasgelegenheid en een 
daarop aangesloten septic tank.  

Door de aanleg van de waterplaatsen hebben 
ongeveer 70 van de in totaal 170 gezinnen in 
het dorp het hele jaar toegang tot water.  
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Bovendien is het watergebruik nu gescheiden. 
Dit zorgt voor een betere hygiëne en dat kan op 
termijn bijdragen aan het verbeteren van de 
gezondheid van de dorpsbewoners. 

Toekomstplannen 
Helaas ontbrak het ons het afgelopen jaar aan 
voldoende middelen nieuwe waterplaatsen aan 
te leggen om ook de overige 100 gezinnen 
duurzaam van water te voorzien.  Het komende 
jaar hopen wij de middelen te werven, om met 
twee of drie waterplaatsen alle inwoners van 
Ilo-ilo van water te voorzien en met de aanleg 
van de toilet- en wasgelegenheden bij te dragen 
aan het verbeteren van de algemene gezondheidstoestand van de bewoners van het dorp. 

https://youtu.be/pvurD5eWbE4?list=PLWWw0FlZY5zIG-zbPsUkVVBbSicQ2PtNp
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Hiv-programma Batam 
Outreach programma 

Resultaat 2016  Planning 2017  Ondersteund door: 
Begroot 3.000 Begroot 2017 3.000 Rosalien fonds 
Realisatie 4.074    

Indonesische partner  
Onze lokale partner is de stichting voor 
communicatie, informatie en educatie op 
Batam (YKIEB). 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. Zij biedt accurate informatie over 
hiv, geeft voorlichting, biedt zorg met 
een mobiele kliniek en begeleid mensen 
met hiv. 

Probleemomschrijving 
Met de industrialisatie van Batam die begint in de jaren tachtig, komt ook een grote seksindustrie op. 
Onbeschermde seks tussen sekswerkers en hun klanten is dan ook de drijvende kracht achter de 
epidemie; Klanten willen vaak geen condoom gebruiken en sekswerkers kunnen condoomgebruik niet 
afdwingen. Geen van beide zijn zich bewust van de risico’s die zij hiermee nemen. Eenmaal besmet, zijn 
velen overtuigd van hun doodsvonnis, terwijl dankzij moderne medicatie, een normaal leven mogelijk is. 

Dat de epidemie blijft groeien 
wordt duidelijk uit de ruim 100 
nieuwe aidsgevallen die ieder 
jaar op Batam gevonden worden. 
Dit zijn in de regel mensen die 
pas op hiv getest werden op het 
moment dat zij al ziek waren. 

Doelgroepen 
De duizenden sekswerkers die op 
Batam actief zijn, vormen de 
belangrijkste doelgroep van onze 
partner. Velen van hen zijn in de 
prostitutie terecht gekomen door 
verkeerde keuzes, kennisgebrek 

en armoede. Zij waren op zoek naar een beter leven en inkomen voor hun gezin en familie, maar kwamen 
in de prostitutie terecht.  

De YKIEB richt zich op de 4.800 vrouwen, 2.700 homoseksuele mannen en 500 transgenders die in hun 
werkgebied als sekswerkers actief zijn. De stichting wil deze groep bereiken met hiv-voorlichting, mobiele 
zorg en VCT (vrijwillige counseling en testen). 

0

250

500

750

1000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aantal AIDS gevallen op Batam



Hiv-programma Batam  17 

Resultaten, impact en effectiviteit 
Op Batam werken vele duizenden mensen in de 
prostitutie en hoewel zij zichtbaar en onzichtbaar 
aanwezig zijn in de vele prostitutiegebieden en 
uitgaansgelegenheden van het eiland, zijn zij als 
doelgroep niet makkelijk te bereiken. Zij hebben een 
groot wantrouwen jegens buitenstaanders, omdat zij 
al zo vaak slachtoffer zijn geweest van uitbuiting, 
stigmatisering en discriminatie.  

Dankzij jarenlange volharding en een niet-oordelende 
houding heeft de YKIEB een goede relatie opgebouwd 
met de sekswerkers in hun werkgebied. Dit is 
essentieel voor een effectief outreach-programma.  

Als onderdeel van het outreach-programma 
bezoeken medewerkers en vrijwilligers bijna 
dagelijks de plekken waar prostituees actief zijn 
om voorlichting te geven, voor mobiele zorg en om 
klanten en sekswerkers te testen op hiv. Het 
programma weet jaarlijks ongeveer 10% van de in 
het werkgebied actieve sekswerkers te bereiken. 

Toekomstplannen 
Het outreach-programma weet mensen te 
bereiken met voorlichting en mobiele zorg, die op 
geen andere manier bereikt kunnen worden, maar 
die essentieel zijn voor het tot staan brengen van 
de hiv-epidemie op Batam.  

Training voor vroedvrouwen en verpleegkundigen 
Resultaat 2016  Planning 2017  Ondersteund door: 
Begroot 9.000 Begroot 2017 2.850 Vermogensfonds 
Realisatie 7.074    

Indonesische partner 
De YKIEB is ook binnen dit project onze 
lokale partner. 

Probleemomschrijving 
Dat sekswerkers moeilijk toegang krijgen 
tot reguliere zorg, komt door gebrek aan 
kennis over hiv onder zorgverleners en 
stigmatisering en discriminatie van 
mensen met hiv. Met de juiste training 
krijgen zorgverleners de kennis om veilig 
met hiv om te gaan, kunnen stigma en 
discriminatie verminderen en kan de hiv-
zorg verbeteren.  

https://youtu.be/V1D-Xl7T3W4?list=PLWWw0FlZY5zIG-zbPsUkVVBbSicQ2PtNp
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Doelgroepen 
Verpleegkundigen en vroedvrouwen uit 
de eerstelijnszorg zijn de doelgroep voor 
de hiv-training. De YKIEB kiest juist voor 
deze groep, omdat zij de toegangspoort 
vormen tot zorg. Bovendien zijn 
verpleegkundigen en vroedvrouwen het 
meest betrokken bij de zorg voor 
patiënten.  

Resultaten en effectiviteit 
Dit jaar zijn opnieuw tweedaagse 
trainingen georganiseerd voor 
vroedvrouwen en verpleegkundigen uit 
de eerstelijnszorg op Batam. Tijdens de 
training hebben de deelnemers informatie gekregen over een scala aan hivgerelateerde onderwerpen. 
Misschien wel het belangrijkste onderdeel van iedere training is de getuigenis van iemand met hiv.  

Deze keer gaf Mia haar getuigenis. Ze is getrouwd en heeft twee kleine kinderen. Na een periode van 
ziekte, gaat ze naar een zorgcentrum in haar buurt. Daar wordt geconstateerd dat ze aids heeft en dat ook 
een van haar kinderen hiv+ is. 

De getuigenis is onderdeel van de 
training om deelnemers kennis te 
laten maken met iemand met hiv/aids 
buiten hun werk om. Discriminatie en 
stigmatisering komen vaak voort uit 
onbekendheid en onwetendheid, 
onbekend maakt immers onbemind.  

Daarom lopen de mensen die een 
getuigenis afleggen mee met het 
organisatiecomité. De deelnemers 
hebben dan voor de getuigenis al 
kennis gemaakt en leren daarmee dat 
je nooit weet wie hivpositief is en dat 
je, in de normale dagelijkse omgang, 
geen risico loopt besmet te worden.  

De deelnemers geven aan de training nuttig te vinden. 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 
Het trainen van zorgpersoneel uit de eerstelijnszorg voorziet in een grote behoefte. De trainingen dragen 
bij aan het verminderen van stigmatisering en discriminatie van mensen met hiv, waardoor deze mensen 
makkelijker toegang krijgen tot de zorg die zij nodig hebben. Bovendien verbetert de kwaliteit van de zorg 
door de extra kennis die de deelnemers hebben opgedaan. 

Door zorgpersoneel uit de eerstelijnszorg te trainen, neemt de kans op vroege detectie van hiv toe. Dit 
voorkomt de verspreiding van het virus, zeker in combinatie met goede zorg, begeleiding en de juiste 
medicatie en is een kritische succesfactor in het tot staan brengen van de hiv-epidemie op Batam. 
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Hiv-programma Noord-Sulawesi 
Voorlichting in afgelegen gemeenschappen 

Resultaat 2016  Planning 2017  Ondersteund door: 
Begroot 6.800 Begroot 2017 5.000 Rosalien fonds 
Realisatie 5.146    

Indonesische partner 
Medewerkers van de Pinaesaan kliniek van de 
stichting YBHK uit Manado verzorgen hiv-
voorlichting in afgelegen gemeenschappen. De 
Pinaesaan kliniek is van oorsprong een kliniek 
voor reproductieve zorg voor arme families van 
de Chinese wijk van de stad, maar 
tegenwoordig zijn zij vooral gespecialiseerd in 
hiv en andere geslachtsziekten. 

Probleemomschrijving 
Steeds vaker worden mensen buiten de 
traditionele risicogroepen, zoals huisvrouwen en kinderen, 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. 

Mensen uit afgelegen gemeenschappen 
hebben geen toegang tot reproductieve 
zorg. Ze weten niet hoe zij zich kunnen 
beschermen tegen hiv. Mensen uit die 
gemeenschappen, die besmet zijn met 
het virus, zoeken uit angst voor 
stigmatisering en discriminatie, vaak niet 
de zorg die zij nodig hebben. Daarom 
willen wij deze gemeenschappen 
bereiken met voorlichting, reproductieve 
zorg en hiv-diagnostiek. 

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

Resultaten en effectiviteit 
Hiv is niet langer een ziekte van de grote stad. 
Daarom is het belangrijk afgelegen 
gemeenschappen te bereiken, omdat de 
mensen daar, door gebrek aan kennis en 
toegang tot de juiste zorg, kwetsbaar zijn. 

https://www.google.co.id/maps/place/Klinik+Spesialis+Pinaesaan/@1.4940144,124.8437821,18.75z/data=!4m5!3m4!1s0x3287752143acf7c1:0xc883d24e56967be2!8m2!3d1.4939276!4d124.844191?hl=en
https://youtu.be/ekKqt-UB92c?list=PLWWw0FlZY5zIG-zbPsUkVVBbSicQ2PtNp
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Dit jaar is voorlichting gegeven op de eilanden Manado 
Tua, Sangihe en Talaud. Enkele honderden mensen, 
voornamelijk vrouwen, hebben er aan de activiteiten 
deelgenomen.  

Bij veel vrouwen werden bacteriële infecties 
gevonden. Dit maakt hen kwetsbaar voor hiv. Het laat 
ook zien dat mensen in afgelegen gemeenschappen 
een gebrek aan kennis hebben over wat goede 
reproductieve zorg is en hoe je jezelf kunt beschermen 
tegen hiv. 

Toekomstplannen 
Het geven van voorlichting, het bieden van 
reproductieve zorg en het testen op hiv en andere 
soa’s in afgelegen gemeenschappen blijft belangrijk. 
Daarom zal de stichting zich hier, samen met haar 
partners, voor blijven inzetten. We willen ons daarbij richten op jongeren, mensen in de werkzame leeftijd 
en (aanstaande) moeders. 

Workshops voor mensen met hiv 
Resultaat 2016  Planning 2017  Ondersteund door: 
Begroot 3.200 Begroot 2017 2.250 Rosalien fonds 
Realisatie 2.503    

Indonesische partner 
Batamang Plus is de overkoepelende 
organisatie voor de peersupportgroepen van 
mensen met hiv in de provincie Noord-Sulawesi. 
Batamang Plus ziet het als haar missie om bij te 
dragen aan de verbetering van de kwaliteit van 
leven van mensen met hiv, kwetsbare groepen 
en gemarginaliseerde gemeenschappen en om 
op te komen voor hun rechten en plichten als 
inwoners van Indonesië. 

Als, wat wij in Nederland, een 
patiëntenvereniging, zouden noemen, richt 
Batamang Plus zich binnen ons hiv-programma 
in de Noord-Sulawesi op het begeleiden en 
ondersteunen van mensen met hiv. 

Probleemomschrijving 
De meeste hiv gevallen worden gevonden 
onder heteroseksuelen (82%), druggebruikers 
(6%) en in toenemende mate in de LHBT 
(Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en 
Transgender) gemeenschap.  

https://twitter.com/NEBAfoundation/status/728554635770793985
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Volgens recente gegevens van de gezondheidsdienst zijn in de provincie 1.950 mensen geïnfecteerd met 
hiv, van wie 1.302 mensen aids hebben en 204 al zijn overleden. De gegevens tonen het gebrek aan 
kennis over hiv, wat leidt tot meer stigmatisering, discriminatie en een lagere kwaliteit van leven. 

Doelgroepen 
Batamang Plus wil met haar workshops mensen 
bereiken die pas sinds kort op de hoogte zijn 
van hun hiv-status, mensen die op de hoogte 
zijn van hun hiv-status en antiretrovirale (ARV) 
medicatie gebruiken, of daar binnenkort mee 
gaan beginnen, hivpositieve (aanstaande) 
moeder en mensen met hiv uit de LHBT-
gemeenschap. 

Resultaten en effectiviteit 
De workshops zijn erg belangrijk voor mensen 
met hiv. Terwijl zorgverleners hen begeleiden 
op het gebied van medicijngebruik, medicatie 
regimes en de staat van hun immuunsysteem, 
biedt Batamang Plus ondersteuning voor de 
niet-medische, sociaal-maatschappelijke 
aspecten van hivpositief zijn.  

De workshops zijn een middel om de mensen met hiv 
te bereiken. Dit jaar werd bijvoorbeeld een workshop 
over de preventie van de transmissie (overdracht) van 
hiv van moeder op kind (PMTCT) georganiseerd. Ruim 
vijftien (aanstaande) moeders met hiv volgden de 
workshop. Dankzij PMTCT neemt de kans dat kinderen 
geboren worden met hiv sterk af. 

Toekomstplannen 
Het komende jaar zal Batamang Plus nog zeker drie 
workshops organiseren.  Wanneer voldoende 
middelen beschikbaar zijn zal onze stichting de 
activiteiten van Batamang Plus blijven ondersteunen.

http://manado.tribunnews.com/2016/06/09/saya-dan-anak-saya-tertular-dari-suami-penderita-hivaids-di-manado-terus-bertambah
https://twitter.com/NEBAfoundation/status/786760069983592448
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Sociaal programma Bali 
Naai- en naaldwerktraining 

Resultaat 2016  Planning 2017  Ondersteund door: 
Begroot 
Realisatie 

14.500 
5.149 

Begroot 2017 9.500 Vermogensfonds 

Indonesische partner 
De Maha Bhoga Marga (MBM) stichting is een 
Balinese stichting die zich richt op het 
ondersteunen, begeleiden en versterken van 
gemarginaliseerde en kwetsbare groepen op 
het eiland door bij te dragen aan de 
sociaaleconomische ontwikkeling en het 
verbeteren van de gezondheidstoestand van 
arme gezinnen, waarbij veel aandacht is voor de 
vrouwen en kinderen in die gezinnen.  

MBM draagt al sinds 1982 bij aan het 
versterken van de economische positie van 
arme gezinnen op het platteland van Bali. 
Hiervan profiteren ruim 3.000 mensen, waarvan 
bijna 2.000 vrouwen uit arme gezinnen.  

Sinds 2009 steunt MBM een campagne voor 
armoedebestrijding in 20 dorpen. In al die 
dorpen vormen arme mensen meer dan 30% 
van het totaal aantal inwoners.  En sinds 2014 
steunt MBM de ontwikkeling van de informele 
sector door het bieden van assistentie aan arme 
gezinnen die een micro-onderneming willen 
starten. Hierbij ondersteunt de stichting bijna 
650 gezinnen uit 20 dorpen. 

Probleemomschrijving 
Van de totale Balinese bevolking is bijna 
5% te classificeren als zeer arm. Zij 
hebben een inkomen minder dan een 
euro per dag. Bovendien is, voor het 
belangrijkste toeristische gebied van 
Indonesië, het aantal werkeloze mensen 
hoog. 

Gebrek aan vaardigheden, gebrek aan 
creativiteit bij het inzetten van lokale 
mensen en de mismatch tussen vaardigheden en arbeidskansen vormen een groot probleem dat alleen 
samen met vele partijen kan worden opgelost. Een laag onderwijsniveau en een gebrek aan benodigde 

https://www.google.co.id/maps/@-8.5778556,115.1822844,3a,75y,26.38h,82.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGiJsYV3djGffRUcRIIlu7Q!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
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vaardigheden vormen de basis van het probleem waardoor arme mensen op Bali niet in staat zijn 
arbeidskansen te grijpen.  

Het gebruik van vrouwen op Bali om een traditionele kebaya te dragen naar formele bijeenkomsten en 
traditionele, culturele en religieuze activiteiten vormen een grote 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 deze micro-ondernemingen op te starten door gebrek aan 
startkapitaal en de onmogelijkheid om een banklening te krijgen door het ontbreken van onderpand. 

Doelgroepen 
De doelgroep van het naai- en 
naaldwerktrainingsproject bestaat uit arme, 
jonge vrouwen uit de regio Badung op het 
eiland Bali, Indonesië. Het zijn vrouwen zonder 
een regelmatig inkomen, die een sterke 
motivatie hebben om een eigen bedrijf te 
beginnen in naai- en naaldwerk.  

Van de naai- en naaldwerktraining zullen 60 
vrouwen rechtstreeks profiteren. Indirect zullen 
ook de gezinnen van de deelneemsters 
profiteren door het verbeteren van het 
gezinsinkomen. 

Resultaten en effectiviteit 
MBM is begonnen met het selecteren van de deelnemers aan de training. Naast vrouwen uit arme 
gezinnen kunnen ook de meisjes en jonge vrouwen uit het opvanghuis (zie opvang van misbruikte 
meisjes) deelnemen aan de training. Zij hebben vaak geen werk of formele opleiding om op terug te vallen 
en hebben de training nodig om een zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen. 

Opvang misbruikte meisjes 
Resultaat 2016  Planning 2017  Ondersteund door: 
Begroot 
Realisatie 

18.000 
20.149 

Begroot 2017 12.700 Vermogensfonds 

Indonesische partner 
Onze partner binnen dit project is de Balinese 
Maha Bhoga Marga (MBM) stichting. 

Probleemomschrijving 
In 2003 zet MBM met twee andere organisaties 
een netwerk op voor de ondersteuning van 
meisjes, vrouwen en kinderen, die slachtoffer 
zijn van huiselijk geweld en draagt bij aan het 
netwerk met een safe-house.  

Opvang is nodig, omdat de slachtoffers, vaak 
jonge vrouwen (tieners), die bij de familie van 
hun echtgenoot inwonen, in hun eigen 
omgeving niet veilig zijn.  

https://youtu.be/M7KI0F9Oh_s?list=PLWWw0FlZY5zIG-zbPsUkVVBbSicQ2PtNp
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Tot nu toe zijn 43 slachtoffers opgevangen, maar het werkelijke aantal slachtoffers van huiselijk geweld 
ligt veel hoger.  

Tot nu toe werden slachtoffers ondergebracht in een gebouw, dat dienst moet doen als kliniek. Dat is 
geen ideale situatie. Het was daarom de wens om het safe house programma in een ander gebouw onder 
te brengen. 

Doelgroepen 
Meisjes zijn soms nog minderjarig, als ze 
trouwen. Wanneer stellen op jonge leeftijd 
trouwen, maakt het gebrek aan levenservaring 
de kans op problemen groot. De 
meisjes/vrouwen krijgen vaak de schuld van die 
problemen en kunnen dan te maken krijgen 
met huiselijk geweld en lopen het risico door de 
familie verstoten te worden. 

Bij problemen binnen het gezin, zijn het bijna 
altijd de vrouwen die het slachtoffer zijn. De 
doelgroep bestaat daarom uit meisjes, jonge 
vrouwen en hun kinderen. Het gaat hierbij om 
slachtoffers van fysiek geweld en seksueel misbruik, om meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van 
gedwongen prostitutie, om meisjes en vrouwen die ongewenst zwanger geworden zijn en om meisjes en 
vrouwen die met hiv geïnfecteerd zijn en daarom door de familie verstoten worden. 

Resultaten en effectiviteit 
Dankzij steun van een anoniem Nederlands 
fonds is het gelukt om een nieuw shelter te 
bouwen voor de opvang van meisjes, jonge 
vrouwen en hun kinderen. Het is een mooi, licht 
en ruim gebouw geworden, met een grote 
slaapzaal, een kamer voor de begeleiding, twee 
douche- en toiletruimtes en een keuken. 

De shelter wordt intensief gebruikt; Op verzoek 
van de politie werd er een groep minderjarige 
slachtoffers van mensensmokkel kortdurend 
opgevangen, voordat ze gerepatrieerd konden 
worden. 

Op dit moment verblijven nog vier minderjarigen in de tijdelijke opvang. Het zijn twee kleine kinderen, 
van wie beide ouders in de gevangenis zitten. En twee meisjes die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. 
De jongste is zeven, de oudste is vijftien en is zwanger. Zij zullen binnenkort verhuizen naar de nieuwe 
shelter. 

Toekomstplannen 
Nu het gebouw gerealiseerd is, moet het terrein rondom de shelter aangepakt worden, zodat een veilige 
en rustgevende omgeving ontstaat die geschikt is voor kleine kinderen. Hier willen wij ons het komende 
jaar, samen met de MBM, voor inzetten.

https://youtu.be/XbRddsqtdpA?list=PLWWw0FlZY5zIG-zbPsUkVVBbSicQ2PtNp
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Dialyseprojecten Indonesië 
Dialysetraining  

Resultaat 2016  Planning 2017  Ondersteund door: 
Begroot - Begroot 2017 17.350 Stichting Nederland-Batam 
Realisatie 7.878   
Hulpgoederen 133.050   

Indonesische partner 
Het Ny. R.A. Habibie nierziekenhuis uit Bandung 
is al sinds haar oprichting, nu bijna 30 jaar 
geleden, onze partner voor het beschikbaar, 
bereikbaar en betaalbaar maken van 
dialysezorg in Indonesië. Het ziekenhuis begint 
als een kleine kliniek voor dialysezorg in 
Bandung, met twee dialysemachines.  

De kliniek groeit uit tot het enige in nierziekten 
gespecialiseerde ziekenhuis van Indonesië met 50 
machines en ruim 350 veelal arme patiënten. 
Bovendien heeft het twee satellietklinieken; een op 
Batam en een elders in Bandung en ondersteunt 
het andere ziekenhuizen in Indonesië met het 
opzetten van dialyseafdelingen. Dit jaar opende het 
ziekenhuis een nieuwe vleugel en kan het 
ziekenhuis haar capaciteit verdubbelen.  

https://www.google.co.id/maps/@-6.8850974,107.6202188,3a,90y,166.88h,86.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGk44_jM2ziDf-xURXiZhUA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1?hl=en
https://twitter.com/NEBAfoundation/status/762928245108908032
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Probleemomschrijving 
Mensen met nierfalen hebben dialyse nodig, meerdere keren per week, voor de rest van hun leven. 
Zonder dialyse komen deze mensen te overlijden. Maar dialyse is duur. Gelukkig kon, dankzij de 
dialysemachines, waterzuiveringsapparatuur en ziekenhuisinrichting die wij jarenlang vanuit Nederland 
stuurden, het nierziekenhuis dialysezorg ook voor arme mensen betaalbaar maken.  

Tegenwoordig is dialysezorg opgenomen in het 
volksgezondheidsprogramma (BPJS) van de 
Indonesische overheid, zodat dialysezorg in 
principe voor iedereen betaalbaar is. 
Dialysezorg is echter nog lang niet overal 
beschikbaar. Ziekenhuizen in heel Indonesië zijn 
bezig dialyseafdelingen op te zetten. Hiervoor 
zijn niet alleen dialysemachines en 
waterzuiveringsapparatuur nodig, maar ook 
gekwalificeerd personeel. 

Het Habibie nierziekenhuis beschikt over een 
opleidingscentrum waar dokters, 
verpleegkundigen en technici getraind kunnen 
worden in het bieden van zorg aan dialyse 

patiënten en het werken met en het onderhouden van de apparatuur. 

De Indonesische overheid heeft, net als in Nederland, een puntenstelsel voor medici en medisch 
personeel heeft ingevoerd. Dat betekent dat de staf die de dialysetrainingen verzorgen, geaccrediteerd 
moeten worden. 

Het ziekenhuis heeft ons gevraagd de dialysetraining en de accreditatie van de staf te ondersteunen, 
zodat de geplande trainingen voor dokters, verpleegkundigen en technici voldoen aan de nieuwe eisen 
van de Indonesische overheid. De stichting voert op dit moment gesprekken met een vermogensfonds 
over ondersteuning van dit project. 

Doelgroepen 
De dialysetraining richt zich op het 
opleiden van dokters, verpleegkundigen 
en technici op het gebied van dialysezorg 
en het gebruik en onderhoud van 
dialysemachines, 
waterzuiveringsapparatuur en andere 
randapparatuur uit arme, afgelegen en 
onderontwikkelde gebieden. Met het 
opleiden van gekwalificeerd 
zorgpersoneel wordt dialysezorg 
beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar 
voor arme mensen in die gebieden. 

Resultaten en toekomstplannen 
De stichting voert op dit moment gesprekken met een niet met name genoemde organisatie over 
ondersteuning van dit project. 

https://youtu.be/KF3LR6z1evw?list=PLWWw0FlZY5zIG-zbPsUkVVBbSicQ2PtNp
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In memoriam Rinus Habold 
Onze medewerker Rinus Habold is op 14 oktober 2016, na een kortstondig 
ziekbed, in zijn woonplaats overleden.  

Rinus heeft zich meer dan 25 jaar, als een zeer betrokken en gewaardeerde 
medewerker, vriend en vrijwilliger, ingezet voor stichting Nederland-Batam. 
Hij was verantwoordelijk voor het transport van de vele, met hulpgoederen 
gevulde containers, voor onze projecten in Bandung, Jakarta en Batam. 

Voor het vele werk dat hij gedurende al deze jaren, letterlijk tot op de dag 
zijn dood, voor de arme mensen in Indonesië heeft gedaan zullen wij hem 

altijd in grote dankbaarheid gedenken. Wij wensen zijn levensgezel en kinderen veel sterkte in deze 
moeilijke tijd. 

Het containertransport van hulpgoederen 
Het ondersteunen van onze projecten met 
hulpgoederen uit Nederland is dertig jaar 
lang een van onze kernactiviteiten 
geweest. Sinds onze oprichting in 1987 
hebben wij 180 containers verzonden met 
voornamelijk medische hulpgoederen. 

Maar in de afgelopen dertig jaar is veel 
verandert in Indonesië. Het land heeft zich 
op allerlei gebied ontwikkelt en is nu een 
opkomende economie en zeker geen 
derdewereldland meer. Tegenwoordig 
beschikken de mensen in Indonesië over 
een volksgezondheidsverzekering, die 
allerlei zorgkosten, ook de kosten van dialysezorg, dekt. Bovendien is de Indonesische overheid van 
mening dat het land als opkomende economie geen behoefte meer heeft aan alle vormen van 
ontwikkelingshulp. Dat betekent voor onze stichting dat wij onze projecten niet langer kunnen 
ondersteunen met tweedehands medische hulpgoederen. 

De afgelopen dertig jaar heeft een grote groep vrijwilligers duizenden uren gestoken in het inzamelen, 
beladen en verschepen van honderden dialysemachines, tientallen waterzuiveringsinstallaties, honderden 
ziekenhuisbedden en heel veel andere medische apparatuur en ziekenhuis inventaris. Met al deze 
apparatuur, die belangeloos door vele Nederlandse ziekenhuizen en andere zorginstellingen beschikbaar 
gesteld werd, hebben wij onder andere het Budi Kemuliaan ziekenhuis, het Habibie nierziekenhuis, twee 
dialyseklinieken en tientallen dialyseafdelingen in ziekenhuizen in heel Indonesië kunnen inrichten. Met 
de medische hulpgoederen konden de zorgkosten gedrukt worden en konden we medische zorg 
beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken voor duizenden minderbedeelde mensen in de gebieden 
waar wij actief zijn.  

Zonder de andere vrijwilligers te kort te willen doen willen wij Ton en Diana Donkersloot, Joop en Chris de 
Nooy en Rinus Habold (†) met name noemen en bedanken voor hun tomeloze inzet over de jaren.
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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 mede bepalend 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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Balans 
Tabel 1 Balans per 31 december na bestemming van het resultaat 

ACTIVA 2016  2015  2014 PASSIVA 2016  2015  2014 
Vlottende activa      Reserve en fondsen      
Voorraden -  133.050  133.050 Reserves      
Vorderingen 16.838  19.794  5.093 - Continuïteitsreserve 20.889  18.911  28.046 
Liquide middelen 101.619  52.793  99.877 - Bestemmingsreserve 38.000  171.050  183.565 
      - Overige reserves -  -  - 
      Fondsen      
      - Bestemmingsfonds 58.573  10.121  16.471 
      Kortlopende schulden 995  5.555  9.938 
Totaal 118.457  205.637  238.020 Totaal 118.457  205.637  238.020 

− VOORRADEN WORDEN AANGEHOUDEN TER DIRECTE AANWENDING IN HET KADER VAN DE DOELSTELLINGEN. 
− NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN ACTIVA: 

ONDER DE NAAM ROSALIEN FONDS IS EEN GIFT OPGENOMEN VAN 15.000 EURO PER JAAR VOOR DE PERIODE 2013 – 2017. 

Toelichting op de balans 
Tabel 2 Toelichting op de liquide middelen 

ACTIVA 2016  2015  2014   
Liquide middelen        
− Kas 387  100  -   
− Bank 101.232  52.693  99.887   
Totaal 101.619  52.793  99.887   

Tabel 3 Toelichting op de vorderingen 

ACTIVA 2016  2015  2014   
Vorderingen        
− Vooruitbetaald/ nog te ontvangen 15.000  19.648  4.947   
− Overige nog te ontvangen 1.838  146  146   
Totaal 16.838  19.794  5.093   

Tabel 4 Toelichting kortlopende schulden 

PASSIVA 2016  2015  2014 
Kortlopende schulden      
− Uitbesteed werk -  4.813  4.873 
− Overige kortlopende schulden 995  742  5.065 
Totaal 995  5.555  9.938 

− OM DE RISICO’S TE SPREIDEN ZIJN DE BANKTEGOEDEN VERDEELD OVER VERSCHILLENDE VERMOGENSREKENINGEN BIJ TWEE VERSCHILLENDE BANKEN. 
− VORDERING BETREFT EEN NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE AAN HET ROSALIEN FONDS 
− DE KORTLOPENDE SCHULDEN BETREFFEN NOG NIET ONTVANGEN/TE BETALEN FACTUREN 
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Staat van baten en lasten 
Tabel 5 Staat van baten en lasten 

BATEN 
     Doelstellingen   
 Begroot  Realisatie  Sociaal  Medisch  HIV  B&A 

Eigen werving             
− Vrije donaties  9.600  10.079  -  5.729  -  4.350 
− Specifiek Rosalien fonds 15.000  15.000  -  -  15.000  - 
 Overige 4.000  8.000  8.000  -  -  - 
Subtotaal 28.600  33.079  8.000  5.729  15.000  4.350 
Baten acties derden  30.000  91.750  60.750  20.000  11.000  - 
Overige baten  6.300  344  -  -  -  334 
Totaal  66.900  125.173  68.750  25.729  26.000  4.694 
         

LASTEN 
     Doelstellingen   
 Begroot  Realisatie  Sociaal  Medisch  HIV  B&A 

Besteed aan doelstelling 60.600  201.645  41.920  140.928  18.797  - 
-Kosten eigen werving 3.000  3.432  1.961  490  981  - 
Beheer & administratie 3.300  2.716  -  -  -  2.716 
Totaal 66.900  207.793  43.881  141.418  19.778  2.716 
            
Saldo baten en lasten -  -82.620         
     Baten en lasten in percentages 
Onttrekken aan:     Kosten eigen fondsenwerving 2% 
− Bestemmingsfondsen -  48.452  Kosten beheer & administratie 10% 
− Continuïteitsreserve -  1.978  Bestedingspercentage baten 161% 
− Bestemmingsreserve -  -133.050  Bestedingspercentage lasten 97% 

 

Tabel 6 Verloop van de staat van baten en lasten 

BATEN 2016  2015  2014 
Eigen werving 33.079  29.082  158.979 
Rentebaten 344  725  1.403 
Overige baten 91.750  -    - 
Totaal 125.173  29.807  160.382 
      
LASTEN 2016  2015  2014 
Besteed aan doelstelling 201.645  36.157  297.771 
Kosten eigen werving 3.432  2.784  3.551 
Beheer & administratie 2.716  18.866  21.426 
Totaal 207.793  57.807  323.040 
      
Saldo baten en lasten -82.620  -28.000  -162.658 

 

Tot ons genoegen overtrof de realisatie van zowel de baten uit eigen fondsenwerving als de baten uit 
acties derden ruimschoots de begroting. Hierdoor had de stichting voldoende middelen om de begrote 
projecten te realiseren. 

De stichting heeft een fors hoger bedrag besteed aan haar doelstellingen dan begroot. Dit is te verklaren 
door de verzending van de laatste twee containers met hulpgoederen naar Indonesië, waarmee in de 
begroting geen rekening was gehouden. Zonder de hulpgoederen komen de begrote en gerealiseerde 
bestedingen aan de doelstellingen goed overeen.  

Zowel de kosten voor de eigen fondsenwerving als de kosten voor administratie & beheer blijven ruim 
binnen de normen van het Centraal Bureau Fondsenwerving en zijn in lijn met de eisen die de stichting 
daaraan stelt.
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Verdeling van het resultaat 
Tabel 7 Verdeling van het resultaat of reserves en fondsen 

FONDSEN EN RESERVES 01-01-2016  Mutaties  31-12-2016 
Reserves       
− Continuïteitsreserve  18.911  1.978  20.889 
− Bestemmingsreserve Projecten 35.000  -  35.000 
 Projectvoorbereiding 3.000  -  3.000 
 Hulpgoederen 133.050  -133.050  - 
− Overige reserves  -  -  - 
Fondsen       
− Bestemmingsfonds Schoonwater voor Sepang, Bali 4.569  1.036  5.605 
 Toilet- en wasgelegenheden op Sangihe -  18.111  18.111 
 Toegang tot water in Ilo-ilo -  -  - 
 Hiv-programma Batam -  3.681  3.681 
 Hiv-programma Noord-Sulawesi 5.552  2.541  8.093 
 Naai- en naaldwerktraining -  5.361  5.361 
 Opvang misbruikte meisjes -  361  361 
 Dialysetraining -  17.361  17.361 
  200.082  -82.620  117.462 
− CONTINUÏTEITSRESERVE: EEN RESERVE VAN 20.889 IS VOLDOENDE OM DE RISICO’S EN VERPLICHTINGEN VOOR EEN JAAR AF TE DEKKEN. 
− BESTEMMINGSRESERVE: PER PROJECT IS EEN BESTEMMINGSRESERVE GECREËERD. HIERIN ZIJN MIDDELEN OPGENOMEN OM LANGERE 

TERMIJNPLANNING VAN PROJECTEN MOGELIJK TE MAKEN. BESTEMMINGSRESERVE BETREFFEN GEEN AANGEGANE VERPLICHTINGEN TEGENS DERDEN. 
− BESTEMMINGSFONDS: IN HET BESTEMMINGSFONDS ZIJN GEOORMERKTE BEDRAGEN OPGENOMEN. HET BETREFT PROJECTEN DIE UITGEVOERD 

WORDEN IN DE LAATSTE MAANDEN VAN 2016 EN EERSTE MAANDEN VAN 2017. HIERVOOR ZIJN FONDSEN ONTVANGEN, MAAR HET RESTBEDRAG, 
VOOR DE UITVOERING IN 2017, IS NOG NIET UITGEGEVEN. 

Kasstromenoverzicht 
Tabel 8 Kasstromenoverzicht 

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 
 2016  2015  2014 
Overschot/tekort -82.620  -28.000  -162.658 
Aanpassing voor afschrijving   -  - 
Werkkapitaal verandering   -  - 
Voorraadmutaties 133.050  -  124.850 
Vorderingenmutaties 2.956  -14.700  948 
Mutaties kortlopende schulden -4.560  -4.384  1.661 
Saldo 48.826  -47.084  127.459 

VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN 
 2016  2015  2014 
Stand per 1 januari 52.793  99.877  135.067 
Mutaties boekjaar 48.826  -47.084  -35.199 
Stand per 31 december 101.619  52.793  99.877 
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Toelichting op de lastenverdeling 
Tabel 9 Lastenverdeling over doelen, werving en beheer & administratie 

 Begroot  Realisatie  Doelen  Werving  B&A  2015  2014 
Publiciteit & communicatie 2.700  3.704  1.852  1.852  -  2.053  7.102 
Huisvesting 3.600  3.600  1.200  1.200  1.200  3.654  3.654 
Uitbesteed werk 500  -  -  -  -  5.060  5.051 
Personeel -  -  -  -  -  26.476  28.559 
Kantoor 1.500  1.140  380  380  380  1.621  1.848 
Algemeen 2.200  2.210  2.210      1.859  5.786 
Assistentie & begeleiding 10.400  9.400  9.400      3.800  4.940 
Aankoop & verwerving -  -  -  -  -  -  264.084 
Andere kosten 1.000  1.136  -  -  1.136  1.016  2.016 
Totaal 21.900  21.190  15.042  3.432  2.716  45.538  323.040 

− STICHTING NEDERLAND-BATAM HEEFT OP DIT MOMENT GEEN PERSONEEL IN DIENST. 
− IN VOORGAANDE JAREN WERDEN PORTI- EN VERZENDKOSTEN ONDERGEBRACHT ONDER ALGEMENE KOSTEN. HET GROOTSTE DEEL VAN DE KOSTEN 

BESTAAT ECHTER UIT DE KOSTEN VOOR HET VERZENDEN VAN DE NIEUWSBRIEVEN. DAAROM ZIJN DEZE KOSTEN NU GEBRACHT ONDER KOSTEN VOOR 

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE. 

Tabel 10 Lastenverdeling over de doelen 

 Doelen  Sociaal  Medisch  HIV 
Publiciteit & communicatie 1.852  1.058  265  529 
Huisvesting 1.200  685  172  343 
Uitbesteed werk -  -  -  - 
Personeel -  -  -  - 
Kantoor 380  217  54  109 
Algemeen 2.210  1.263  316  631 
Assistentie & begeleiding 9.400  5.371  1.343  2.686 
Aankoop & verwerving -  -  -  - 
Andere kosten -  -  -  - 
Totaal 15.042  8.594  2.150  4.298 

 

− LASTEN WORDEN GELIJKELIJK OVER DE PROJECTEN VERDEELD. DE STICHTING ONDERSTEUNT IN TOTAAL ZEVEN PROJECTEN; VIER MET EEN SOCIALE 

DOELSTELLING (DE WATERPROJECTEN OP BALI EN SANGIHE EN DE TWEE SOCIALE PROJECTEN OP BALI), EEN MET EEN MEDISCHE DOELSTELLING (HET 

DIALYSEPROJECT) EN TWEE HIV-PROGRAMMA’S (BATAM EN NOORD-SULAWESI). 

Tabel 11 Verdeelsleutel lasten 

Lasten Omschrijving 
Publiciteit & communicatie 50% ten laste van de doelen en 50% ten laste van fondsenwerving 
Huisvesting Huisvestingskosten worden gelijkelijk verdeeld over doelen, werving en beheer & administratie. 
Uitbesteed werk Uitbesteed werk komt ten laste van beheer & administratie. 
Kantoor Kantoorkosten worden gelijkelijk verdeeld over doelen, werving en beheer & administratie. 
Algemeen Algemene kosten komen ten laste van de doelen. 
Assistentie & begeleiding Assistentie & begeleiding komt ten laste van de doelen. 
Aankoop & verwerving Aankoop & verwerving komt ten laste van de doelen 
Andere kosten Andere kosten komen ten laste van beheer & administratie 
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Begroting en realisatie 2016 
Tabel 12 Begroting en realisatie lasten 2016 

LASTEN   Begroot  Realisatie 
Sociaal Schoonwater voor Sepang, Bali 13.120  6.473 
 Toilet- en wasgelegenheden op Sangihe 13.120  10.149 
 Toegang tot water in Ilo-ilo -  - 
 Naai- en naaldwerktraining, Bali -  5.149 
 Opvang misbruikte meisjes, Bali 13.120  20.149 
HIV Hiv-programma Batam 8.120  11.148 
 Hiv-programma Noord-Sulawesi 9.840  7.649 
Sociaal Dialysetraining  -  7.878 
Fondsenwerving   3.000  3.432 
Beheer & Administratie   3.300  2.716 
Begroot resultaat   -  - 
Totaal   66.900  74.743 

− NIET ALLE BEGROOTTE LASTEN KONDEN WORDEN GEREALISEERD IN 2016. HET VERSCHIL ONTSTAAT DOORDAT EEN AANTAL PROJECTEN NOG NIET 

AFGEROND WAREN AAN HET EINDE VAN HET JAAR. DAARNAAST WAREN VOOR HET WATERPROJECT IN ILO-ILO HET AFGELOPEN JAAR HELAAS GEEN 

MIDDELEN BESCHIKBAAR. DE DIALYSETRAINING WAS DAARENTEGEN NIET OPGENOMEN IN DE BEGROTING. HIERVOOR KWAMEN IN DE LOOP VAN HET 

JAAR WEL MIDDELEN BESCHIKBAAR. 

Tabel 13 Begroting en realisatie baten 2016 

BATEN   Begroot  Realisatie 
Eigen fondsenwerving   28.600  33.079 
Bijdrage lokale partners   2.000  - 
Acties derden   30.000  91.750 
Bestemmingsfonds   6.300  - 
Totaal   66.900  124.829 

− MET NAME DE BATEN UIT ACTIES DERDEN LAAT TOT ONS GENOEGEN EEN ONVERWACHTE STIJGING ZIEN.  

Begroting en plannen 2017 
Tabel 14 Begroting baten en lasten 2017 

BEGROTING BATEN 2017 Begroot   BEGROTING LASTEN Begroot 
Eigen fondsenwerving     Sociaal Waterproject Bali 11.500 
− Vrije donaties  9.000    Waterproject Sangihe 16.500 
− Specifieke donaties Partnerbijdrage 4.000    Waterproject Ilo-ilo 12.750 
 Rosalien HIV fonds 15.000   Medisch Dialyse training 17.350 
 Overige -   HIV Outreach Batam 3.000 
Acties derden  54.000    Hiv-training 2.850 
Overige baten  31.750    Hiv-voorlichting Noord-Sulawesi 5.000 
      Hiv-workshops 2.250 
     Lastenverdeling 13.916 
     Fondsenwerving 3.517 
     Beheer en administratie 2.917 
Totaal  113.750   Totaal  113.750 
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Langetermijn beleid 
Tabel 15 Lange termijnbeleid baten 

LANGE TERMIJNBELEID BATEN 2018  2019  2020  2021 
Eigen fondsenwerving  35.000  40.000  40.000  40.000 
Bijdrage partners 5.000  5.000  10.000  10.000 
Acties derden 25.000  20.000  15.000  15.000 
Totaal 65.000  65.000  65.000  65.000 

 

Tabel 16 Lange termijnbeleid lasten 

LANGE TERMIJNBELEID LASTEN 2018  2019  2020  2021 
Sociaal  30.000   30.000   30.000   30.000  
Medisch 10.000   10.000   10.000   10.000  
HIV 15.000   15.000   15.000   15.000  
Fondsenwerving 5.000   5.000   5.000   5.000  
Beheer & administratie 5.000   5.000   5.000   5.000  
Totaal 65.000   65.000   65.000   65.000  

 

Tabel 17 Lange termijnbeleid in percentages 

PERCENTAGES 2018  2019  2020  2021 
Kosten% eigen werving 8%  8%  8%  8% 
Kosten% beheer & administratie 14%  13%  13%  13% 
Besteding% baten 85%  85%  85%  85% 
Besteding% lasten 85%  85%  85%  85% 

Stichting Nederland-Batam wenst de begroting op de lange termijn te handhaven op vijfenzestig duizend 
euro. Hierbij wordt verwacht dat de bijdragen uit acties derden zal afnemen. Hiertegenover staat een 
toename in de eigen werving van baten. Bovendien wil de stichting, om het eigenaarschap en de 
zelfredzaamheid van onze doelgroepen vorm te geven en om recht te doen aan de toegenomen welvaart 
in Indonesië, dat de bijdrage aan de projecten door onze lokale partners op termijn zal toenemen. 

De stichting wenst de kosten voor eigen fondsenwerving en de kosten beheer en administratie onder de 
10%, respectievelijk 15% te houden.  
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Controle & verantwoordingsverklaringen 
Controleverklaring van de kascommissaris 
Ik heb de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Nederland-Batam te Lunteren 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en 
lasten over 2016 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 2016 en van het resultaat over 2016 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 



 

Jaarrekening 2016 –Verklaringen  37 

Verantwoordingsverklaring bestuur 
Het bestuur van stichting Nederland-Batam legt in deze verantwoordingsverklaring vast op welke wijze zij 
invulling geeft aan: 

Principe besturen en toezicht houden  
− Het bestuur bestaat uit vijf natuurlijke personen en heeft de dagelijkse leiding over de stichting. Het 

besturen 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. De 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. De taken en verantwoordelijkheden 
van de kascommissaris zijn toegevoegd aan de beschrijving van de administratieve organisatie.  

− In 2016 heeft de stichting in Indonesië een vaste, in Indonesië woonachtige, vertegenwoordiger. De 
vertegenwoordiger is een intermediair tussen het bestuur van de stichting en de verschillende 
Indonesische partnerorganisaties bij het realiseren van de projecten. De vertegenwoordiger wordt 
aangestuurd door het stichtingsbestuur 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 zijn een aantal vrijwilligers bij de stichting betrokken ter ondersteuning van het 
bestuur bij haar werkzaamheden in Nederland en Indonesië. Het beleid aangaande vrijwilligers is 
vastgelegd in ons vrijwilligersbeleid. 

− Het bestuursreglement, de beschrijving administratieve organisatie en het vrijwilligersbeleid zijn in te 
lezen en te downloaden via www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten.  

− Evaluatie 2016 
− Het bestuur bestaat uit 5 leden. Het bestuur heeft nog niet de gewenste omvang en 

leeftijdsopbouw. Daarnaast heeft de stichting behoefte aan vrijwilligers die bijdrage aan het 
benaderen van nieuwe donateurs en het bedrijfsleven. 

− Een nieuw beleidsplan is vastgesteld en gepubliceerd op de website. 

Continu verbeteren van effectiviteit en doelmatigheid bij realisatie van de doelstelling 
− 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 alle 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 
beantwoord aan de verwachtingen van de doelgroepen, onze projectpartners en het bestuur. In 2016 
is het kostenpercentage beheer en administratie 10% en kosten fondsenwerving 5%., ruimschoots 
binnen de afgesproken norm.

http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
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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 is te lezen en te downloaden 
via www.neba.nl/nl/Documentatie/Jaarverslagen.  

− De gedragscode en het klachtenformulier zijn beschikbaar op de website via 
(www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten). In 2016 zijn geen klachten ontvangen. 

− De stichting heeft in Nederland te maken met verschillende groepen mensen; donateurs, sponsors, 
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 vooral 
Facebook worden gemaakt door onze lokale vertegenwoordiger. De lokale partnerorganisaties 
worden regelmatig bezocht door de projectmanager 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 de plannen voor de toekomst. 
Uiteraard wordt dan ook geëvalueerd wat hun mening is over het gevoerde beleid, de doelstellingen 
en de doelgroepen. In 2017 bestaat de stichting 30 jaar. 

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

 

 

 

Datum: donderdag 16 maart 2017 

 

Het bestuur  

http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Jaarverslagen
http://www.neba.nl/nl/Documentatie/Beleidsdocumenten
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