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VERSLAG VAN HET BESTUUR 
Corona is de wereld nog niet uit, ook niet in Indonesië, maar de huidige situatie is gunstig en er is gelukkig geen sprake meer 

van een grote uitbraak. Vorig jaar schreven we dat onze projecten grotendeels zijn stilgevallen of niet zijn opgestart, maar dat 

onze waterprojecten op Sangihe schoorvoetend weer zijn opgepakt. Dat is gebeurd en begin dit jaar heeft KOMPASS de 

laatste twee toiletblokken van het waterproject op Sangihe gerealiseerd. Inclusief de twee meest recente voorzieningen zijn 

daarmee sinds 2008 in verschillende fasen in totaal 24 sanitaire voorzieningen gerealiseerd. 

Vorig jaar schreven we dat lokale partners essentieel zijn en we erop gericht zijn de directe banden met lokale partners te 

verstevigen. De belangrijkste partners blijven KOMPASS  in Noord-Sulawesi en MBM op Bali.  Daar is nu bijgekomen de 

Westerlaken Foundation eveneens op Bali. Daarmee versterken we onze aanwezigheid op dat eiland en nabijgelegen 

eilanden en kunnen ons zo meer richten op die gemeenschapsontwikkeling, waar we het verschil kunnen maken.  

De drijvende kracht achter de Westerlaken foundation is dr. Rodney Westerlaken, hij zal zich binnenkort nader voorstellen, via 

onze media. Om elkaar beter te leren kennen heeft NEBA ingetekend op de aanschaf van een rijdende kliniek, die door de 

grote actieradius veel mensen, vooral jeugd kan bereiken voor gezondheidsonderzoek.  

Ria van As heeft ons na vele, vele jaren verlaten als bestuurslid, we zijn haar dankbaar voor wat ze voor NEBA heeft gedaan. Ze 

heeft veel van de opgedane ervaring en kennis aan de zittende bestuursleden kunnen overdragen.  Arne Lambert heeft haar 

functie als secretaris overgenomen. Rob Langenberg is sinds 1 april 2022 bestuurslid van NEBA, hij is bedrijfsadviseur en heeft 

ervaring met internationaal werkende hulporganisaties, hij zal zich de komende tijd nader voorstellen. Helaas heeft Klaas Dirk 

Bruinsma ons om zijn moverende redenen moeten verlaten als bestuurslid. We roepen hierbij  kandidaten voor een 

bestuursfunctie bij NEBA op, om zich te melden bij de secretaris We doen vooral een oproep aan vrouwen om onze gelederen 

te komen versterken.  

We hopen veel van ons te laten horen in 2022 en uw interesse blijvend te wekken met projecten, die veel mensen een steun in 

de rug geven. 

Vriendelijk groet,   

Leo Schreuders, Voorzitter  
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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 vijf natuurlijke personen (waaronder momenteel een vacature) 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.  

EVALUATIE 2021 
Graag delen we een kleine terugblik op het jaar 2021. Het jaar waarin we nog altijd wereldwijd gebukt gaan onder de 

pandemie, waar meerdere projecten meerdere keren zijn uitgesteld, en waar de behoefte aan help alleen maar groter is 

geworden. Gelukkig is het ook een jaar waarin er allerlei initiatieven vanuit onze lokale partnerorganisaties zijn geweest, die we 

met hulp van alle donaties en fondsen hebben kunnen sponsoren. 

 

Zo konden we samen met de Westerlaken foundation100 gezinnen helpen op Lembata in de provincie Oost-Nusa-Tenggara. 

Door de schade die veroorzaakt werd door een cycloon zaten veel gezinnen daar zoder stroom en schoon water. We hebben 

hen kunnen voorzien van een zogenaamd home solar system samen met een waterfiltersysteem: voor licht, elektriciteit 

en schoon water. 

Dankzij uw steun kon aan het RSKG Ny. R.A. Habibie nierziekenhuis een groep verpleegkundigen en een specialisatie opleiding 

kunnen volgen. De verbetering van de opleidingskwaliteit is mede mogelijk gemaakt met steun van Wilde Ganzen. 

 

Net als voorgaande jaren zijn er ook in 2021 weer een naai- en naaldwerktrainingen van start gegaan. Het doel is om kansarme 

vrouwen te ondersteunen in het realiseren van een (alternatieve) bron van inkomsten. Onze partner binnen dit project is de 

stichting Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM). De naaldwerktraining is mede mogelijk dankzij Wilde Ganzen. We blijven dit 

mooie initiatief ook in de toekomst graag ondersteunen. 
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De Stichting heeft in 2021 gewerkt aan het aantrekken van een nieuw bestuurslid, met de toetreding van Rob Langenberg tot 

gevolg per begin 2022. De termijn van algemeen bestuurslid Ria van As is in december 2021 verstreken. Ze heeft de Stichting in 

haar bestaan altijd met raad en daad bijgestaan, daarvoor onze grote waardering en dank. Met het vertrek van Ria uit het 

algemeen bestuur, is er nu een vacature.  

CONTINU VERBETEREN VAN DE EFFECTIVITEIT EN DOELMATIGHEID BIJ DE DOELREALISATIE  
Minimaal ieder kwartaal worden de projecten geëvalueerd aan de hand van de ontvangen rapportages. Jaarlijks bezoekt 

een bestuurslid de projecten indien nodig geacht. 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. 

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 wordt gepubliceerd op onze website. Onze gedragscode en klachtenformulier zijn beschikbaar op de website.  

De stichting heeft in Nederland te maken met verschillende belanghebbenden: donateurs, sponsoren, zakelijke relaties en 

partner- en belangenorganisaties. In Indonesië wordt samengewerkt met lokale projectpartners, dit zijn zowel grote 

organisaties, zoals 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 relaties, 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 beschikbaar.  

De stichting is lid van een brancheorganisatie, te weten Partin.  

Datum: 30 April 2022 

Het bestuur  
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Algemene organisatie 
Statutaire informatie 

STICHTING NEDERLAND-BATAM 
Buerweg 28, 1861 CJ, Bergen  

T: +31 6 42147705 E: neba@neba.nl  W: www.neba.nl 

Bankgegevens:  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 
Wij voldoen aan de Code Wijffels en Richtlijn 650 – C2 voor kleine fondsenwervende 

organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Erkend Goed Doel 
Stichting Nederland-Batam is sinds 2002 keurmerkhouder Goede Doelen en sinds 2016 

gecertificeerd als Erkend Goed Doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). 

 

  

mailto:neba@neba.nl
http://www.neba.nl/
https://www.kennisbankfilantropie.nl/docs/handig-voor-stichtingen/code-wijffels-goed-bestuur.pdf?sfvrsn=2
https://www.rjnet.nl/globalassets/rj-uitingen/2016/rj-uiting-2016-13-rj650-fondsenwervende-organisaties.pdf
https://www.cbf.nl/register-goede-doelen/filter(charity-nederland%5C-batam)
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Uitgangspunten 

Maatschappelijke waarde 
Stichting Nederland-Batam is een particulier initiatief organisatie die in 1987 werd opgericht met als doel bij te dragen aan de 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen in Indonesië. Om dat doel te bereiken zamelen wij geld in 

voor projecten die wij samen met onze lokale partners bedenken, opzetten en uitvoeren. De projecten bevorderen de medische 

en sociaaleconomische ontwikkeling van minderbedeelden in Indonesië. Iedereen die bij stichting Nederland-Batam actief is, 

doet dat onbezoldigd en op vrijwillige basis. 

Sociaal-medische doelstelling 
Wij ondersteunen arme en kansarme mensen die zichzelf en hun gemeenschap duurzaam willen ontwikkelen, waardoor zij hun 

leven zelfstandig vorm kunnen geven, met speciale aandacht is voor het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van 

medische zorg van goede kwaliteit voor minderbedeelden. 

 Onze speerpunten 

 

SPEERPUNT HIV 
Wij willen bijdragen aan het stoppen van de hiv-epidemie, omdat 

hiv een groot beslag legt op de medische zorg in Indonesië en de 

sociaaleconomische ontwikkeling remt van velen. 

 

SPEERPUNT WATER 
Armoede is een vicieuze cirkel waarbij de gevolgen van 

armoede de armoede alleen maar versterken. Gebrek aan 

schoon water en sanitaire voorzieningen is een schakel in de 

armoedecirkel. Wij willen die cirkel doorbreken en daarom is steun 

voor toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen ons 

speerpunt. 
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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. 
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Bestuur & Organisatie 
Organisatiestructuur 
Wij zijn een organisatie met een eenvoudige structuur. Het stichtingsbestuur, 

bestaande uit een Algemeen en een Dagelijks Bestuur, wordt ondersteund door 

een kascommissaris en twee medewerkers in Indonesië.  

Onze medewerkers begeleiden de projecten, ondersteunen de lokale 

partnerorganisaties en houden namens het bestuur toezicht. De lokale partner zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. 

Bestuurssamenstelling 

Bestuur 
Voorzitter:  Leo Schreuders 

Secretaris:  Arne Lambert 

Penningmeester: Jan-Gerard Hofland 

Leden:  Ria van As, vacature 

Kascommissie 
Kascommissaris: Arjen Smits 

 

Wijzigingen in de bestuurssamenstelling 
In januari 2022 zullen de volgende wijzigingen in de samenstelling van het bestuur worden doorgevoerd.  

− Ria van As-Klok zal terugtreden als algemeen bestuurslid.  

− Rob Langenberg zal toetreden als algemeen bestuurslid. 

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 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 kascommissaris.  

Bestuur

Vrijwilligers in 
Nederland

Medewerkers 
in Indonesië

Kascommissie
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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 jaarlijks 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. 

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. 

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; Ria van As (2021), Jan-Gerard Hofland (2022), Arne Lambert (2023), Leo Schreuders (2024).  

Beleid 
De stichting heeft haar werkzaamheden uitgewerkt in beleidstukken die te lezen en te downloaden zijn via onze website. Er 

hebben zich dit jaar geen wijzigingen voorgedaan in ons beleid.  

https://www.neba.nl/documentatie/beleidsstukken/


VOORTGANG VAN DE PROJECTEN 
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Waterprojecten op de eilandengroepen Sangihe en Talaud 
De doelstelling van de waterprojecten is het verbeteren van de 

leefomstandigheden in afgelegen gemeenschappen door het aanleggen 

van schoonwater en sanitaire voorzieningen. Hiermee hopen wij de 

armoedecyclus te doorbreken zodat mensen uiteindelijk zelf in staat zijn 

aan armoede te ontsnappen.  

Sangihe en Talaud zijn twee van de meest noordelijk gelegen 

eilandengroepen van Indonesië. Sangihe en Talaud horen bij Noord-

Sulawesi en liggen in de driehoek tussen het noorden van Sulawesi, de 

Noord-Molukken en het Filipijnse 

Mindanao.  

De Sangihe eilanden zijn vulkanisch van aard. De betekent dat de grond vruchtbaar is en 

zeer geschikt voor landbouw. Sangihe is dan ook rijk aan kokosnootplantages, 

nootmuskaat en kruidnageltuinen, waar veel mensen als dagloner werken.  

Talaud en bijbehorende eilanden zijn gevormd door koraalriffen die boven de zee zijn 

opgestuwd. Dat maakt het eiland veel minder geschikt voor landbouw en het water 

bevat zeer veel kalk. Mensen op Talaud leven voornamelijk van visserij.  

Aanleg van sanitaire voorzieningen op Sangihe en Talaud 
Voor veel gezinnen op Sangihe en Talaud is toilet niets meer dan een met zinken platen 

afgezette latrine. Sommige mensen hebben zelfs helemaal geen toilet en zij moeten hun 

behoefte doen in de bosjes aan de overs langs de rivier, die zij ook gebruiken om te 

baden, de was te doen en als bron van kookwater. Dat gemengde gebruik zorgt voor 

slechte leefomstandigheden, is slecht voor het milieu en bedreigd de gezondheid. Het 

plaatsen van sanitaire voorzieningen zorgt voor een onmiddellijke, effectieve en duurzame 

verbetering van de leefomstandigheden. Dankzij uw steun heeft Neba inmiddels 22 

sanitaire voorzieningen aangelegd op Sangihe 
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De sanitaire voorzieningen zoals wij de samen met 

onze partners realiseren op Sangihe en Talaud 

bestaan uit een blok met twee toiletten, of een toilet 

en een wasgelegenheid, afhankelijk van de wensen 

van de gebruikers. Voor het blok ligt een klein terras 

waar mensen de was kunnen doen. Het blok is 

aangesloten op een septic-tank voor de afvoer van 

de toiletten en het waswater. Voor de aanvoer van 

water wordt in de regel gebruik gemaakt van lokaal 

aanwezige voorzieningen. 

De blokken worden onder toezicht van onze partner 

KOMPASS aangelegd door de gebruikers van de 

voorzieningen in samenwerking met lokale aannemers. Deze aannemers zijn overigens niet te vergelijken met Nederlandse 

aannemers, maar zijn vaak niet meer dan een lokale baas (voorman) met een knecht die al het werk met de hand doet. 

 
 

  

HET ONTWERP VAN DE TOILETBLOKKEN ZOALS WIJ DIE REALISEREN OP SANGIHE EN TALAUD. HOEWEL HET 

ONTWERP GESTANDAARDISEERD KAN HET WEL AANGEPAST WORDEN AAN DE WENSEN VAN DE GEBRUIKERS. 
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Uitdelen van de waterfilters en zonnepanelen op Lembata.  

De cycloon Seroja heeft begin april een aantal eilanden in het 

oosten van Indonesië zwaar getroffen. Meer dan 180 mensen 

verloren hun leven, maar velen meer raakten huis en haard kwijt. 

Een van de getroffen eilanden is Lembata in de provincie Oost-

Nusa-Tenggara. De Westerlaken foundation vroeg ons om steun 

om, samen met hen, mensen daar te kunnen hel pen in deze tijd 

van nood. Door de schade die veroorzaakt werd door de 

cycloon zitten veel gezinnen op Lembata zonder stroom en 

schoon water. Wij wilden 100 gezinnen op een duurzame manier 

steunen. Dat hebben we gedaan door hen te voorzien van een 

zogenaamd home solar system, bestaande uit een zonnepaneel 

met batterij, USB-poort en twee lampen, samen met een waterfiltersysteem: voor licht, elektriciteit en  sch oon water.   
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HIV-programma en medische zorg Bali  
Bali heeft een van de hoogste aantallen mensen die leven of leefden met HIV in Indonesië. Het aantal vastgestelde hiv / aids-

patiënten in de provincie is ruim 22.000 in november 2019. De werkelijke aantallen zijn veel hoger, veel mensen laten zich niet 

testen door het stigma dat op HIV rust. 

Samen met de Westerlaken foundation is Neba een project gestart om een Mobile Clinic in het leven te ropen. Met die mobile 

Clinic, inclusief doctor en assistenten, zal zowel HIV-voorlichting worden geven als medische zorg worden verleend op Bali. Doel 

is om zo bewustzijn te creëren, voorlichting te geven van over HIV en daarmee te werken aan HIV Preventie. Tegelijkertijd zal 

dus medische zorg (algemeen en HIV specifiek) worden aangeboden. Dit project is eind 2021 opgestart. De verwachting is dat 

tot 80 kinderen per werkdag kunnen worden bereikt. Dit project is een samenwerking tussen de Westerlaken foundation, in 

Indonesië gerepresenteerd door Yayasan Bali Bersih, samen met Yayasan Anak Anak Bali, Wilde Ganzen en NEBA foundation.  
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Verbetering opleiding van dialysepersoneel 
Het Habibie nierziekenhuis leidt medisch en technisch personeel op in dialysezorg. Om medisch en 

technisch personeel op te mogen leiden in dialysezorg moeten de inhoud van de training (het curriculum), 

de faciliteiten van het opleidingscentrum en het personeel geaccrediteerd worden. Nadat eerder het 

curriculum en de faciliteiten geaccrediteerd konden worden, werkt het Habibie nierziekenhuis nu met steun 

uit Nederland aan de accreditatie van het personeel. 

Met steun van een vermogensfonds dat niet bij naam genoemd wil worden en Wilde Ganzen 

kunnen twaalf verpleegkundigen een dergelijke opleiding volgen.  

De zes verpleegkundigen uit de eerste groep deelnemers aan het programma om te komen te 

verbetering van de opleidingskwaliteit van de dialyseverpleegkundigen van het Habibie 

nierziekenhuis zijn inmiddels officieel gediplomeerd als Sarjana Kesehatan. Daarmee hebben zij het 

theoriegedeelte van de opleiding afgerond. Wat rest is een praktijkperiode om uiteindelijk als 

volwaardig (S.Kep./Ners.) HBO-verpleegkundige gediplomeerd te kunnen worden. 

Eigenlijk was het de bedoeling dat de tweede groep in september 2020  met de opleiding zou starten. Na overleg is echter 

besloten de start van de opleiding voor de tweede groep met nog een jaar uit te stellen. Het Habibie nierziekenhuis gaf daarbij 

aan dat omdat dialysepatiënten behoren tot de groep mensen die een hoog risico lopen op ernstige complicaties als zij 

besmet raken met het corona-virus. En omdat het bieden van dialysezorg tijdens de pandemie de inzet van meer personeel 

vergt dan onder normale omstandigheden, kon het ziekenhuis simpelweg de zes verpleegkundigen niet missen. 
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Naaldwerktraining 
Veel Balinese vrouwen zijn vroege schoolverlaters, maar zonder een opleiding hebben zij weinig kans op 

de arbeidsmarkt. De training biedt een kans om kennis en vaardigheden op te doen die hen de 

mogelijkheid geeft in hun inkomen te voorzien.  

De deelnemers aan de naaldwerktraining krijgen gedurende 24 weken, twee keer in de week les. De training bestaat uit een 

basistraining naai- en naaldwerk, een gevorderde training waarin de deelnemers onder andere leren hoe zijn een kebaya 

kunnen maken en een training in ondernemersvaardigheden. 

 

   

Net als voorgaande jaren zijn er ook in 2021 weer een naai- en naaldwerktrainingen van start gegaan. Het doel is om kansarme 

vrouwen te ondersteunen in het realiseren van een (alternatieve) bron van inkomsten. De foto's zijn gemaakt door 

medewerkers van onze partner binnen dit project, de stichting Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM). De naaldwerktraining is 

mede mogelijk dankzij Wilde Ganzen. We blijven dit mooie initiatief ook in de toekomst graag ondersteunen.  
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JAARREKENING 2021 
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Balans 
Activa 2021 2020 Passiva 2022 2020 

Liquide middelen        185.108   234.797  Fondsen en reserves        196.883   246.572  

Vorderingen          11.775   11.775  Kortlopende schulden                  -     -    

 
       196.883   246.572   

       196.883   246.572  

 

Staat van baten en lasten 

 

Kasstromenoverzicht 
Baten   Begroot  Realisatie  2019 

 
Verloop van de geldmiddelen   

Werving Particulieren 57.000  17.503   148.381    Slot  234.797  

 Bedrijven 30.000   1.500   3.000  

 

 Opening  185.108 

  87.000   20.503   166.381  

 

 Mutaties -49.689 
  

   
 

   

Lasten   Begroot  Realisatie  2019 
 

Doelbesteding  117.000   67.604   39.023  

 

Werving  4.700   1.323   3.952  

 

-Beheer  1.300   528   807  

 

  122.000   69.455   43.782  

 

     
 

   

Saldo   Begroot Realisatie 2019 
 

   

Voor  -35.000   -48.952  122.599  

 
   

Financieel resultaat -    -285   -737  
    

Na  -35.000   -49.689  122.185  

    



 
20 Jaarrekening     Jaarverslag 2020 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
METHODE VAN VERSLAGLEGGING 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 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, en ook 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   Passiva   

Liquide middelen 2021 2020 Kortlopende schulden 2020 2019 

Bank 185.108 234.797 Overige kortlopende schulden - - 

      

Vorderingen 2020 2019     

Vooruitbetaald        

Overig vooruitbetaald 11.775 11.775    

 11.775 11.775    

 

Ons banksaldo is in 2021 afgenomen; we hebben meer uitgegeven aam projecten dan we aan donaties ontvingen. 

Uitgestelde projecten gingen weer van start in 2021.  

De vordering betreft een vooruitbetaald bedrag aan projectpartner Wilde Ganzen, dat bestemd is voor de opleiding van 

dialysepersoneel van het Habibie nierziekenhuis.    
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
       Speerpunt Sociaal-

medisch 

Algemene 

Donaties Baten Begroot Realisatie Water HIV 

Werving Particulieren 7.000   2.503   -     -     2.503   2.503  

 Bedrijven 30.000   1.500   -     -     1.500   1.500  

 Non-profits 50.000   16.500   -     16.500   -     16.500  

  87.000   20.503   -     16.500   4.003   20.503  

        

     Speerpunt Sociaal-

medisch 

Beheer & 

Administratie Lasten Begroot Realisatie Water HIV 

Doelbesteding 116.000   67.604   15.213   33.822   18.569   -    

Werving 4.700   1.323   378   567   378   -    

Beheer 1.300   528  
   

 528  

 122.000   69.455   15.591   34.389   18.947   528  

       

      Speerpunt Sociaal-

medisch 

Beheer & 

Administratie Saldo Begroot Realisatie Water HIV 
 -35.000   -48.952   -15.591   -17.889   -14.944   -528  

Financieel resultaat -     -737  
   

 -737  

 -35.000   -49.689   -15.591   -17.889   -14.944   -1.265  

  
      

De werving vanuit particulieren is onder begroting uitgekomen, ook de werving vanuit Bedrijven en Non-profit organisaties is 

lager uitgekomen dan begroot. Dat komt deels door Corona, dat het identificeren van nieuwe projecten en zoeken van 

fondsen daarbij heeft gehinderd.  

In de lasten en bestedingen is de impact van Corona goed af te lezen, slechte weinig projecten konden doorgang vinden. 

Wat niet kon worden uitgevoerd in 2021, willen wij alsnog in 2022 realiseren.   



 
Jaarverslag 2020 Jaarrekening       23 

 

  

Percentages      Toelichting 

Kostenpercentage Beheer & Administratie 3%  De kosten die Neba maakt zijn bijzonder laag en kwamen in 

2021 uit op 3% van de ontvangen donaties. Ter vergelijking: 

voor goede doelen organisaties wordt 25% kosten als normaal 

gezien. We hebben in 2021 meer uitgegeven dan we aan 

donaties ontvingen (330%), dit kon dankzij reserves.. 

 
Fondsenwerving 6%  

Bestedingspercentage Baten 330%  
 

Lasten 97%  
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Toelichting op de bestedingen 
Lastenverdeling begroot, realisatie en 2021 

Kostenplaatsen Begroot  Realisatie  2020            

Projectbijdragen     116.000  67.604  35.071    

Communicatie 3.400  1.591  6.291    

Kantoor & Algemene kosten 2.600  1.583  2.420    

      122.000  69.455  43.782    

      

      

Lastenverdeling over doelen, werving en beheer  

Kostenplaatsen Begroot  Realisatie  Doelen Werving Beheer 

Projectbijdragen     116.000  67.604  67.604   -     -    

Communicatie         3.400  1.591  795   796   -    

Kantoor & Algemene kosten 2.600  1.583  528  527   528 

      122.000 69.455 68.927  1.323  528  
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Controleverklaring van de kascommissaris 
Ik heb de, in dit rapport opgenomen, jaarrekening 2021 van stichting Nederland-Batam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 

balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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, en ook voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 

voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is ook 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 ook 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, en ook 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 2021 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor 

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

De Kascommissaris



BEGROTING 2022 
 

Toelichting 
Voor 2022 heeft het 

stichtingsbestuur voor ruim 65 

duizend euro aan lasten 

begroot. Het overgrote deel 

(94%) van de begrote lasten 

zal besteed worden aan onze 

projecten in Indonesië 

(doelbesteding). 

De begrote lasten zullen gedekt worden uit onze 

fondsenwervingsactiviteiten (79%) en uit onze algemene reserves (21%).  

  

 

 

Begroting en plannen 2022 

Begrote baten 

Werving Particulieren    7.000  

 Bedrijven    10.000  

 Non-profits    35.000  

Totale begrote baten    52.000  

   

Begrote lasten 

Doelbesteding  60.900  

Werving 3.200  

Beheer 1.100  

Totale begrote lasten  65.200  

  

Saldo begrote baten en lasten 

Saldo baten en lasten   -13.200  

  


