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I VERSLAG VAN HET BESTUUR 

1. Oprichting 

De stichting is opgericht op 1 maart 2006 en is gevestigd te Alphen a/d Rijn. De stichting 

is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28109613.  

Per 4 juli 2006 is de Stichting Bali Bundar door de Belastingdienst aangemerkt als 

instelling zoals bedoeld in artikel 32 lid 1 onderdeel 3 en artikel 33 lid 1 onderdeel 4 van 

de Successiewet 1956 (dossiernummer 27853). 

 

2. Missie 

De stichting heeft ten doel: hulp en bijstand bieden aan Balinese kinderen, die door 

armoede of sociale en economische problemen behoefte hebben aan medische, sociale 

en educatieve bijstand. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door zich in te zetten om 

bekendheid te krijgen in Nederland voor deze problematiek met als hoofddoel sponsors 

te werven voor ondersteuning van deze kinderen (artikel 2 van de statuten). 

 

3. Projecten 

De uitvoering van de projecten op Bali wordt verzorgd door lokale mensen onder directe 

verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Daartoe worden er op regelmatige 

basis bezoeken afgelegd aan Bali om de ontwikkeling en voortgang van de door de 

Stichting geïnitieerde projecten te bewaken. De kosten van deze bezoeken zijn geheel 

voor eigen rekening van de bestuursleden. 

 

Hit and Run projecten 

 

De kosten voor Hit and Run projecten betreffen (kleine) uitgaven en aanschaffingen om 

met relatief weinig geld een aantal zaken te realiseren die voor de mensen ter plaatse 

van grote betekenis zijn. Dit kan zijn: de aanschaf van een waterfilterinstallatie, de 

aanleg van sanitaire ruimtes in een tehuis, overdracht van kennis op het gebied van 

hygiëne, zelfredzaamheid, aanschaffen van leermiddelen/boeken voor scholen of 

kinderen uit tehuizen, enzovoort. 

 

Hit and Stay projecten 

 

Project Bali Kids 

 

Bali Kids bestaat uit een kliniek waar zorg wordt verleend aan zieke kinderen uit tehuizen 

en een eigen kindertehuis. 

Voor de kinderen in dit tehuis betalen we jaarlijks de studiekosten. In 2010 hebben wij 

voor 19 kinderen de schoolkosten betaald. In het bedrag wat we sponsoren is een 
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gedeelte bestemd voor extra activiteiten, zoals bijlessen, extra Engelse les etc. De 

meeste kinderen hebben een persoonlijke sponsor. 

 

   
     Tehuis kinderen        Kliniek kind               Achterzijde nieuwbouw 

 

In 2010 zijn we de fondswerving gestart om een nieuwe kliniek te bouwen. De prognose 

is de bouw van de kliniek in 2011 te starten. Door de fondswerving voor de kliniek zal dit 

jaar op de balans een groot bedrag aan liquiditeit komen te staan. Voor de bouw hebben 

wij € 150.000,= nodig. €17.000,= uit de algemene reserve is voor de bouw van de kliniek 

gereserveerd. Eind 2010 hebben we voor circa € 130.000,= toezeggingen ontvangen.  

 

 

Project Yasa Kerthi 

 

In dit weeshuis in Amlapura wordt sinds oktober 2006 twee keer per week een 

voedzame maaltijd gekookt door twee Bali Bundar medewerksters. Zij doen de 

boodschappen en bereiden het eten voor ongeveer 25 kinderen. De sponsor voor dit 

project zal dit project in 2011 ook steunen, waarvoor dank. 

 

 
 

Dankzij een extra donatie konden wij enkele maanden 3 maal per week een maaltijd 

verzorgen en kregen de kinderen kleding.  
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Project YPAC 

 

YPAC is een tehuis en aangrenzende school voor gehandicapte jongeren. We 

ondersteunen hen in kansen creëren voor de toekomst. In 2010 is gestart met het maken 

van tassen van gerecycled materiaal. 

In 2010 hebben we voor 6 kinderen de schoolkosten betaald. We betalen vooral 

opleidingen die een goede toekomst bieden, zoals computerles. 

 

  
 

 

Project TK Bugbug 

 

In dit dorp in Oost-Bali is er dankzij vele sponsoren een kleuterschool gebouwd. Deze is 

opgeleverd in januari 2008. De komende jaren zullen wij hen blijven ondersteunen met 

lesmaterialen & eventueel onderhoud. 

Tweemaal per week krijgen 80 schoolkinderen melk of kacang hijau, een voedzame pap. 

Jaarlijks wordt er lesmateriaal aangeschaft. De bibliotheek hebben we met boeken 

ingericht en is nu ook voor lagere schoolkinderen in gebruik. Tevens hebben we het 

salaris van de medewerkers van de bibliotheek betaald. Er zijn plannen om de 

bibliotheek professioneel op te zetten. 
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Project Tandarts 

 

Via ons wordt een flink aantal kinderen uit tehuizen en gehandicapte kinderen jaarlijks 

tandheelkundig behandeld door een Australische, een Nederlandse, en een Balinese 

tandarts. 

De Nederlandse tandarts is gespecialiseerd in het behandelen van gehandicapte 

kinderen. In mei heeft hij wederom gedurende een week gewerkt in de praktijk van een 

Balinese tandarts, alle kinderen van Ypac zijn weer behandeld. Ook is er tijd besteed 

aan voorlichting over poetsen. Er is een brochure in Bahasa Indonesia gedrukt. 

De Balinese tandarts doet de nazorg. De kosten hieraan verbonden zijn voornamelijk 

transportkosten om de kinderen ter plaatse te krijgen en een kleine vergoeding voor het 

gebruik van de praktijk. 

De Australische tandarts behandelt tijdens zijn vakanties op Bali telkens diverse kinderen 

afkomstig uit tehuizen. Hij doet dit in het kliniekje van Bali Kids. In de nieuwe kliniek van 

Bali Kids wordt een permanente praktijkruimte gebouwd. De inrichting wordt door 

sponsors uit Australië gegarandeerd. 

 

  
 

 

Boekenproject 

 

In 2010 is veel aandacht besteed aan een éénmalige gift van €12.634,= voor de 

aanschaf van boeken voor 20 projecten. In mei is er een controle uitgevoerd of de 

boeken goed terecht zijn gekomen. Tevens is binnen dit project geld besteed aan het 

drukken van voorlichtingsmateriaal i.s.m Bali Kids. Er bleven nog fondsen over, waarmee 

we 2 bibliotheken in Oost Bali zullen ondersteunen. 
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Project Seraya 

 

Structurele hulp willen we verlenen aan tientallen kinderen in dit dorp in het oosten van 

Bali. Het betreft wezen, halfwezen en kinderen uit arme gezinnen. Dit project doen we 

sinds 2009 in samenwerking met Stichting Wins. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt 

over de verantwoordelijkheden. Er is een lokale projectleider aangesteld, Wayan Berata. 

In 2010 hebben we een bale gebouwd, en ook enige eenvoudige gastenverblijven. Er is 

een computerruimte, waar nu 4 computers staan. Eind december hadden 25 kinderen 

een persoonlijke sponsor. 

Verschillende vrijwilligers hebben les gegeven gedurende het jaar. Speciale dank aan 

Maria Magdalena, die 2 maanden les heeft gegeven. Trudy heeft in december een week 

een kunstproject met alle kinderen gedaan.  

 

  
                  Open klaslokaal                   Computerruimte 
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      Wayan Berata met ‘zijn’ kinderen          Gerealiseerde muurschildering 

 

 

Project Jembatang Senang 

 

Financiële ondersteuning van het project van Cees en Els Sinjorgo. In Samuh hebben ze 

een klasje opgericht voor verstandelijke gehandicapte kinderen die nooit eerder enige 

school of opvang hebben gehad. In november/ december 2010 is er een nieuw lokaal 

gebouwd voor een steeds grotere groep verstandelijk gehandicapte kinderen. 

Inmiddels zijn 4 lokale mensen opgeleid als guru’s (onderwijzers). We betalen 

salarissen. Cees en Els zijn ook actief aan het fondswerven. Het project loopt goed en er 

worden nu 2 groepen kinderen (13) onderwezen. In 2010 is het nieuwe klaslokaal 

gerealiseerd, inclusief een afdak op de speelplaats. Wij danken alle sponsoren. 

 

  
             Linkervleugel is nieuw             Groep in nieuwe lokaal 
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      Alle kinderen nieuwe uniformpjes Gymmen in de schaduw dankzij extra gift 

 

 

4. Bestuur 

Het bestuur heeft dit jaar enkele wijzigingen gekend. Marja de Jong is als bestuurslid 

afgetreden. Kees Sinjorgo heeft haar plaats overgenomen. Trudy Mentink is als 

voorzitter afgetreden en vervult nu de rol als secretaris en fondswerver. Huub Mentink is 

voorzitter geworden. 

Wij danken Marja voor al haar inzet en verwelkomen Kees.  

 

5. Ondertekening 

Het bestuur van Stichting Bali Bundar: 

 

 

 

Huub Mentink (voorzitter) 

 

 

 

Trudy Mentink-Nijssen (secretaris) 

 

 

 

Davy Blekman (penningmeester) 

 

 

 

Kees Sinjorgo (lid) 

 

Alphen aan den Rijn, 20 februari 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondentieadres: 

Postbus 364 

2400 AJ Alphen aan den Rijn 

Tel : 0172-244440 

www.balibundar.org 

info@balibundar.org 

KvK : 28109613 

Banknr. ABN-Amro 60.56.37.857 

mailto:info@balibundar.org
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II JAARREKENING 

1. Balans per 31 december    

(voor resultaatbestemming)     

  2010 2009 

Activa     

Nog te ontvangen bedragen  €             4.840   €                406  

Liquide middelen  €        120.846   €           51.994  

      

Totaal activa  €        125.686   €           52.400  

      

Passiva     

Besteedbaar vermogen     

Bestemmingsreserve project Bali Kids  €           99.398   €                    -    

Bestemmingsreserve project Yasa Kerthi  €                    -     €                  56  

Bestemmingsreserve project Ypac  €             2.500   €                    -    

Bestemmingsreserve project TK Bugbug  €             2.389   €             4.375  

Bestemmingsreserve project Tandarts  €                500   €                    -    

Bestemmingsreserve Boekenproject  €             2.460   €           12.634  

Bestemmingsreserve project Seraya  €             1.300   €             4.188  

Bestemmingsreserve project Jembatang Senang  €             4.677   €             4.006  

      

Algemene reserve  €           12.420   €           27.141  

   €        125.644   €           52.400  

      

Kortlopende schulden  €                  42   €                    -    

      

Totaal passiva  €        125.686   €           52.400  
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2. Staat van baten en lasten   

  2010 2009 

Baten uit fondswerving     

Donaties vaste en incidentele donateurs  €           15.585   €           16.278  

      

Donaties project Bali Kids  €           97.044   €             2.644  

Donaties project Yasa Kerthi  €             1.960   €             2.000  

Donaties project Ypac  €                270   €                612  

Donaties project Tandarts  €                250    €                200  

Donaties Boekenproject  €                    -     €           12.634  

Donaties project Seraya  €             3.356   €                550  

Donaties project Jembatang Senang  €           12.637   €             2.081  

   €        131.102   €           36.999  

Af: kosten fondswerving     

Directe verwervingskosten  €                426   €                268  

Aandeel in uitvoeringskosten  €                491   €                301  

   €                918   €                569  

      

In % van baten uit eigen fondswerving                     0,7% 1,5% 

Totaal eigen fondswerving  €        130.184   €           36.429  
      

Overige inkomsten     

Resultaat beleggingen (rente)  €             1.330   €                785  

      

Totaal beschikbaar voor doelstelling  €        131.514   €           37.215  

      

      

Projectlasten     

Kosten Hit ’n Run projecten  €             2.360   €             6.168  

      

Kosten project Bali Kids  €           14.646   €             4.105  

Kosten project Yasa Kerthi  €             2.272   €             1.944  

Kosten project Ypac  €             2.498   €             3.594  

Kosten project TK Bugbug  €             1.986   €             3.554  

Kosten project Tandarts  €                  89   €                274  

Kosten Boekenproject  €           10.174   €                    -    

Kosten project Seraya  €           12.279   €             1.048  

Kosten project Jembatang Senang  €           11.966   €             1.409  

Totaal besteed aan doelstelling  €           58.270   €           22.096  

      

Overschot toe te voegen aan vermogen  €           73.244   €           15.119  
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3. Toelichting bij balans & staat van baten en lasten 

a. Algemeen 

 

Boekjaar 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Jaarrekeningregime 

De jaarrekening van de stichting wordt ingericht conform de Richtlijn Verslaggeving 

Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).  

 

b. Waarderingsgrondslagen 

 

Waarderingsstelsel 

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en 

resultaat dat uitgaat van verkrijgingsprijzen. 

 

Activa en passiva 

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.  

 

c. Resultaatbepalingsgrondslagen  

 

Toerekening opbrengsten en kosten 

Alle structurele opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode 

waarop zij betrekking hebben. Alle overige opbrengsten (o.a. schenkingen) worden als 

opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. 

De op de opbrengsten drukkende kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs. 

 

Resultaat beleggingen 

Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen 

c.q. te vorderen renten uit hoofde van met name uitstaande deposito's en banksaldi. 

 

d. Balans per 31 december 2010 

 

Nog te ontvangen bedragen 

Nog te ontvangen rente 1.458 

Nog te ontvangen bijdrage bouwfonds Jembatang Senang 3.382 
     

   4.840 
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Liquide middelen 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

 2010 2009 
     

ABN AMRO Bank, rekening-courant 12.871 3.457 

ABN AMRO Bank, spaarrekening 15.014 31.768 

ABN AMRO Bank, ondernemersrekening 3.020 1.584 

ASN Bank Meersparen 89.825 15.000 

Kas   116 185 
     

   120.846 51.994 
     

Bestemmingsreserve project Bali Kids  

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 0 

Toevoeging vanuit algemene reserve 17.000 

Ontvangsten 97.044 

Uitgaven   14.646 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 99.398 
   

Binnen deze bestemmingsreserve project Bali Kids zijn de volgende gelden ontvangen & 

uitgegeven in 2010 t.b.v. de bouw van de nieuwe kliniek. 

Ontvangsten 93.140 

Uitgaven  10.664 
     

Saldo per 31 december 82.476 
   

 

Bestemmingsreserve project Yasa Kerthi  

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 56 

Ontvangsten project Yasa Kerthi 1.960 

Uitgaven project Yasa Kerthi 2.272 

Toevoeging vanuit algemene reserve 256 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 0 
   

 

Bestemmingsreserve project Ypac  

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 0 

Ontvangsten project Ypac 270 

Uitgaven project Ypac 2.498 

Toevoeging vanuit algemene reserve 4.728 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 2.500 
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Bestemmingsreserve project TK Bugbug 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 4.375 

Ontvangsten project TK Bugbug 0 

Uitgaven project TK Bugbug 1.986 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 2.389 
   

 

Bestemmingsreserve project Tandarts 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 0 

Ontvangsten project Tandarts 250 

Uitgaven project Tandarts 89 

Toevoeging vanuit algemene reserve 339 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 500 
   

 

Bestemmingsreserve Boekenproject 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 12.634 

Ontvangsten project Boekenproject 0 

Uitgaven project Boekenproject 10.174 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 2.460 
   

 

Bestemmingsreserve project Seraya 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 4.188 

Ontvangsten project 3.356 

Uitgaven project 12.279 

Toevoeging vanuit algemene reserve 6.035 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 1.300 
   

 

Bestemmingsreserve project Jembatang Senang 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 4.006 

Ontvangsten project Jembatang Senang 12.637 

Uitgaven project Jembatang Senang 11.966 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 4.677 
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Algemene reserve  

Dit betreft het voordelig overschot van de activiteiten over het boekjaar. Het bestuur 

wenst het batig saldo over 2010 te bestemmen voor lopende en nieuwe (Hit and Run & 

Hit and Stay) projecten van de stichting. 

 

e. Staat van baten en lasten over 2010 

 

Baten uit fondswerving 

Dit betreft donaties van vaste & incidentele donateurs. 

Een van de incidentele donaties bedroeg € 5.000,- door de SK Stichting. 

 

Directe verwervingskosten 

Betreft de kosten die direct gerelateerd zijn aan de fondswerving.  


