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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, 

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 

De opening van de Bali Kids-kliniek was een prachtige gebeurtenis, tevens ook een 
afsluiting van een project. Het project kan door andere sponsors worden voortgezet. 
Deze komen voornamelijk uit Australië. Ook de leiding van het project is in andere 
handen overgegaan. Het project wordt door een grote Australische NGO ondersteund. 
Het oude bestuur is afgetreden en een nieuw geïnstalleerd. Reden voor ons om 
afscheid te nemen, dit project is een fase ingegaan waarbij onze inbreng minder 
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gewaardeerd werd. De mobiele kliniek blijft projecten van Bali Bundar zoals Ypac, 
Seraya en Jembatang Senang bezoeken en medische hulp geven.  De sponsors van de 
kliniek hebben reeds een apart bouw- en financieel verslag ontvangen , ook te vinden 
op onze website. 

 

  

 

Wij zullen in juni 2013 laten weten wat een volgend project wordt. 
   

 

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. Voor dit project hebben 

wij een vaste sponsor die 100 euro per maand bijdraagt, waarvoor onze hartelijke dank. 

Tevens zijn dit jaar 2 waterfilters aangeschaft, waardoor de kosten van drinkwater zijn 

verminderd. Het tekort van 2012 op de kookkosten is aangevuld uit onze algemene 

reserves. 
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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 2012 hebben we voor 3 kinderen de schoolkosten betaald tot einde schooljaar medio 

2012. Voor het nieuwe schooljaar 2012/2013 ondersteunen we dezelfde 3 jongeren, die 

allen een opleiding in toerisme volgen. Voor een Nederlandse webwinkel hebben we 

door de jongeren van YPAC kindersieraden laten maken, hiervoor hebben zij een 

vergoeding ontvangen en een percentage van de verkoop gaat ook weer terug naar 

YPAC. Nengah, vaste bewoonster van YPAC in Jimbaran, heeft aan de Paralympics in 

Londen deelgenomen. Zij doet aan gewichtheffen. Nengah heeft polio gehad en is 

daardoor lichamelijk beperkt. Wij betalen sinds enkele jaren haar middelbare 

schoolopleiding. 

 

  
 

 

 

Project TK Bugbug 

 

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

opgeleverd in januari 2008. De salarissen van de twee juffen die in de schoolbibliotheek 

werken na schooltijd betalen we en dan houden we nog een klein potje over voor 

noodzakelijk onderhoud aan het gebouw, zoals schilderwerk. We blijven 2013 en 2014 

de school ondersteunen tot de reserves op zijn. Gedurende die tijd zullen we met de 

bestuurders discussiëren in hoeverre onze hulp nog nodig is.  

 

 

Project Tandarts 

 

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

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

tandarts. Dit project wordt verder gedragen via de John Fawcett Foundation.  
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Project Seraya 

 

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

Het betreft wezen, half wezen en kinderen uit arme gezinnen. Dit project doen we sedert 

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

verantwoordelijkheden. Er is een lokale projectleider aangesteld, Wayan Barata, en 

gedurende het jaar 2011 ook een financieel medewerkster. Beider salarissen worden 

door Bali Bundar betaald.  

Omdat het centrum in 2014 compleet zelfstandig moet kunnen draaien, buiten de 

sponsoring van de kinderen, moet Wayan Barata op zoek naar eigen inkomsten. In 2011 

is een aanvang gemaakt met het opzetten van kleine varkensfokkerijen in het dorp, 

beheerd door Wayan Barata. De lokale mensen die de varkens verzorgen hebben 

hierdoor ook een inkomen. Wij hebben via sponsoren toezegging en gelden ontvangen 

om 3 varkensboerderijen te starten. Mei 2013 zal dit project verder vorm krijgen. 

Eind december 2012 hadden 23 kinderen een persoonlijke sponsor. Een aantal kinderen 

hebben in juni 2012 de middelbare school succesvol afgerond. 

Verschillende vrijwilligers hebben les gegeven gedurende het jaar. Wayan Barata heeft 

op eigen kracht geld geworven om 2 gastenkamers bij te bouwen t.b.v. vrijwilligers. Deze 

waren in februari 2012 gereed . 

 

 

 
2 prachtige gastenkamers voor bezoekers en 

vrijwilligers  

Eerste varkensfokkerij 

 

  

  

Project Jembatang Senang / BIJDRAGE KEES SINJORGO 

 

Ook dit jaar kunnen we spreken van een succesvol jaar. De belangrijkste hoogtepunten 

waren: 

 
MAALTIJDEN VOOR ONZE KINDEREN 

We hebben in overleg met het bestuur van de kleuterschool gezocht naar een 

mogelijkheid, om 2x per week de kinderen van de TK (kleuterschool) en JS van een 

verantwoorde maaltijd te voorzien. Met behulp van 2 leerlingen van de Nederlandse 

school in Singapore hebben we geld bij elkaar gekregen voor de aankoop van alle 
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kookspullen. Chapeau !. Bali Bundar staat borg voor de aankoop van de ingrediënten en 

Steunpunt Bali heeft de keukendeur gefinancierd.  

 
SPRAAKLESSEN 

Nu we de beschikking hebben over een 

professionele spraakleraar, kunnen we vaststellen, 

dat de resultaten verbluffend zijn. Gelukkig hebben 

we ook een sponsor bereid gevonden, om het 

salaris voor het eerste jaar te financieren. 

 
NIEUWE KINDEREN 

Ondertussen blijkt Jembatan Senang steeds beter 

bekend te worden. Regelmatig worden nieuwe kinderen aangemeld en zo mogelijk 

gunnen we ze natuurlijk een plekje. Het wordt wel passen en meten, want met 14 

kinderen zitten beide groepen eigenlijk wel vol. Een probleem hierbij is, dat we steeds 

meer kinderen krijgen met autistische problemen. Zij hebben bijna altijd puur individuele 

hulp nodig en dit vergt van onze juffen enorm veel geduld en souplesse. Een tijdrovende 

bezigheid, die niet altijd succesvol verloopt, maar we moeten realistisch blijven denken. 

Onze mogelijkheden zijn beperkt.  

 

MADE KAN NAAR DE SDLB (de school voor gehandicapte kinderen in Bali) 

Zulke scholen zijn er hier, maar te vaak te ver van huis van de kinderen. Made hebben 

we nu op zo’n school geplaatst gekregen. Een slechthorende jongen van 11 jaar, die nog 

nooit naar school was geweest en bij ons terecht kwam. Hij beschikt over een normale 

intelligentie  en kon dus nog veel leren. Daar zijn wij niet op ingericht, dus op zoek naar 

een goede school. Die hebben we 15 km verderop gevonden. Inmiddels is er een 

sponsor gevonden, die de verdere transportkosten gaat financieren.    

 
ZWEMLESSEN / ZWEMFEEST ! 

Nadat we een zwemlerares hadden gevonden, 

die dolgraag op  professionele wijze gehandicapte 

kinderen wil leren zwemmen, hadden we ook snel 

een zwembad gevonden  Er wordt nu om de 14 

dagen gezwommen, dat het een lieve lust is. 

Hierbij worden we geholpen door een aantal 

vrienden en bekenden, zodat het allemaal 

vertrouwd is. We hopen hiermee nog lang door te 

kunnen gaan. Inmiddels zijn we verhuisd naar het 

zwembad van Puri Bagus Resort. 
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KADEK EVA 

Door hulp van Marije met diverse bezoeken aan het ziekenhuis in Denpasar is er 

vastgesteld dat één van de leeringen, Kadek Eva, epilepsie heeft. Hij krijgt nu goede 

medicatie en begint in JS beter te functioneren. Daarnaast heeft Marije gezorgd dat er 

een nieuw huisje gebouwd is voor het gezin van Kadek Eva. Het huisje was door een 

storm in elkaar gezakt. 

 

 
DIVE FOR LIFE 

 een internationale duikersclub, heeft elk jaar ‘ergens’ in de 

wereld een jaarlijkse bijeenkomst. Dit jaar was het in 

Candidasa met 130 duikers. De deelnemers brengen ieder 

spullen mee, die gedoneerd worden aan een lokaal goed 

doel. In overleg met ons was gekozen voor medicijnen. 

 

Overweldigend was de hoeveelheid die we kregen 

aangeboden. Tijdens de overhandiging van de gulle gaven 

was de pers aanwezig en een week later was er een 

pagina-groot artikel in de landelijke krant, de Jakarta Post. 

De medicijnen zijn gedoneerd aan Bali Kids en YPK 

 

 

 

 

 

 
TEN SLOTTE 

Het is voor ons fijn vast te kunnen stellen dat de 

juffen van JS steeds professioneler worden en dat de 

motivatie goed is. Het lesprogramma wordt naar 

behoren uitgevoerd. We zijn met recht trots op dit 

goede team! Hierbij is nog niet vernoemd de vele 

donaties, die we hebben gekregen van een 

toenemend aantal “tientjes leden” en dankzij een 

ijverige sponsor werver, die voor de grote bedragen 

kan zorgen. 

  
  

 

 

 

4. Bestuur 

Binnen het Bestuur zijn er dit jaar geen wisselingen geweest. De algemene jaarlijkse 

Bestuursvergadering is gehouden op 14 juli 2012. 

 

 



Stichting BALI BUNDAR  Financieel verslag 2012 

www.balibundar.org  pagina 9 van 16 

 

5. Ondertekening 

Het bestuur van Stichting Bali Bundar: 

 

 

 

Huub Mentink (voorzitter) 

 

 

 

Trudy Mentink-Nijssen (secretaris) 

 

 

 

Hugo Timmers (penningmeester) 

 

 

 

Kees Sinjorgo (lid) 

 

 

 

 

Alphen aan den Rijn, april 2013 

 

 

 

 

 
 

 
 

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)     

  2012 2011 

Activa    

Nog te ontvangen bedragen        €      143 €             1.103  

Liquide middelen           € 26.518  €           21.338  

     

Totaal activa           €  26.661  €           22.441  

     

Passiva    

Besteedbaar vermogen    

Bestemmingsreserve project Bali Kids - €             4.606  

Bestemmingsreserve project Yasa Kerthi             -                      -    

Bestemmingsreserve project Ypac       €     612 €                250  

Bestemmingsreserve project TK Bugbug     €  1.177 €             1.593  

Bestemmingsreserve project Tandarts -  €                500  

Bestemmingsreserve Boekenproject -  €                874  

Bestemmingsreserve project Seraya -                      -  

Bestemmingsreserve project Jembatang Senang      €  10.097  €             5.127  

     

Algemene reserve      €  14.715  €             9.491  

    €           22.441  

     

Kortlopende schulden          €        60                     -  

     

Totaal passiva       €  26.661  €          22.441  
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2. Staat van baten en lasten   

  2012 2011 

Baten uit fondswerving    

Donaties vaste en incidentele donateurs €           13.195  €             6.907  

     

Donaties project Bali Kids €             4.508 €           63.243  

Donaties project Yasa Kerthi €             1.200 €             1.200  

Donaties project Ypac €             2.133 €                  15 

Donaties project Tandarts                     -                     -   

Donaties Boekenproject                     -                     -    

Donaties TK Bugbug                      - €                  25    

Donaties project Seraya €             3.644 €             2.730  

Donaties project Jembatang Senang €             9.200 €             5.793  

  €           33.880 €           79.913  

Af: kosten fondswerving    

Directe verwervingskosten €                363    €                927  

Aandeel in uitvoeringskosten €                233 €                696  

  €                596  €             1.623 

     

In % van baten uit eigen fondswerving                                          1,8%                   2,1% 

Totaal eigen fondswerving €           33.284 €           78.290  
     

Overige inkomsten    

Resultaat beleggingen (rente) €                 -33 €                674  

     

Totaal beschikbaar voor doelstelling €           33.251 €           78.964  
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Projectlasten     

Kosten Hit ’n Run projecten €             2.109 €             3.740  

Kosten project Bali Kids €            14.235 

  
                                                            

€          161.234  

Kosten project Yasa Kerthi €              1.948  €              1.892  

Kosten project Ypac €              1.772 €              2.265  

Kosten project TK Bugbug €                 416 €                 820  

Kosten project Tandarts €                    - €                    -  

       Kosten Boekenproject €                    - €              1.586  

Kosten project Seraya €              4.379 €              5.285  

Kosten project Jembatang Senang €              4.231         
                                

€              5.343        

Totaal besteed aan doelstelling €            29.090            €          182.166            

     

Resultaat toevoegen /afboeken  vermogen €            4.161            

  
                                             

€   -/-   103.202  
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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. 
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d. Balans per 31 december 2012 

 

Nog te ontvangen bedragen 

Nog te ontvangen rente      143 
     

   143 
   

Liquide middelen 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

 2012 2011 
     

ABN AMRO Bank, rekening-courant 14.409 15.913 

ABN AMRO Bank, spaarrekening 11.107 4.797 

ABN AMRO Bank, ondernemersrekening 126 552 

ASN Bank Meersparen 794 - 

Kas   82  76 
     

   26.518 21.338 
     

 

Bestemmingsreserve project Bali Kids  

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari  4.606  

Toevoeging vanuit algemene reserve 5.121 

Ontvangsten 4.508 

Uitgaven    14.235 
     

Bestemmingsreserve per 31 december                                                     - 
   

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

uitgegeven in 2012 t.b.v. de bouw van de nieuwe kliniek. 

Ontvangsten 2.000 

Uitgaven  10.427 
     

Saldo per 31 december -/- 8.427 
   

 

 

Bestemmingsreserve project Yasa Kerthi  

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 0 

Ontvangsten project Yasa Kerthi 1.200 

Uitgaven project Yasa Kerthi 1.948 

Toevoeging vanuit algemene reserve 748 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 0 
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Bestemmingsreserve project Ypac  

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 250 

Ontvangsten project Ypac 2.134 

Uitgaven project Ypac 1.772 

Toevoeging vanuit algemene reserve 0 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 612 
   

Bestemmingsreserve project TK Bugbug 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 1.593 

Ontvangsten project TK Bugbug 0 

Uitgaven project TK Bugbug 416  
     

Bestemmingsreserve per 31 december 1.177 
   

 

Bestemmingsreserve project Tandarts 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 500 

Ontvangsten project Tandarts 0 

Uitgaven project Tandarts 0 

Toevoeging naar algemene reserve -500 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 0 
   

 

Bestemmingsreserve Boekenproject 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 874 

Ontvangsten project Boekenproject 0 

Uitgaven project Boekenproject 0 

Toevoeging naar algemene reserve -874 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 0 
   

 

Bestemmingsreserve project Seraya 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 0 

Ontvangsten project 3.644 

Uitgaven project 4.379 

Toevoeging vanuit algemene reserve 735 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 0 
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Bestemmingsreserve project Jembatang Senang 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 5.127 

Ontvangsten project Jembatang Senang 9.200 

Uitgaven project Jembatang Senang 4.230 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 10.097 
   

 

Algemene reserve  

Dit betreft het resultaat van de activiteiten over het boekjaar. Het bestuur wenst het saldo 

over 2012 toe te voegen aan de reeds opgebouwde reserves van de stichting. 

 

e. Staat van baten en lasten over 2012 

 

Baten uit fondswerving 

Dit betreft donaties van vaste & incidentele donateurs. 

 

Directe verwervingskosten 

Betreft de kosten die direct gerelateerd zijn aan de fondswerving.  


