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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 

grotendeels voor eigen rekening van de bestuursleden. 

 

Hit and Run projecten 

   

In het jaar 2016 waren er geen Hit and Run projecten. We hebben alleen voor 1 gezin 

een jaarlijkse schoolbijdrage doorgezonden van een NL sponsor die op deze manier 

gebruik kan maken van de ANBI-regeling.  
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Hit and Stay projecten 

 

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

voedzame maaltijd gekookt door twee lokale 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. 

De meerkosten van deze maaltijden neemt onze stichting voor haar rekening. 

 

  
 

 

Project YPAC 

Ondanks dat we ons min of meer hebben teruggetrokken bij YPAC  ondersteunen we 

hier individuele kinderen en hygiëne projecten  Wij hebben er  een jaarlijkse 

bestemmingsreserve van € 1000,= voor. In 2016 is dit bedrag o.a. besteed aan het 

regelmatig ophalen van vuilnis, wat anders ter plekke verbrand wordt en vóór de 

verbranding allerlei ongedierte aantrekt. Ventilatoren waren nodig in de slaapzalen van 

de jongens en de doucheruimtes, een klaslokaal is omgebouwd tot fysioruimte en voor 

Badre die zelfstandig ging wonen omdat hij een baan had gevonden hebben wij een bed 

en de eerste maand kamerhuur betaald.  
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Project TK Bugbug 

In dit dorp in Oost-Bali is dankzij vele sponsoren door ons een kleuterschool gebouwd. 

Deze is opgeleverd in januari 2008. Er is nog een bestemmingsreserve voor het 

onderhoud. Op eigen initiatief is de school opnieuw in de verf gezet zonder een beroep 

te doen op de bestemmingsreserve die wij hiervoor nog hadden. Wij hebben nu besloten 

de bestemmingsreserve in 2017 over te maken zodat andere noodzakelijk reparaties in 

de toekomst hiervan betaald kunnen worden.  

 

Project Seraya 

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

Het betreft vooral 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 zijn t/m juni 

2016 door Bali Bundar betaald. Vanaf deze datum hebben wij geen salarissen meer 

betaald aan de coördinator en financieel medewerker. Zij moeten dit nu halen uit de 

opbrengst van de lokale stichting Yayasan Seraya Bundar. Inkomsten voor deze 

stichting zijn o.a. de verblijfskosten van de vele vrijwilligers die hier een paar weken met 

de kinderen aan de slag gaan en een kamer met ‘vol pension’ krijgen. De gesponsorde 

kinderen betalen uit hun sponsorgeld maandelijks een klein bedrag voor o.a. internet. 

Doordat er vrijwilligerskamers zijn bijgekomen, zijn de inkomsten langzamerhand genoeg 

om daar salarissen uit te halen. Twee inmiddels afgestudeerde jongeren helpen ook 

mee in het centrum en ontvangen daarvoor een vergoeding. Eén daarvan heeft de 

financieel medewerkster vervangen en is heel secuur, de andere verzorgt de PR en 

maakt de vrijwilligers wegwijs als ze aankomen. Wij hebben als Bali Bundar ook 2 

kinderen die wij sponsoren voor hun schoolopleiding. Beiden zullen in 2017 hun 

opleiding hebben afgerond en dan kiezen wij weer voor 2 anderen. 
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Project Bali Bundar Akademie  
Eind 2016 heeft Dwi Anggayani haar studie aan de Stenden University voltooid. In 

februari 2016 zat haar jaar in Leeuwarden erop en is zij terug gegaan naar Bali waar een 

stageperiode van 10 maanden volgde.  

Voor 4 andere studenten hebben wij in 2016 hun gehele of gedeeltelijke 

vervolgopleiding aan universiteit/hogeschool bekostigd.  

 

 

 

 

 

Project Rumah Bundar 

Wij hebben in 2016 acht huisjes kunnen bouwen in N-Bali voor arme gezinnen, waarvan 

anderhalf huisje rechtstreeks is bekostigd door een echtpaar uit Australië. De kosten van 

1 huisje zijn € 2750,= . 

Voor de fondswerving van deze huisjes moesten wij grotendeels overnieuw beginnen, 

wat een lange aanloop nodig heeft. Eind 2016 zijn we plannen gaan maken om bij 

grotere instanties en fondsen aanvragen in te gaan dienen. Hiermee gaan wij verder in 

2017. Ook voorzien wij ieder gezin die een huisje krijgt van een waterfilter waarmee zij 

bijna ieder water in een etmaal kunnen filteren in goed en veilig drinkwater.  
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4. Bestuur 

Met ingang van 1 januari 2016 is Marijke van de Wiel tot het bestuur toegetreden voor 

het project Rumah Bundar.  

 

 

 

5. Ondertekening 

Het bestuur van Stichting Bali Bundar: 

 

 

 

Huub Mentink (voorzitter) 

 

 

 

Trudy Mentink-Nijssen (secretaris) 

 

 

 

Lidian Mentink (penningmeester) 

 

 

 

 

 

 

 

Alphen aan den Rijn,  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Correspondentieadres: 

Postbus 364 

2400 AJ Alphen aan den Rijn 

Tel : 0172-244440 

www.balibundar.org 

info@balibundar.org 

KvK : 28109613 

Bank NL19ABNA 0605637857 
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II JAARREKENING 

1. Balans per 31 december    

(voor resultaatbestemming)     

  2016 2015 

Activa   

Lening u/g €            2.700 €                   - 
 
Nog te ontvangen bedragen €                 94  €               247 

Overige vorderingen €               188 €               301 

Liquide middelen €          21.024 €          22.902 

    

Totaal activa €          24.006 €          23.450 

    

Passiva   

Besteedbaar vermogen   

   

Bestemmingsreserve project Yasa Kerthi €            1.000 €            1.000 

Bestemmingsreserve project Ypac   €            1.459 €            1.000 

Bestemmingsreserve project TK Bugbug €               991 €               991 

Bestemmingsreserve project Bali Bundar Akademie €            8.000 €            8.000 

Bestemmingsreserve project Seraya €            2.000 €            2.000 

Bestemmingsreserve project Rumah Bundar €            5.500 €            5.500 

Bestemmingsreserve project Microkrediet €                   - €            4.000 

Bestemmingsreserve project Waterfilters €            1.000 €                   - 

    

Algemene reserve €            3.831 €               854 

    

    

Kortlopende schulden €               225  €               105 

    

Totaal passiva €          24.006 €           23.450 
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2. Staat van baten en lasten   

  2016 2015 

Baten uit fondswerving   

 
Donaties vaste en incidentele donateurs €      1.910 €        13.375 

    

   

Donaties project Yasa Kerthi €      2.360 €           3.100 

Donaties project Ypac €             -   €              750 

Donaties project Bali Bundar Akademie €      9.928 €           1.560  

Donaties Rumah Bundar €    17.240 €           4.703 

   

  €    31.438 €         23.488  

Af: kosten fondswerving   

Directe verwervingskosten €         124 €                  - 

Aandeel in uitvoeringskosten €              - €              310 

  €         124 €              310 

    

In % van baten uit eigen fondswerving                                  0,4%                  1,3% 

Totaal eigen fondswerving €     31.314 €         23.178 

    

Overige inkomsten   

Rente- en bankkosten €        - 260 €             -144 

    

Totaal beschikbaar voor doelstelling €      31.054 €         23.034 
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Projectlasten 2016  2015  

Kosten Hit ’n Run projecten €          443     €       1.147 

Kosten project Yasa Kerthi €       1.901  €       1.723 

Kosten project Ypac €       1.113  €          937 

Kosten project Bali Bundar Akademie €       5.934 €     20.379 

Kosten project Rumah Bundar €     19.668 €       5.500 

Kosten project Seraya €       1.559  €          800  

Kosten bezoek projecten €              - €       1.074  

          

Totaal besteed aan doelstelling €     30.618 €     31.560 

    

Resultaat  €          436 €  -/-  8.526    

 

 

 

Resultaatverdeling: 
 

Resultaat project Yasa Kerthi:                                                   €    459          

Resultaat project Microkrediet            -/-    € 4.000     
Resultaat project Waterfilters                   € 1.000   
Toevoeging aan de algemene reserve:                 € 2.977  
              
Totaal                €   436   
              ======== 
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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 2016 

                 € 

 

Lening u/g           2.700 

             ===== 

 

De lening u/g is verstrekt om de eigendom van een stuk 

 grond te verkrijgen. De lening u/g wordt in 5 jaar terug betaald.  
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Nog te ontvangen bedragen             € 

Nog te ontvangen rente 94   
     

   94   
   

Overige vorderingen 

 

  

 €  

Restant voorschot G. Mentink-Nijssen 12  

Voorschot Sani 176  

   ------- 

   188 

                                                                                                 ===== 

 

Liquide middelen 

 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

 2016 

 

2015 

ABN AMRO Bank, rekening-courant €     10.250 €          4.294 
ABN AMRO Bank, spaarrekening €            42  €               27 
ABN AMRO Bank, ondernemersrekening €          233  €             360 
ABN AMRO Bank,  €       9.604  €        17.371 
ASN Bank Meersparen €          846 €             838 
Kas €            49 €               10 
 €     21.024 €        31.657 
 

    

Bestemmingsreserve project Yasa Kerthi  

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 1.000 

Ontvangsten project Yasa Kerthi 2.360 

Uitgaven project Yasa Kerthi -1.901 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 1.459 
   

 

Bestemmingsreserve project Ypac  

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari  1.000 

Ontvangsten project Ypac 0 

Uitgaven project Ypac -1.113 

Toevoeging vanuit algemene reserve 1.113 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 1.000 
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Bestemmingsreserve project TK Bugbug 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 991 

Uitgaven project TK Bugbug 0  
     

Bestemmingsreserve per 31 december 991 
   

 

Bestemmingsreserve project Seraya 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 2.000 

Ontvangsten project 0  

Uitgaven project -1.559 

Toevoeging vanuit algemene reserve 1.559 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 2.000 
   

 

Bestemmingsreserve project Bali Bundar Akademie 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 8.000 

Ontvangsten project 9.927 

Uitgaven project -5.934 

Overboeking naar algemene reserve -3.993 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 8.000 
   

 

Bestemmingsreserve project Rumah Bundar 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 5.500 

Ontvangsten project 17.241 

Uitgaven project (inclusief overboeking naar Stichting)                    -19.668  

Toevoeging vanuit algemene reserve 2.427 
     

Bestemmingsreserve per 31 december 5.500 
   

 

Bestemmingsreserve project Microkrediet 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari 4.000 

Overboeking naar algemene reserve     -4.000 
     

Bestemmingsreserve per 31 december                                                         - 
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De bestemmingsreserve is overgeboekt naar algemene reserve,  

omdat een verstrekt microkrediet wordt terugbetaald door de ontvanger. 

 

Bestemmingsreserve project Waterfilters 

Het verloop van deze bestemmingsreserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

Bestemmingsreserve per 1 januari                                                                 - 

Toevoeging vanuit algemene reserve      1.000 
     

Bestemmingsreserve per 31 december                                                  1.000 
   

 

Algemene reserve  

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

saldo over 2016 te onttrekken aan de reeds opgebouwde reserves van de stichting. 

 

Het verloop van de algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

Stand per 1 januari 854 

 

Bij:  

Algemene projectbijdragen:                                           €   1.910   

Vrijval bestemmingsreserve Bali Bundar Akademie      €   3.993 

Vrijval bestemmingsreserve Microkrediet:                      €  4.000 

                                                                              -------------- 

                                                                                                9.903 

Af: 

Algemene projectkosten:                                            - €      443      

Overige bedrijfslasten                                                 - €      384   

Dotatie bestemmingsreserve Seraya                          - €   1.559 

Dotatie bestemmingsreserve Ypac                             - €   1.113 

Dotatie bestemmingsreserve Rumah Bundar:            - €   2.427 

Dotatie bestemmingsreserve Waterfilters:                  - €   1.000  

                                                                             --------------- 

                                                                                       -/-      6.926 
     

Algemene reserve per 31 december 2016 3.831 
   

 

e. Staat van baten en lasten over 2016 

 

Baten uit fondswerving 

Dit betreft donaties van vaste & incidentele donateurs. 

 

Directe verwervingskosten 

Betreft de kosten die direct gerelateerd zijn aan de fondswerving.  


