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Schulte Administratiekantoor B.V.

Aan het Bestuur van de
Stichting Hulp aa Landgenoten
in Indonesië
Zoutmanstraat 23-II
2518 GL DEN HAG

Schulte Administratiekantoor B.V.
Nabuccosingel 169,2152 PB Nieuw Vennep
Postbus 254, 2150 AG Nieuw Vennep
Tel. 0252-23 43 40

Fax: 0252-234009
Mobiel: 06-22662743
e-mail: infolÉschulte-administratie.nl
www.scliulte-administratie.n1
ABN-AMRO nr. 59.41.3.217
Postbank nr. 7457863
KvK nr. 34292495
BTW nr. NL.8189.47.548.B01

Nieuw- V ennep, 9 juni 2009

Betreft: Jaarrekening 2008

i
\

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde jaarekening 2008, conform de Richtljn voor de

jaaerslaggeving voor Fondsenwervende Instellingen, samengesteld uit uw administratie van de
Stichting Hulp aa Landgenoten in Indonesië te Den Haag (de "Stichting").

1. Inleidine
Algemeen
Het Bestuur is ultimo 2008 als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Vice Voorzitter:
1 e Secretaris:
2e Secretaris:
Penningmeester:

De heer Mr A. Nowee
De heer Drs P.G.J. Bovens
Mevrouw E. van der Heijde-Göllner
Mevrouw Drs M.R.D. Boersma
De heer M. Rijkschroeff

2. Resultaat
In het verslagjaa is een negatief resultaat ontstaa van € 374.127,- (2007 positief € 47.663,-),
een verslechtering derhalve van € 421.790,-. Deze verslechtering is veroorzaa door:

hogere kosten eigen organisatie;
lagere baten uit eigen fondswerving;
lagere inkomsten van derden
lager resultat beleggingen;

hoger resultaat banente;
minder besteed aa de doelstelling;

":20.645)0
..77 .205)0

..216.000)0

..336.712)0
145

228.627

Totaal ..421.790)0

Zonder subsidie van de Stichting Het Gebaar was het resultaat over 2008 negatief€ 474.127.
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3. Financiële positie

Hierna worden de balansposten per 31 december 2008 en 31 december 2007 zodanig gerangschikt,
dat nader inzicht wordt verschaft in de financieringsverhouding van de Stichting.

31 - 12-2008 31-12-2007
€ €

Vorderingen en liquide middelen 566.624 916.436
Kortlopende schulden ..10.242)0 ..62.955)0

-------------- --------------
Liquiditeitssaldo 556.382 853.481
Effecten 2.018.076 2.094.281

-------------- --------------
Werkkapitaal 2.574.458 2.947.762
Materiële vaste activa 1.762 2.585

-------------- --------------
Totaal vastgelegde middelen 2.576.220 2.950.347------ -------------- ------
Gefinancierd met eigen vermogen 2.576.220 2.950.347------- ---------------- -------

4. Besprekine van de uitdelIneen

Op basis van de bevindingen van het bureau te Jakarta en op basis van vastgestelde instructies door
het bestuur wordt tot hulpverlening overgegaa.

Het bureau te Jakara legt maandelijks schriftelijke verantwoording af aa het bestuur over de
uitdelingen.

Het bureau te Den Haag bericht het bureau te Jakara schriftelijk inzake de eenmalige bedragen,
welke door derden ten behoeve van landgenoten in Indonesië zijn gestort.

Het totaal van de ondersteuningen kwam in 2008 uit op € 350.371,- (2007: € 579.390,-) een daling
van € 229.019,-.

Schulte Administratiekantoor B.V.
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BESTUURSVERSLAG 2008

Algemeen

Er werden zeven (7) reguliere bestuursvergaderingen gehouden. Verder werd er een speciale
bestuursbijeenkomst gehouden met deskundigen van de bank over de beleggingsportefeuile.

In mei werd in Jakara afscheid genomen van mevrouw B. Maringka, die meer dan 30 jaa de
administratie van de ondersteunden in Indonesië voerde. Onze secretaris, mevr. E.C. van der Heijde-
Göllner, woonde het afscheid bij. Zij voerde verder besprekingen met de staf van de Halin-
Vertegenwoordiging in Jakara, onder leiding van mevr. R. Mariono S.
Mevr. Maringka is opgevolgd door de eveneens Nederlands sprekende mevr. Josta Rumahlaiselan.

De schrijfster YUan van de Loo bezocht in 2008 ondersteunden en voerde er gesprekken voor haa boek
over de hulpbehoevende voormalige landgenoten in Indonesië.
(Het boek is in februari 2009 verschenen onder de titel FAMILIE GEBLEVEN HUP AAN
LANDGENOTEN IN INONESIË; het kwam tot stand met hulp van een subsidie van VWS.)

In Famile gebleven vertelt Vilan van de Loo hun geschiedenis. Het har van dit boek bestaat uit acht
portetten van deze voormalige Nederlanders, die nu voor het eerst op deze manier in woord en in beeld
zichtbaar wilen worden. Wie zijn deze mensen, waarom zijn ze daa gebleven en hoe is het ze sindsdien
vergaa? Ook wordt de geschiedenis belicht van de hulpverlening door Halin..

Journaliste en publiciste Vilan van de Loo reisde naa Indonesië om het antwoord op deze en andere
vragen te vinden. In Jakara, Bandoeng, Semarang en Soerabaja ontmoette zij een deel van het Indisch
,verleden van Nederland. Famile gebleven - Hulp aan Landgenoten in Indonesië is het resultaat: een
fascinerend tijdsbeeld, dat een vrijwel vergeten deel van de Nederlandse geschiedenis helder belicht.

Tegelijkertijd verschijnen OP Y ouTube (htt://nl.youtube.com/user/StichtingHalin) unieke, door

bestuursleden van de Stichting HALIN de afgelopen jaren in Indonesië gemaakte fimopnamen.. HALIN
ondersteunden spreken zich daarin uit over hun leven in Indonesië voor en na de Japanse bezetting en
over hun hechte band met Nederland. De fims zijn nooit eerder in de openbaarheid gebracht. Op Hyves
(htt://vilaiivandeloo.hvves.nID vertelt de auteur over haa reis naar Indonesië en de achtergronden van
het boek.

Famile gebleven

Verschijnt 1 februari 2009
113 pagina's

20 x 20 cm
gebonden
geïlustreerd (foto's in kleur en zwarit)
ISBN 978 90 7886 09 2
NU 691, 747
€ 17,95

Orange House, Pauline Ham, tel. 0299 -679090
Voor verdere informatie: Orange House,
Chris van Koppen, tel. 0299 - 405440 / 06 - 24979480
Pierre Bovens, vice-vz. Halin, 06 30103587
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Danij onze vrijwiliger Wim Flohr is onze website verder gemoderniseerd, uitgebreid en
toeganelijker geworden. Zie www.Stichtinghalin.nl.

In 2008 werd de folder vernieuwd. Het CBF keur werd verlengd en per 1 januari 2008 is Halin voor de
Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Omdat in 2008 de laatste tranche van de subsidie van Het Gebaa tot € 100.000,00 terugliep moesten
beperking worden doorgevoerd voor wat betreft de medische kostenvergoedingen. Besloten werd nog
slechts de helft te vergoeden van de ziekenhuisopnamekosten. Tegelijkertijd werd besloten tot een
verhoging van de maadelijkse uitkerig van 200.000 rupiah tot 300.000 rupiah (circa € 21,00).
Tegen de verwachting in leidde de reductie van de vergoeding voor medische kosten tot een forse daling
van de uitgaven voor medische kosten. Diverse ondersteunden hebben kenbaar gemaakt dat ze nu moeten
afzien van medische zorg. Dit treft in het bijzonder de chronische zieken die permanent medicijnen
moeten gebruiken.

Halin continueert de paricipatie in het Indisch Platform (lP), waain de belangrijke Indische
organisaties samenwerken. Het lP is de gespreksparer van de regering namens de Indische
gemeenschap.

Sedert 1999 wordt samengewerkt met het Kolff-fonds, dat in Indonesië studerende kinderen en
kleinkinderen steunt van Halin-ondersteunden. In 2008 werd bijna 1400 euro aa ondersteuning
uitgekeerd.

Het aantal ondersteunden

Naast het wegvallen door overlijden melden zich nieuwe aavragers, mede in verband met de stijgende
kosten van levensonderhoud en het risico van ziekenhuisopname, in het bijzonder van de medische
kosten. Het aantal ondersteunden nam wat af en daalde van 880 personen in 2007 tot 830 personen eind
2008.

Klachten

Het klachtenregister bevat geen klachten. Wel werden enkele brieven uit Indonesië ontvangen met
verzoeken om toch kosten voor medicijnen te vergoeden.

Donateurs en fondsen werven

De donateurs worden op de hoogte gehouden van het wel en wee van de stichting via een jaarlijkse
Nieuwsbrief. Ook in
januari van verslagjaa ontvingen de donateurs deze brief.

Het aatal donateurs daalde van 1270 naar rond 1200, ondanks een actiefwervingsbeleid via publicaties,
advertenties en een informatiestad op de Pasar Malam Besar.
Diverse donateurs en begunstigers hebben ter gelegenheid van een jubileum, verjaadag of bijzondere
gelegenheid een inzameling gehouden ten bate van Halin. Ook diverse reünies en koempoelans, onder
andere van Pelia (Masuk Sadja), hebben geld ingezameld voor Halin. Wij stellen deze spontane
initiatieven op hoge prijs. Mevr. Yvonne Noordam-Weygers danen wij voor het mogen verkopen van
haar prachtige kleurrijke kaaren met afbeeldingen van haa Indische schilderijen.

JAN( Accountants & Belastingadviseurs B. V.
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Inkomsten

Van de vaste donateurs en via eenmalige giften werd € 242.113 ontvangen, € 20.252 meer dan het jaa
daaoor (€ 32.113 meer dan begroot. Aan legaten en erfenissen werd

€ 6.225 ontvangen, die uit de aad der za niet begroot waren. Om door te boeken aa bepaalde
personen, meestal famile en kennissen van donateurs, kwam € 94.680 binen. Het rendement uit
beleggingen bedroeg € 299.216 negatief

Gezien de vergrijzing en de daling van het aantal donateurs wordt voor de komende jaren rekening
gehouden met een verdere geleidelijke afuame van het total van de inkomsten.
Uiteraard zal gezocht worden naar wegen om de inkomsten op peil te houden of zelfs te doen stijgen.

Schenking bij wijze van termijnen van lijfrente.

Van deze fiscaal aantrekkelijke wijze van doneren maaken in 2008 negen (9) personen gebruik. Het
totaal aantal dat er thans gebruik van maat bedraagt thans 70 personen. Het gemiddelde jaalijkse bedrag
is circa € 200,00.

Uitgaven

De maadelijkse uitkering aa de ondersteunden in Indonesië werd op 300.000 rupiah gebracht (was

200.000 rupiah) per ondersteunde.

In het verslagjaar werd € 325.503 uitgekeerd aa ondersteuning en doorboekingen, terwijl dat in 2007
€ 318.253 was. Het verschil van € 7.250 is grotendeels toe te schrijven aa een gunstige koers van de euro
ten opzichte van de rupiah. De uitkeringen worden gedaa in vaste bedragen in rupiah. Aan de steeds
hoger wordende medische uitgaven werd een halt toegeroepen door beperkingen aan te brengen in de
onkostenvergoedingsregeling. Werd in 2007 nog € 259.900 uitgegeven, in 2008 bedroeg dit bedrag nog
maa€ 23.460.

Er wordt in de toekomst een lichte daling verwacht van het aatal ondersteunden, waardoor ook een lichte
daling van het totaal van de uitkeringen en ziektekosten wordt verwacht.

Kosten

(
Het totaal van de uitvoeringskosten van de eigen fondsenwerving steeg in 2008 van € 19.562 in 2007 naa
€ 40.207 in 2008.

De uitvoeringskosten eigen organisatie in Indonesië bedroegen in 2007 € 30.478. In 2008 bedragen die
€ 29.747. De uitvoeringskosten van de eigen organisatie in Nederland bedroegen in 2007 € 12.202. In
2008 waren die € 13.325. Het totaal van alle kosten bedroeg € 84.687, terwijl € 62.950 was begroot.

Vermogen en beleggingen en desbetreffend beleid

Het vermogen bedroeg eind 2007 € 2.950.347, terwijl dat eind 2008 voor € 2.576.220 staat geboekt. Zoals
blijkt is de fmancIële crisis ons niet voorbij gegaa. Halin is geen geld kwijtgeraat door eventuele
beleggingen in omgevallen banen en dergelijke. De daling heeft te maken met de algehele
koersdalingen. Gelukkig is de liquiditeitspositie gunstig en Halin hoeft voorlopig geen noodgedwongen
verkopen te doen. We hopen dat tegen die tijd de koersen zich hersteld zullen hebben.

Het vrij besteedbare vermogen is risicomijdend belegd in beleggingsfondsen, obligaties en liquide
middelen Dit houdt in dat onze reserves voor circa 22% zijn belegd in aadelen, 62% in obligaties en
16% in liquide middelen. In termen van de bank is Halin een zeer defensief/risicomijdende belegger. De
liquide middelen zijn om de maadelijkse betalingen van circa € 35.000,00 te doen. Het vermogen is

JAN(§ Accuntants & BelastIngadvIseurs B. V.
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bestemd voor en zal worden aagewend om de uitkeringen te kunnen blijven doen. Er wordt op dit
vermogen ingeteerd omdat de inkomsten te kort schieten om de toegezegde uitkeringen te kunnen dekken.
In overleg met ABN-AMRO wordt onze beleggingsportefeuile ten minste eenmaal per jaa geëvalueerd.
Besloten werd het bestaade beleid een nog meer risicomijdende invulling te geven.

Meerjarenraming 2008 2011 en later.

De meerjarenraming is gebaseerd op het huidige vermogen, beleid en inkomsten- en uitgavenstroom.
Verwacht wordt dat de reguliere inkomsten uit donaties licht zullen dalen als gevolg van de afÌame van
het aatal donateurs. De gemiddelde inomsten per donateur worden geschat op € 80,00. De inomsten
uit de belegde reserves worden geschat op netto 3% per jaa. In reële bedragen zal er een afame zijn in

verband met het interen op het vermogen omdat er jaalijks meer zal worden uitgegeven dan de
inkomsten zullen zijn. Het aatal ondersteunden zal als gevolg van een oplopend sterftepercentage dalen.
Dit percentage loopt op omdat de groep ondersteunden niet of nauwelijks zal worden aagevuld en de
bestaande groep steeds ouder wordt. Dit brengt met zich mee dat de jaalijkse uitgaven voor uitkeringen

minder zal worden, ook al wordt de uitkering met gemiddeld 9% per jaar verhoogd. Uitgaande van
€ 100.000,00 in 2009 en rekening houdend met een inflatiepercentage van 3% geldt dit ook voor de
medische kosten. Die zullen dan ook dalen.
Hoewel het aatal ondersteunden geleidelijk zal dalen blijven de apparaatkosten de eerste jaren nagenoeg
gelijk.
Op basis van deze beleidvoornemens en aannames is berekend dat het vermogen in 201 1 circa 2 miljoen
euro zal bedragen. Het aatal ondersteunden zal gedaald zijn tot rond de 700 personen. De gemiddelde
uitkering bedraagt dan € 28,00 en de vergoeding voor medische kosten circa € 10,00 per persoon per
maand.
Als deze trend voor de jaren daaa worden gehanteerd zal dit betekenen dat het vermogen in 2026 zal
zijn uitgeput, terwijl er dan nog mogelijk nog circa 100 hoogbejaade te ondersteunen personen zijn.
Alle ramingen zijn aa de voorzichtige kant. Eventuele meevallers zullen gereserveerd blijven voor een

uitkering aan de personen die in 2026 nog in leven zijn.

Controle

Zoals reeds aagegeven heeft het CBF de stichting op diverse punten doorgelicht in het kader van de
eerste aanvraag voor het CBF-Keur. Dit CBF-Keur is inmiddels verleend. In 2009 heeft een Register
Accountant in Nederland en een in Indonesië over 2008 weer een onderzoek gedaan en de cijfers in orde
bevonden.

Beleid
Doel en Missie van Halin blijven gelijk.
De missie is de hulpverlening aan de in Indonesië achtergebleven doelgroep zolang in stand te houden als
die groep in leven blijft. Geschat wordt dat dit tot rond het jaar 2026 is. Deze Missie wordt gehandhaafd.
De doelgroep omvat de Indische Nederlanders, die de Japanse bezetting hebben meegemaakt en wat
daaop volgde én in Indonesië zijn gebleven. De zogenaade 'Gelijkgestelden' vallen buiten de
doelgroep. Ook eventuele 'pensionada's' vallen buiten de doelgroep.
Doel, uitgangspunten en werkwijze zijn vermeld in de statuten en op een enkel punt verduidelijkt in het
huishoudelijk reglement. Zo staat in het huishoudelijk reglement dat de doelgroep de voormalige
Nederlanders betreft die voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië zijn geboren,
dus vóór 16 augustus 1945, en daar zijn gebleven.

Getracht wordt de inkomsten op peil te houden. Door acties en door verhoging van de incidentele
bijdragen, bijvoorbeeld via geldinzamelingen bij koempoelans, reünies en dergelijke, wordt getracht de
daling van inomsten van de donateurs te compenseren.

JAN( Accountants & Belastingadviseurs B. V.

Paraaf/datum VOOr warmerkingsdoleinden

lr ~vt(lI;s

9



Met het doen verschijnen van het boek FAMILIE GEBLEVEN HUP AAN LANDGENOTEN en door
flanerende interviews op YOUTUE wordt getracht in bredere kring donateurs te werven. Getracht zal
worden op basis van die publicatie fondsen te werven. In de loop van 2009 zal een DVD verschijnen met
interviews met ondersteunden en impressies van een 'betaaldag' in Jakara. Getracht wordt deze ook via
'GoedTV' onder de aadacht van een breed publiek te brengen.

Het Halin-bestuur

Het bestuur van Halin bleef ongewijzigd en bestaat uit:

voorzitter dhr. mr. A. Nowee
vice-vz. dhr. drs. P. Bovens
iste secr. mw. E.C. van der Heijde-Göllner
2de secr. mw. drs. M.R.D. Boersma
Penn.m. dhr. M.O. Rijkschroeff

Namens het bestuur, 9 juni 2009

A. Nowee, voorzitter
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Stichting Hulp aan Langenoten in Indonesië, Den Haag

Jaarrekening
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

BALANS PER 31 DECEMBER 2008 (na verwerking voorstel bestemming resultaat)

ACTIVA
31-12-2008

€
31-12-2007

€

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen 1.762 2.585

Beleggingen 2.018.076 2.094.281

Vorderingen 39.108 123.268

Liquide middelen 527.516 793.168

-------------- --------------
Totaal 2.586.462 3.013.302-------- ---------------- --------

(
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

BALANS PER 31 DECEMBER 2008 (na verwerking voorstel bestemming resultaat, vervolg)

P ASSIV A
31-12-2008

€
31-12-2007

€

Eigen vermogen
besteedbaa vermogen
Reserve waadeverschilen beleggingen

Overig besteedbaar vermogen

vastgelegd vermogen
Fonds activa bedrijfsvoering

724.983 1.045.461
1.849.475 1.902.301

------------- -------------
2.574.458 2.947.762

1.762 2.585
-------------- --------------

2.576.220 2.950.347

10.242 62.955
-------------- --------------

2.586.462 3.013.302--------- ---------------- --------

Schulden
op korte termijn

Totaal

JANAccuntants & Belastingadviseurs B.V.
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. Den Haag

ST AAT VAN BATEN EN LASTEN 2008

Fondsenwerving
begroot werkelijk begroot werkelijk
2009 2008 2008 2007

€ € € €
Baten uit eigen fondsenwerving
- Giften en schenkingen 230.000 242.113 210.000 221.861
- Nalatenschappen p.m 6.225 p.m. 103.682

------------- ------------ ----------- ------------
230.000 248.338 210.000 325.543----- ---- ------- ------------ ----- ------- ---

Kosten eigenfondsenwerving
- Uitvoeringskosten

In procenten van baten uit eigen
fondsenwerving

23.365 40.207 1 7. 1 02 19.562------- ------- ------- ------------- ------- ----- -------

10,2 16,19 8,1 6,0------ ------- ----- ------------- ------- ------- -------

Netto baten 206.635 208.13 1 192.898 305.981
------------- ------------- ------------- -------------

Totaal eigen fondsenwerving 206.635 208.13 1 192.898 305.981

Inkomsten van derden
- Stichting het Gebaar 100.000 100.000 260.000
- Indische Pensioenbond 56.000

------------- ------------- ------------- -------------
Beschikbaar uit fondsenwerving 206.635 308.131 292.898 621.981

Resultaat beleggingen 50.000 ":299.216). 49.430 37.496

Rente baten 10.500 10.401 10.500 10.256
------------- ------------- ------------- -------------

Totaal beschikbaar voor doelstellng 267.135 19.316 352.828 669.733------ ------- ----- ----------- ------- ------- -----

JAN( Accuntants & Belastingadvseurs B.V.
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2008 (vervolg)

Besteed aa doelstelling
begroot
2009

€

werkelijk
2008

€

begroot
2008

€

werkelijk
2007

€

Structurele hulp
- verstrekte steun 370.000 326.911 370.000 319.490
- Medische kosten 100.000 23.460 200.000 259.900
- Uitvoeringskosten ter plaatse 28.500 29.747 28.500 30.478
- Uitvoeringskosten in Nederland 11.085 13.325 9.923 12.202

------------- ------------- ------------- -------------
509.585 393.443 608.423 622.070

Totaal besteed aan de doelstellng 509.585 393.443 608.423 622.070------- ------- ----- ------------- ------ ------- ------
Overschot / tekort ..242.450? ..374.127)0 ..255.595)0 47.663------- ------- ------ ------------- ------ ------- ------
Overschot toegevoegd aan
- Vrij besteedbaar vermogen 46.750
- Bestemmingsfonds vaste activa 913

Tekort onttrokken aan
- Bestemmingsfonds vaste activa 823 621
- Vrij besteedbaar vermogen 373.304 255.595 47.663

~
------- ------ ------- ------------- ----- ------ ------

JANC Accountants & Belastingadvseurs B. V. 15
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

ALGEMENE TOELICHTING

De Stichting is voor onbepaalde tijd opgericht bij notariële akte per 13 juni 1955.
De statuten zijn op 15 januari 1980, 16 mei 1995, 29 maa 2005 en 9 maa 2006 herzien bij notariële
akte.

De doelstelling van de Stichting is volgens arikel 2 van de statuten:
"Het verschaffen van materiële hulp in de meest uitgebreide zin aan de vóór zestien augustus
negentienhonderd vijfenveertg in Indonesië geboren en daar achtergebleven (voormalige) Indische
Nederlanders die in behoeftige omstandigheden verkeren voorzover deze verband houden met de
Japanse bezettng of voortloeien uit naoorlogse ontwikkelingen".

De geldmiddelen van de Stichting komen uit vrijwilige bijdragen, schenkingen, legaten en erfstellingen
van derden.

Grondslagen van de waardering

Algemeen
De jaaekening is opgesteld conform de Richtljn voor de Jaaerslaglegging voor Fondsenwervende
Instellingen.

V oor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waade en in
Euro.

Materiële vaste activa
De vaste bedrijfsmiddelen zijn opgenomen voor de aanschafprijs verminderd met lineair berekende
gecumuleerde afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met
een eventuele restwaarde.

Beleggingen
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met oninbaarheid,
bepaald aa de hand van aanwijsbare posten.

ALGEMENE TOELICHTING (vervolg)

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De ontvangsten en uitgaven zijn, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor
waaderingen, toegerekend aa de periode waarop zij betrekking hebben. Baten uit nalatenschappen
worden verantwoord in het boekjaa waarin de omvang betrouwbaa kan worden vastgesteld.

Niet in de balans opgenomen verplichting
Voor de huurrimte in Den Haag is een mondelinge huurovereenkomst afgesloten. De jaarhuur 2008
bedraagt € 8.347,61.
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008

Activa
Bedrijfsmiddelen
Boekwaade per 1 januari 2008
Afschrijvingen

2008
€

2.585
..823)0

Boekwaarde per 31 december 2008 1. 762--------------

Beleggingen
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de koerswaarde per 31 december 2008 en kunnen als volgt
worden weergegeven:

31-12-2008
€

31-12-2007
€

Obligaties
Aandelen : ter beurze genoteerd en overige

1.476.516
541.560

1.244.069
850.212

2.018.076 2.094.281------------

In 2008 zijn de volgende obligaties aangekocht; Var Nordea bank; Var sydbank en ING Groep. Voorts
zijn er in 2008 aadelen aangekocht van AAB Premium div. fund; door stockdividend verkregen aandelen
AAB Premium global div fund; AAB Asia pacific AAB global high en AAB premium global; verkocht
een deel van de aandelen AAB global high.

( 31-12-2008 31-12-2007
Vorderingen € €
Overige vorderingen en overlopende activa
Dividendbelasting 6.439 13.574
Legaten en erfenissen 78.000
Coupons 29.331 26.262
Rente 1.072 2.367
Vooruitbetaalde huur 722 677
Waarborg Zoutmanstraat 1.494 1.494
Overig 50 894

-------------- --------------
39.108 123.268------- --------------- --------
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008 (vervolg)

31-12-2008

Liquide middelen
Beleggingsrendement rekening
Rekening courant met banken
Postbank
Postbank kapitaalrekening
Kas, Jakara
Kas, Nederland

50.906
445.239
23.523

5.244
2.501

103

527.516

JAN( Accountants & Belastingadviseurs B.V.
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31-12-2007

344.321
424.499

14.134
5.192
4.919

103

793.168
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2008 (vervolg)

Passiva
31-12-2008

€

Besteedbaar vermogen
Reserve waadeverschilen beleggingen

Saldo per 1 januari 2008
Ongerealiseerde Koersresultaat 2008

1.045.461
..320.4 78::

Stand per 31 december 2008 724.983

Overig besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 2008
Gerealiseerd koersresultaat 2008
Resultaat 2008

1.902.301
..54.366)0

1.540

Saldo per 31 december 2008 1.849.475

Vastgelegd vermogen

Fonds activa bedrijfsvoering

Saldo per 1 januari 2008
Investering
Afschrijving 2008

2.585

..823::

Stand per 31 december 2008 1.762

31-12-2008
€

31-12-2007
€

Schulden op korte termijn
Ondersteuningen
Administratiekosten
Accountantskosten
Medische kosten
Project Cogis
Telefoonkosten
Rente en banosten
CBF bijdrage
Overig

3.675
4.500
1.247

155
40

8.308
3.550
3.750

46.688

410
215

277
382

Totaal 10.242 62.955

JAN~ Accountants & Belastingadviseurs B.V?
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE ST AAT VAN BATEN EN LASTEN 2008

Totale kosten eieen oreanisatie

(

- Notariskosten

- Accountantskosten

- Administratiekosten

- Huisvestingskosten

- Telefoon

- Afschrijving inventaris

- Kantoorbenodigdheden en porti

- CBF keuring

- Bankkosten en overboekingprovisie

- Vergoeding aan bestuurslid

- Bestuurskosten

- Folder/reclarne- en advertentiekosten

- Donaties en giften

- Merkenbureaus, Kamer van Koophandel,

en diversen
- Pasar Malam

- Project Warga Negara's, boek Vivan

Van de Loo

TOTAAL

Specificatie bestuurskosten
- Autokosten

- Reis-, verblijf- en representatiekosten

- Overige bestuurskosten

Begroot
2009

€

1.300
3.000
4.500
6.000
1.100

900
1.750

400
1.800
1.500
2.750
7.500

100

100
1.750

34.450

werkelijk
2008

€

begroot
2008

€

werkelijk
2007

€

1.161
3.362
6.161
5.764

975
774

1.496
765

2.056
1.500
3.121
2.750

65

58
1.756

3 1. 7 64

Het project Warga Negara's betreft een boek dat wordt geschreven over Indonesië. De kosten worden
grotendeels gesubsidieerd. In 2007 is € 9.000 ontvangen die verantwoord is onder giften.

VerdeUne uitvoerineskosten eieen
oreanisatie en doorbetaUneen
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Uitvoeringskosten i.v.m. doorbetalingen

TOTAAL

1.071
6.819
5.548
6.496

772
823

2.070
820

1.088
1.200
2.604
8.866

102

1.300
2.500
3.250
5.750
1.100

775
1.450

400
1.800
1.500
2.750
2.500

100

23.365 40.207 1 7. 1 02 19.562
11.085 13.325 9.923 12.202

----------- ---------- ------------ -----------
34.450 53.532 27.025 31.764----- ---- ----- ------------ ---- ----- ------

27
1.534

100
1.750
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2008

Hieronder volgt een specificatie van de totale kosten van de organisatie in Indonesië en in Nederland.
Vervolgens worden de toegepaste verdeelsleutels toegelicht en een toelichting op de belangrijkste
verschilen tussen de begrote kosten en de werkelijke kosten.

Specifcatie totale kosten van de organisatie:

Begroot Doelstelling Doelstelling Fondsen- Total Begroot Total
2009 (ter plaatse) (in NL) werving 2008 2008 2007

2008 2008 2008
Salarssen/sociale lasten * 13.500 12.812 0 0 12.812 15.500 16.237

Pensioenlasten 0 0 0 0 0 0 0

Overige personeelskosten 0 0 0 0 0 0 0

Reis- en verblijfkosten 0 0 0 0 0 0 0

Huisvestingskosten 6.950 697 3.248 3.248 7.193 7.100 6.900

Kantoorkosten 16.556 0 683 1.87 2.070 12.050 1.495

Bestuurskosten 4.250 0 1.459 2.345 3.804 4.250 3.121

Overige algemene kosten 21.694 16.238 7.935 33.227 57.400 16.625 34.489

Totaal uitvoeringskosten 62.950 29.747 13.325 40.207 83.279 55.525 62.242

Toelichting
* De bedragen achter het kopje "salarissen/sociale lasten heeft betrekking op uitgaven in Indonesië.
Hiervan zijn geen arbeidscontracten en er worden geen pensioenrechten aan ontleend maar slechts
financiële vergoedingen.

In de kantoorkosten is een vergoeding van € 1.200,- verwerkt als vergoeding voor kosten in verband met
kantoorwerkzaamheden.

Toelichting op de gehanteerde verdeelsleutels:

De kosten van de organisatie in Indonesië bedragen voor 2008 € 29.747 (2007: € 30.478,-) en worden
geheel toegerekend aa de kosten voor de doelstelling ter plaatse. De kosten van de organisatie in
Nederland voor 2008 bedragen € 53.532,- (2007: € 31.764,-) en worden op de volgende wijze
toegerekend aa de doelstelling en aa de fondsenwerving:

JANe Accountants & Belastingadvseurs B.V.
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

Huisvestingskosten
Kantoorbenodigdheden en porti
Administratie- en accöuntantskosten
Notariskosten
Telefoon
CBF keurmerk
Bankkosten
Bestuurskosten

Vrijwiligersbijdrage
Afschrijvingen
Folder, reclame, donaties en giften
Merkenbureau
Pasar Malam
Project Warga Negara's

Doelstelling
Percentage

50
67 2/3
50

100
50
50
50
67 2/3
50
50

Fondsenwerving
percentage

50
33 1/3

50

50
50
50

33 1/3
50
50

100
100
100
100

Er zijn geen noemenswaadige verschilen tussen de in 2008 gerealiseerde uitvoeringskosten voor de
eigen organisatie in Nederland en in Indonesië ten opzichte van de gerealiseerde uitvoeringskosten in
2007 en de begrote uitvoeringskosten in 2008.

Resultaat beleggingen
Dividend
Coupons
Kosten effecten
Ongerealiseerde koersresultaten
Gerealiseerde koersverlies-winst

Strcturele hulp

Ondersteuningen
Doorboekingen
Medische kosten
Koersverschilen

2008
€

28.303
52.831
..5.506~

..320.478)0
..54.366)0

..299.216)0

230.823
94.680
23.460

1.408

350.371

JAN( Accountants & BelastIngadvseurs B.V.
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2007
€

33.518
58.328
..7.580)0

..54.958)0
8.188

37.496

225.398
92.855

259.900
1.237

579.390-------------
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

OVERIGE GEGEVENS

Besternming overschot
Voorgesteld wordt het negatief saldo van € 374.127,- over het verslagjaa 2008 ten laste te brengen op het
eigen vermogen.

Het voorstel is reeds in de balans verwerkt.

Accountantsverklaring
De accountantsverklaring is hierna opgenomen.
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JAN I£

Aan: Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië

ACCOUNTANTSVERKLARING

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2008 van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië
te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de winst- en verliesrekening over 2008 met
de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit 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 van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze verantwoordelijkheid omvat
onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor
het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze
geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de
gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig
te plannen en uit te voeren 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 keuze van de uit te voeren werkzaamheden is
afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling
van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling
neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening
van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te
kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar
die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van
de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de
toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur
van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeeL.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstellng van het
vermogen van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië per 31 december 2008 en van het resultaat over
2008 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving
en voldoet aan de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Fondsenverwervende Instellngen.
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Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende
instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel
2:391 lid 4 BW.

Landsmeer, 8 juni 2009
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