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Betreft: Controleverklaring ad jaarrekening 2013 Stichting HALIN

Geachte heer Schulte,
Bijgaand ontvangt u, conform afspraak, de volgende documenten:
Tweetal gewaarmerkte jaarrekeningen van Stichting HALIN inclusief de bijbehorende controleverklaring. Eén exemplaar is voor uw dossier en het andere exemplaar is voor het bestuur van de
stichting;
Tien losse exemplaren van de controleverklaring. Wij verzoeken u deze toe te voegen aan de
jaarrekening. Wellicht ten overvloede melden wij dat de controleverklaringen alleen mogen worden
toegevoegd aan de jaarrekening welke gelijk is aan de gewaarmerkte jaarrekening. De controleverklaring mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt;
Toestemming openbaarmaking controleverklaringverklaring. Wij verzoeken u deze brief tezamen
met één gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening en de eventuele andere extra exemplaren aan
de stichting HALIN te doen toekomen.
Tot het geven van nadere inlichtingen zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.
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Algemeen
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Aan het Bestuur van de
Stichting Hulp aan Landgenoten
in Indonesië
Javastraat 52
2585 AR DEN HAAG

Hoofddorp, 24 september 2014

Betreft:

Jaarrekening 2013

Geacht Bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde jaarrekening 2013, conform de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving voor Fondsenwervende Instellingen, samengesteld uit uw administratie van de
Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te Den Haag(de "Stichting").

1.

Inleiding
Algemeen
Het Bestuur is ultimo 2013 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
De heer Mr A. Nowee
Vice Voorzitter/penningmeester:
De heer M. Rijkschroeff
1 e Secretaris:
Mevrouw Drs M.R.D. Boersma
2e Secretaris:
De heer M. Groot
Lid:
De heer H. Hoek
Secretariaat
Medewerker;
Mevrouw M. Stolker

2.

Resultaat
In het verslagjaar is een negatief resultaat ontstaan van € 123.650,-(2012 negatief€ 105.972,-),
een verslechtering derhalve van € 17.678,-. Deze verslechtering is veroorzaakt door:
-

Lagere kosten eigen organisatie;
Lagere baten uit eigen fondswerving;
Lager resultaat beleggingen;
Lager resultaat bankrente;
Minder besteed aan de doelstelling door afname
aantal ondersteunden;

Totaal

< 8.137>
<71.085>
<5.533>
<7.231>
74.308
17.678
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3.

Financiële positie

Hierna worden de balansposten per 31 december 2013 en 31 december 2012 zodanig gerangschikt,
dat nader inzicht wordt verschaft in de financieringsverhouding van de Stichting.
31-12-2013
€
Vorderingen en liquide middelen
Kortlopende schulden

4.

769.318
<17.307>

31-12-2012
€
692.582
<11.355>

Liquiditeitssaldo
Effecten

752.011
1.514.616

681.227
1.706.521

Werkkapitaal
Materiële vaste activa

2.266.627

2.387.748
228

Totaal vastgelegde middelen

2.266.627

2.387.976

Gefinancierd met eigen vermogen

2.266.627

2.387.976

Bespreking van de uitdelingen
Op basis van de bevindingen van het bureau te Jakarta en op basis van vastgestelde instructies door
het bestuur wordt tot hulpverlening overgegaan.
Het bureau te Jakarta legt maandelijks schriftelijke verantwoording af aan het bestuur over de
uitdelingen.
Het bureau te Den Haag bericht het bureau te Jakarta schriftelijk inzake de eenmalige bedragen,
welke door derden ten behoeve van landgenoten in Indonesië zijn gestort.
Het totaal van de ondersteuningen kwam in 2013 uit op € 340.130,-(2012: € 420.707,-) een daling
van € 80.577.

Schulte Administratiekantoor B.V.

Martin H.J. Schulte
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BESTUURSVERSLAG 2013 STICHTING HALIN
• Algemeen
Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië statutair gevestigd te Den Haag heeft — met hulp
van haar vertegenwoordigers in Indonesië - in het kalenderjaar 2013 haar activiteiten voortgezet
ten aanzien van de voormalige Nederlanders die aldaar in kommervolle omstandigheden
verblijven. Helaas is het aantal ondersteunden ook in datjaar verminderd. Circa 54 personen
ontvielen ons, zodat het totaal aantal ondersteunden daalde tot 520 personen.
Het bestuur in Nederland kende in 2013 enkele mutaties. Als gevolg van een bestuurlijke
ontvlechting tussen Hahn en het Kolfffonds (zie verder) is ons bestuurslid Henk Hoek uit het
bestuur van Halin getreden en is vanaf mei 2013 penningmeester van het Kolfffonds. Mark
Groot trad ook medio 2013 af als bestuurslid, maar is - samen met Marjo Stolker - gelukkig nog
steeds actief voor Halin, onder meer door het runnen van het secretariaat. Max Rijkschroeff
kondigde medio 2013 aan het penningmeesterschap per 31-12-2013 neer te leggen. Hij blijft
overigens vice-voorzitter.
Het bestuur van Stichting HALIN bestond ultimo 2013 uit de volgende personen:
Voorzitter:
Dhr. Mr. A. Nowee
Secretaris:
Mevr. Drs. M.R.D. Boersma
Penningmeester:
Dhr. M.O. Rijkschroeff(tevens vice-voorzitter)
De samenstelling van de staf in Jakarta was ultimo 2013 als volgt: Mevr. Rosa Mariono, Mer.
Josta Rumahlaiselan en Mevr. Josepha Asih Kurniati. Stichting Halin heeft in zo'n 21
Indonesische steden contactpersonen. In Medan is sinds medio 2013 een vacature.
Bestuursleden van Halin ontvangen geen vergoeding, anders dan voor de bestrijding van in
redelijkheid gemaakte onkosten bij de uitoefening van hun functie. De vrijwillige
secretariaatmedewerkers ontvangen jaarlijks een zogeheten vrijwilligersvergoeding.
In 2013 kwam het bestuur acht keer bijeen in wisselende samenstelling.
• Halin en het Kolfffonds
Een deel van het bestuur van Halin vormde de laatste jaren ook het bestuur van de Vereeniging
tot instandhouding van het Kolfffonds. Het bestuur besloot eind 2012 een einde aan die
personele unie te maken, een operatie die in begin 2013 is uitgevoerd. Het Kolfffonds staat nu
weer op eigen benen en is actief ten aanzien van studiekosten van nazaten van voormalige
Nederlanders in Indonesië en ondersteunt op haar beurt zo'n 57 personen (voormalige
Nederlanders geboren na 15-08-1945). Voor de laatste activiteit maakt het fonds in Indonesië
gebruik van het Halin netwerk aldaar. De heer Nowee was gedurende 2013 ook voorzitter van
het Kolfffonds.
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Financiën

De jaarcijfers over 2013 geven een vergelijkbaar beeld met de cijfers uit de recente jaren. Een
gestage afname van het bedrag aan ondersteuning en een min of meer gelijke instroom van giften
en schenkingen. Dat het verlies over 2013 meer dan twee keer zo hooig was als over 2012 had
met name te maken met het resultaat van beleggingen en rentebaten. Aan rechtstreekse
ondersteuning werd in 2013 ruim 340.000 euro uitgegeven. Daar staat 85.000 euro tegenover als
uitvoeringskosten, werving en administratie(= ca. 27% van het totaal der inkomsten).
De ca. 570 ondersteunden ontvangen hun maandelijkse toelage hetzij per bankoverschrijving,
hetzij per postwissel, hetzij in contanten. De bank- en posttarieven dragen — in vergelijking met
de situatie in Nederland — in grotere mate bij aan de uitvoeringskosten in Indonesië.
Het aantal doorbetalingen is gelijk gebleven. Halin biedt mensen die in Nederland wonen de
gelegenheid geld over te maken naar familieleden in Indonesië en neemt de transferkosten voor
haar rekening.
• Activiteiten:

-

-

Ons toenmalig bestuurslid Henk Hoek bracht in april een bezoek aan Jakarta voor overleg
met de vertegenwoordigers van Halin in Jakarta. Daarbij zijn afspraken gemaakt over een
verhoging van de maandelijkse toelages tot 40 euro per maand.
Ricky Risolles, die eerder al een donatie aan Halin had geschonken uit de opbrengst van een
videoclip (Mijn Indisch Hart), heeft het bedrag van 1.500 euro dat hij inzamelde in 2012 nog
eens kunnen verdubbelen.
Van de Indonesische gezondheidszorginstelling Carolus in Jakarta ontving Halin een Award.
Onze vice-voorzitter/penningmeester Max Rijkschroeff nam in juni 2013 een donatie in
ontvangst uit de opbrengst van een bazaar georganiseerd in de woonzorggroep Jatopa te
Amsterdam. Bij Jatopa horen een tweetal Molukse woongroepen van elk zes bewoners.
Max en Gerry Rijkschroeff runden, zoals al vele jaren, de gecombineerde stand Pelita-Halin
op de Tong Tong Fair 2013.
Ook mocht het bestuur een schenking van 2.000 euro in ontvangst nemen uit handen van de
voorzitter van de Rotary in Steenbergen.
Onder de ondersteunden van Halin is een stijging te zien van het aantal ouderen dat
nauwelijks of niet meer zelfstandig kan wonen. In Jakarta heeft Halin een onderdak voor hen
gevonden in een verzorgingsinstelling. De kosten voor die opvang zijn echter hoger dan de
maandelijkse bijdrage die Halin aan de ondersteunden kan bieden. Vandaar dat het bestuur
een speciaal fonds in het leven heeft geroepen om die kosten toch te bestrijden. Per maand
zijn de kosten van verzorging en inwoning ca. 70 euro, de maandelijkse toelage van Halin is
nu ca. 40 euro. De eerste inleg van het fonds is gerealiseerd door de bovenvermelde donaties
van Rotary Steenbergen, Ricky Risolles en Jatopa. Daarnaast zijn er donateurs die — speciaal
voor dit doel — hun maandelijkse bijdrage hebben verhoogd.
In enkele Indonesische steden vinden maandelijks uitbetalingsdagen plaats, die worden
georganiseerd door de contactpersonen. De grootste daarvan is in de Yoseph kerk te Jakarta.
De communicatie met de ondersteunden is een taak van de staf in Jakarta, met ondersteuning
van de contactpersonen. De vorm van de communicatie is schriftelijk (jaarlijks wordt een
attestatie de vita gevraagd van de ondersteunden), telefonisch door door huisbezoek door een
van de contactpersonen.
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• Toekomstperspectief Hahn
Halin accepteert statutair aanvragen van mensen die geboren zijn voor 15 augustus 1945. Dat
betekent dat de jongste — door Halin ondersteunde — persoon minimaal 69jaar oud is. De
werkelijkheid is dat de overgrote meerderheid van de ondersteunden die leeftijd al geruime tijd
achter zich heeft gelaten. Dat verklaart ook het feit dat jaarlijks het aantal ondersteunden
afneemt. Zo ook de totale som van de ondersteuningsmiddelen. Het aantal donateurs dat geld
schenkt aan Halin blijft de laatste jaren vrijwel constant. Financieel betekent dit dat Halin
jaarlijks grosso modo iets meer dan 100.000 euro uit de eigen middelen voteert. Uitgaande van
het recente mortaliteitsgegevens betekent dit dat nog zeker tien jaar ondersteuning noodzakelijk
zal zijn.
• Activiteiten 2014
De voornaamste activiteit van Halin is de financiële ondersteuning van personen (voormalige
Nederlanders en daaraan gelijkgestelden), geboren voor 15-08-1945 die in de Republiek
Indonesië in kommervolle omstandigheid leven. Die ondersteuning gaat in 2014 onverminderd
voort. Daarnaast worden medische kosten tot een bepaald maximum aan leden van de doelgroep
vergoed. Sinds 2013 bestaat er een fonds voor de bestrijding van de extra kosten die
institutionalisering van ondersteunden met zich meebrengt.
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Jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013(na verwerking voorstel bestemming resultaat)

31-12-2013
€

ACTIVA

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Financiële vaste activa
Beleggingen

31-12-2012
€

228
1.514.616

1.706.521
1.514.616

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Totaal

6.758
762.560

1.706.749

105.860
586.722
769.318

692.582

2.283.934

2.399.331
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013(na verwerking voorstel bestemming resultaat,vervolg)

31-12-2012

31-12-2013
€

€

PASSIVA

-

Reserves
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve

Kortlopende schulden
Totaal

2.332.764
228
54.984

2.209.342
57.285

2.266.627

2.387.976

17.307

11.355

2.283.934

2.399.331
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013
begroot
2014
€

werkelijk
2013
€

begroot
2013
€

werkelijk
2012
€

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
- Giften en schenkingen
- Nalatenschappen

180.000
p.m.

197.807
21.001

180.000
p.m.

189.615
100.278

Subtotaal baten uit eigen fondsenwerving

180.000

218.808

180.000

289.893

Rentebaten en baten uit beleggingen
Resultaat beleggingen
Rente baten

40.000
10.000

76.329
8.767

40.000
10.000

81.862
15.998

Subtotaal rentebaten en baten uit beleggingen

50.000

85.096

50.000

97.860

230.000

303.904

230.000

387.753

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Structurele hulp
- Verstrekte steun (doelstelling A)
325.000
- Medische kosten (doelstelling B)
4.000
- Uitvoeringskosten ter plaatse (doelstelling C) 25.000
- Uitvoeringskosten in Nederland (doelstelling D)13.770

333.471
6.659
35.441
11.529

309.400
4.000
30.000
12.335

398.132
22.575
27.801
12.900

Totaal besteed aan doelstelling

367.770

387.100

355.735

461.408

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten van beleggingen

11.450
14.000

11.739
19.771

11.515
5.000

13.422
12.202

Kosten werving baten

25.450

31.510

16.515

25.624

7.000

8.944

12.000

6.693

400.220

427.554

384.250

493.725

<170.220>

<123.650>

<154.250>

<105.972>

Som der baten

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

Som der lasten

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

12

JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V
Paraaf/datum voor waarmerkingsdoelelnden

Jai

~

_ly
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013(vervolg)
begroot
2013

werkelijk
2012

€

€

€

werkelijk
2013

€

begroot
2014

/

Overschot tekort

-

-

Resultaat bestemming
Toevoeging/onttrekking aan
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds

<170.220>

<121.349>

<154.250>

<105.972>

<170.220>

<123.422>
<228>

<154.250>

<105.786>
<186>
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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 maart 2005 en 9 maart 2006 herzien bij notariële
akte.
De doelstelling van de Stichting is volgens artikel 2 van de statuten:
"Het verschaffen van materiële hulp in de meest uitgebreide zin aan de vóór zestien augustus
negentienhonderd vijfenveertig in Indonesië geboren en daar achtergebleven (voormalige)Indische
Nederlanders die in behoeftige omstandigheden verkeren voorzover deze verband houden met de
Japanse bezetting of voortvloeien uit naoorlogse ontwikkelingen".
De geldmiddelen van de Stichting komen uit vrijwillige bijdragen, schenkingen, legaten en erfstellingen
van derden.
Grondslagen van de waardering
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging voor Fondsenwervende
Instellingen.
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde en in
Euro.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, al gevolg van foutenherstel
aangepast.
Foutenherstel
De herwaarderingsreserve (waarin de ongerealiseerde waarde van de beleggingen zijn opgenomen) was te
hoog weergegeven. Dit heeft zijn oorsprong in 2012. In hetjaar 2013 is als gevolg van het herstel van
deze fout een mutatie in het eigen vermogen doorgevoerd ter hoogte van € 53.887, waarbij de
herwaarderingsreserve is verlaagd en de overige reserve is verhoogd.
De vergelijkende cijfers zijn hiermee aangepast. Door dit herstel zijn de uitkeerbare reserves (i.e.
continuïteitsreserve) gestegen.

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. Voor ongerealiseerde
beleggingsresultaten wordt een herwaarderingsreserve gevormd.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met oninbaarheid,
bepaald aan de hand van aanwijsbare posten.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De ontvangsten en uitgaven zijn, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor
waarderingen, toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten uit nalatenschappen
worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

2013
Activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen
Boekwaarde per 1 januari 2013
Afschrijvingen

228
<228>

Boekwaarde per 31 december 2013

Beleggingen
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december 2013 en kunnen als volgt
worden weergegeven:

Obligaties
Aandelen : ter beurse genoteerd en overige
Alternatieve beleggingen

31-12-2013
€

31-12-2012
€

914.468
420.618
179.530

1.109.591
363.237
233.693

1.514.616

1.706.521

In 2013 zijn de laag renderende kwaliteitsobligaties verkocht en hoger renderende obligaties bijgekocht.
Het aandelen belang is vergroot ten koste van liquide middelen omdat voor aandelen de komende 6 tot 12
maanden het hoogste rendement wordt verwacht.

Vorderingen en overlopende activa
Dividendbelasting
Rente
Nalatenschap Vliegenthart
Project Cogis
Nalatenschap de heer Van Lingen
Nalatenschap de heer De Koning

31-12-2013
€

31-12-2012
€

1.581
4.886

2.793
8.760
1.016
291
90.000
3.000

291

6.758

105.860
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013(vervolg)

31-12-2012
€

31-12-2013
€

Liquide middelen
Vermogensbeheer rekening
Rekening courant met banken
Postbank
Postbank zakelijk spaarrekening
Kas
Kas, Jakarta
Gelden onderweg

402.129
352.200
2.986
1.233

541.061
12.297
1.093
100
1.171
31.000

4.013

586.722

762.561
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013(vervolg)

Passiva

31-12-2013
€

Reserves
Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 2013
Resultaatverdeling 2013

2.332.764
<123.422>

Saldo per 31 december 2013

2.209.342

Ultimo 2013 ondersteunde Stichting HAL1N 569 voormalige Nederlanders, geboren voor 15 augustus
1945 en daaraan gelijkgestelden, woonachtig in de Republiek Indonesië. De financiële ondersteuning
bedraagt nu ca. 40 euro per maand (13 maanden per jaar). Uitgaande van de minimum leeftijd van deze
groep, van de te verwachte uitval van ca. 10% op jaarbasis, van de te verwachte jaarlijkse opbrengst aan
donaties etc. alsmede — op basis van ervaringsgegevens — van de kosten die de organisatie moet maken bij
het uitvoeren van taken, is de in de jaarrekening 2013 opgenomen continuïteitsreserve, naar verwachting,
voldoende voor een periode van tien jaar. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de — ongetwijfeld
in de toekomst te ontstane situatie — dat een heroverweging noodzakelijk zal zijn in verband met de alsdan
mogelijke scheef groeiende verhouding tussen kosten en uitgaven bij een sterk verminderd aantal
ondersteunden.

Herwaarderingsreserve
Saldo per 1 januari 2013
Ongerealiseerde koersresultaat 2013

54.984
2.301

Stand per 31 december 2013

57.285

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari 2013
Resultaatverdeling 2013

228
<228>

Saldo per 31 december 2013
De computer is buiten gebruik gesteld en afgevoerd.
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Kortlopende schulden
Administratiekosten
Accountantskosten
Medische kosten
Bankkosten 235
CBF bijdrage
Audit fee Indonesië
Huur
Kosten beleggingen
Overig
Totaal

31-12-2013
€

31-12-2012
€

3.803
5.000
774
153
520
1.050
768
4.390
849

3.802
5.000
1.268
235

17.307

11.355

1.050

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Voor de kantoorruimte in Den Haag is een huurovereenkomst afgesloten voor 5 jaar ingaande 1 juli 2011.
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt €9.000.
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'fotaal

333.471
6.659
35.441

7.473

-

Afschrijving en rente
-

11.365

-

-

1.612

Kantoor- en algemene kosten

-

-

1.478

-

Publiciteit en communicatie

-

-

-

-

Huisvestigingskosten

-

Uitbesteed werk

-

€
€

11.529

769

7.354

3.405

-

-

-

-

-

€

19.771

11.739

769

5.420

3.405

19.771

-

-

-

-

2.145-

--

-

--

8.944

-

8.944

-

-

-

-

-

-

-

427.554

9.012

33.082

8.289

13.512

3.757

-

19.771

-

340.130

€

Totaal
2013

385.650

1.400

38.850

8.000

15.000

4.000

-

5.000

-

313.400

€

Begroot
2013

,..(Z

~

y

-I
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€

Beheer en administratie

--

€

2013

Beleggingen

Werving baten

C
D
Fondsenwerving
Uitvoeringskosten ter Uitvoeringskosten in
2013
plaatse
Nederland

13.512

-

Aankopen en verwervingen

-

6.659

€

B
Medische
kosten

Doelstelling

Personeelskosten

-

333.471

€

A
Verstrekte
steun

Afdrachten

Bijdragen

Lasten

Bestemming

Specificatie en verdeling van kosten naar bestemming

Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag
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496.622

1.634

29.579

8.778

16.306

7.416

-

12.202

-

420.707

€

Totaal
2012

Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013(vervolg)
2013

2012

46.545
29.784

34.791
47.071

76.329

81.862

8.767

15.998

85.096

97.860

<19.771>

<12.202>

65.325

85.658

262.698
70.773
6.659

326.785
71.347
22.575

340.130

420.707

Structurele hulp
Ondersteuningen
Doorboekingen
Medische kosten

€

Begroot
2014

werkelijk
2013

begroot
2013

€

Kosten van beleggingen

werkelijk
2012
€

Rente baten
Bankrente

€

Resultaat beleggingen
Dividend
Gerealiseerde koersverlies-winst

Verdeling uitvoeringskosten eigen
organisatie en doorbetalingen
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Beheer en administratie
Uitvoeringskosten i.v.m. doorbetalingen

11.450
13.770
7.000

11.739
8.944
11.529

11.515
7.000
12.335

13.422
6.693
12.900

TOTAAL

32.220

32.212

30.850

33.015
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013(vervolg)
Toelichting op de gehanteerde verdeelsleutels:
De kosten van de organisatie in Indonesië bedragen voor 2013 € 35.441,-(2012: € 27.801,-) en worden
geheel toegerekend aan de kosten voor de doelstelling ter plaatse. De kosten van de organisatie in
Nederland voor 2013 bedragen € 29.035,-(2012: € 33.015,-) en worden op de volgende wijze
toegerekend aan de doelstelling en aan de fondsenwerving:

-

-

-

Fondsenwerving
percentage
50
33 1/3
50

Doelstelling
Percentage
50
Huisvestingskosten
67 2/3
Kantoorbenodigdheden en porti
50
Administratie- en accountantskosten
100
Notariskosten
50
Telefoon
50
CBF keurmerk
50
Bankkosten
67 2/3
Bestuurskosten
50
Vrijwilligersbijdrage
50
Afschrijvingen
Folder, reclame, donaties en giften
Merkenbureau
Pasar Malam
Project Warga Negara's

50
50
50
33 1/3
50
50
100
100
100
100

Totale kosten eigen organisatie
Begroot
2014

- Notariskosten
- Accountantskosten
- Administratiekosten
Huisvestingskosten
- Telefoon
- Afschrijving inventaris
Kantoorbenodigdheden en porti
- CBF keuring
- Bankkosten en overboekingprovisie
Vrijwilligers vergoeding
- Bestuurskosten
- Folder/reclame- en advertentiekosten
Donaties en giften
Tong Tong Fair
Project Warga Negara's, boek Vivan
Van de Loo
TOTAAL

1.500
6.500
6.000
9.500
1.000
1.000
520
1.200
1.500
1.000
2.500

werkelijk
2013
€
€
1.143
6.352
7.458
6.811
883
228
2.375
520
1.302
1.500
1.486
1.589
25
<1.l37>

begroot
2013
€
1.500
6.500
6.000
6.500
1.000
200
1.000
450
1.200
1.500
1.000
4.000

werkelijk
2012
€
1.923
5.915
5.972
7.203
739
186
2.938
520
1.443
1.500
580
5.187
60
<1.151>

<1.500>
32.220

29.035

30.850

33.015
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013(vervolg)
Specificatie bestuurskosten
- Autokosten
Reis-, verblijf- en representatiekosten
Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders
Overige bestuurskosten

150
50
696
590
1.486
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming overschot
Voorgesteld wordt het negatief saldo van € 123.650,- over het verslagjaar 2013 in mindering te brengen
op de reserves en fondsen volgens onderstaande specificatie.
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds

<123.422>
<228>

Totaal negatief saldo

123.650

Het voorstel is reeds in de balans verwerkt.

Controleverklaring
De controleverklaring is hierna opgenomen.

ZANG Accountants & Belastingadviseurs B.V
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Aan: Bestuur Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië
te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst- en
verliesrekening over 2013 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, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in
overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het bestuur is tevens 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 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, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren 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 accountant 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 accountant 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 tevens het evalueren van de geschiktheid van grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte
schattingen, 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 om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië per 31 december 2013 en van het resultaat over
2013 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en voldoet aan Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Fondsenwervende instellingen.
Purmerend, 24 september 2014
JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Andrea van O'er Giezen RA RB
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Betreft: Controleverklaring 2013

Geacht Bestuur,
Bijgaand doen wij u de door ons gecontroleerde jaarstukken 2013 toekomen van Stichting Hulp aan
Landgenoten in Indonesië.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de hierna volgende controleverklaring wordt opgenomen in de
bij de jaarstukken behorende "Overige Gegevens". Deze jaarstukken dienen te worden uitgebracht
overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept waarvan een gewaarmerkt exemplaar is
bijgevoegd.

"CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Bestuur Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Hulp aan Landgenoten in
Indonesië te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2013 en de winst- en verliesrekening over 2013 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, alsmede voor het opstellen van het
bestuursverslag, beide in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het
bestuur is tevens 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.
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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, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 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 accountant 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 accountant 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 tevens
het evalueren van de geschiktheid van grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, 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 om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië per 31 december 2013 en van het
resultaat over 2013 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving en voldoet aan Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor
Fondsen wervende instellingen.
Purmerend, 24 september 2014
JAN© Accountants & Belastingadviseurs B. V.

Andrea van der Giezen RA RB "
Tevens bevestigen wij u ermee akkoord te gaan dat het exemplaar van onze controleverklaring wordt
openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het bestuur van de
stichting.
Indien u de jaarstukken en de verklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening
goed is afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden
door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een
waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de
accountant gecontroleerde jaarrekening"). Indien u een beperkte versie op internet opneemt met onze
controleverklaring dient deze vooraf eerste gecheckt te worden.
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Tot het geven van nadere toelichting zijn wij uiteraard gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
JAN© Acco 'ntants & Belastingadviseurs B.V.

Andrea van der iezen RA RB

Bijlagen

