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Aan het Bestuur van de
Stichting Hulp aan Landgenoten
in Indonesië
Javastraat 56
2585 AR DEN HAAG

Hoofddorp, 8 juni 2015

Betreft: Jaarrekening 2014

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde jaarrekening 2014, 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
Voorzitter:
Vice Voorzitter:
Penningmeester
1 e Secretaris:
2e Secretaris:

Secretariaat
Vrijwilliger;
Vrijwilliger;

2014 als volgt samengesteld:
De heer H. Hoek
De heer M.O. Rijkschroeff
De heer L. Putman
Mevrouw Drs M.R.D. Boersma
De heer E. Nagel

Mevrouw M. Stolker
De heer M. Groot

2. Resultaat
In het verslagjaar is een negatief resultaat ontstaan van € 77.207 ,- (2013 negatief € 123.650,-),
een verbetering derhalve van € 46.443,-. Deze verbetering is veroorzaakt door:

- Hogere kosten eigen organisatie;
Hogere baten uit eigen fondswerving;

- Lager resultaat beleggingen;
- Lager resultaat bankrente;
- Minder besteed aan de doelstelling door afname

aantal ondersteunden;

<2.830>
7.737

<12.639>
<919>

55.094

Totaal 46.443
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3. Financiële positie

Hierna worden de balansposten per 31 december 2014 en 31 december 2013 zodanig gerangschikt,
dat nader inzicht wordt verschaft in de financieringsverhouding van de Stichting.

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Vorderingen en liquide middelen 766.525 769.318
Kortlopende schulden <15.839> <17.307>

Liquiditeitssaldo 750.686 752.011
Effecten 1.588.624 1.514.616

Werkkapitaal 2.339.310 2.266.627
Materiële vaste activa 1.408

Totaal vastgelegde middelen 2.340.718 2.266.627

Gefinancierd met eigen vermogen 2.340.718 2.266.627

4. 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 2014 uit op € 297.835 ,- (2013: € 340.130,-) een daling
van € 42.295.

Martin Schulte Administratiekantoor

Martin H.J. Schulte
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesié, Den Haag

BESTUURSVERSLAG 2014 STICHTING HALIN

Algemeen

Stichting HALIN heeft, met medewerking van haar vertegenwoordigers in Indonesië, ook in 2014 haar
activiteiten voortgezet met betrekking tot de financiële ondersteuning van haar cliënten. Dat zijn in
meerderheid voormalige Indo-Europeanen, hun directe nabestaanden en enkele daaraan gelijkgestelden.
In 2014 is het aantal ondersteunden met 42 personen afgenomen, zodat dit aantal ultimo 2014 vijfhonderd
en twaalf personen betrof.

Tegenover het aantal financieel ondersteunden staan circa elfhonderd donateurs, welk aantal op een min
of meer stabiel niveau is gebleven in vergelijking met voorgaande jaren. Toch moet er door de vergrijzing
rekening mee worden gehouden, dat ook dit aantal in de toekomst geleidelijk zal afnemen.

Het bestuur

Het bestuur kende in 2014 de hierna volgende wisselingen.

In juli trad de heer Luc Putman toe als de nieuwe penningmeester. In september nam de heer mr. Aad
Nowee afscheid als voorzitter, na ruim twintig jaar als zodanig actief te zijn geweest. In dezelfde maand
trad de heer Henk Hoek toe als de nieuwe voorzitter. In december mocht de heer mr. Ernest Nagel als
bestuurslid worden verwelkomd.

Eind 2014 was het bestuur als volgt samengesteld

Voorzitter Henk Hoek
Vice voorzitter Max Rijkschroeff
1 e Secretaris Roos Boersma
Penningmeester Luc Putman
Lid Ernest Nagel (inmiddels 2e secretaris)

Het secretariaat werd in 2014 vorm gegeven door een tweetal vrijwilligers, Marjo Stolker en Mark Groot,
die ook regelmatig worden bijgestaan door Ulli Soffner.

Het bestuur kwam in 2014 zes keer bijeen.

De staf van de stichting in Jakarta bestaat ultimo 2014 uit de dames Rosa Mariono, Josta Rumahlaiselan
en Josepha Asih Kurniati. De stichting heeft in twaalf Indonesische steden personen die het contact met
de ondersteunden onderhouden.

Financiën
In 2014 is ruim 36.000 euro minder besteed aan directe hulpverlening. Dat is het gevolg van het feit dat
ons in dat jaar 42 ondersteunden zijn ontvallen. Het totaal bedrag aan financiële ondersteuning bedroeg
ca. 297.000 euro. Aan uitvoeringskosten, werving en administratie is in totaal ca. 77.500 euro uitgegeven.
Dit laatste bedrag is inclusief eigen fondswerving en kosten van beleggingen.
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In 2014 bedroeg de som der baten bedroeg ruim 298.000 euro. Dat leverde een kleiner tekort op in
vergelijking met het resultaat van baten en lasten uit het voorgaande jaar. Dit tekort kwam in 2014 op een
totaal van ruim 77.000 euro. Het bestuursbesluit uit december 2014 inzake de mogelijkheid tot het
afsluiten van een ziektekostenverzekering in Indonesië voor de ondersteunden zal in 2015 leiden tot een
extra verhoging van de uitgaven tot een maximum van 25.000 euro op jaarbasis. Dit laatste besluit
betekent immers dat een groot deel van de ondersteunden vanaf 1 januari 2015 hun maandbedrag ziet
stijgen met 60.000 roepia (4,29€) tot 560.000 roepia (40€).

De waarde van het nominale reservekapitaal is in het betreffende boekjaar wel gestegen.

Activiteiten

In samenwerking met Stichting Pelita is ook in 2014 acte de presence gegeven op de Tong Tong Fair.
Max en Gerrie Rijkschroeff hebben er cd's verkocht en aan bezoekers voorlichting gegeven over het doel
en de activiteiten van de stichting.

De Rotary Steenbergen heeft een bedrag gefourneerd voor de oprichting van een fonds ter ondersteuning
van dementerende cliënten, die niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Uit dit fonds kunnen
de extra kosten die gemoeid zijn met opname in een verzorgingshuis worden gefinancierd.

Eind 2014 is begonnen met activiteiten die ertoe moeten leiden, dat alle cliënten zijn verzekerd tegen
ziektekosten.

In mei heeft de stichting de nieuwe kantoorruimte in het pand Javastraat 56 betrokken.

In mei is besloten dat aan de weduwen van overleden cliënten het recht wordt toegekend op voortzetting
van de financiële ondersteuning en een vergoeding van gezondheidskosten.

Tijdens de koempoelans in Haarlem en Den Haag heeft Vilan van der Loo een lezing gehouden over het
doel en de activiteiten van HAL1N.

In juni heeft Max Rijkschroeff acte de presence gegeven op een grote koempoelan in Bronbeek.

In september is de website van de stichting vernieuwd. De jaarrekening over 2014 wordt in de loop van
2015 op deze vernieuwde website gepubliceerd.
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

Jaarrekening
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking voorstel bestemming resultaat)

ACTIVA
31-12-2014 31-12-2013

€ €

Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen 1.408

Financiële vaste activa
- Beleggingen 1.588.624 1.514.616

1.590.032 1.514.616

Vorderingen en overlopende activa 4.666 6.758
Liquide middelen 761.859 762.560

766.525 769.318

Totaal 2.356.557 2.283.934
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking voorstel bestemming resultaat,vervolg)

31-12-2014 31-12-2013
PASSIVA € €

Reserves

- Reserves
Continuïteitsreserve 2.132.135 2.209.342

- Herwaarderingsreserve 208.583 57.285

2.340.718 2.266.627

Kortlopende schulden 15.839 17.307

Totaal 2.356.557 2.283.934
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

begroot
2015

werkelijk
2014

begroot
2014

werkelijk
2013

€ € € €

- Giften en schenkingen 170.000 161.545 180.000 197.807
- Nalatenschappen p.m. 65.000 p.m. 21.001

Subtotaal baten uit eigen fondsenwerving 170.000 226.545 180.000 218.808

Rentebaten en baten uit beleggingen
Resultaat beleggingen 40.000 63.691 40.000 76.329
Rente baten 8.500 7.848 10.000 8.767

Subtotaal rentebaten en baten uit beleggingen 48.500 71.539 50.000 85.096

Som der baten 218.500 298.084 230.000 303.904

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Structurele hulp
- Verstrekte steun (doelstelling A) 300.000 294.116 325.000 333.471
- Medische kosten (doelstelling B) 3.000 3.719 4.000 6.659
- Uitvoeringskosten ter plaatse (doelstelling C) 23.000 20.747 25.000 35.441
- Uitvoeringskosten in Nederland (doelstelling D)10.756 13.868 13.770 11.529

Totaal besteed aan doelstelling 336.756 332.450 367.770 387.100

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 13.464 14.727 11.450 11.739
- Kosten van beleggingen 18.000 19.371 14.000 19.771

Kosten werving baten 31.464 34.098 25.450 31.510

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 7.000 8.743 7.000 8.944

Som der lasten 375.220 375.291 400.220 427.554

SALDO VAN BATEN EN LASTEN <156.720> <77.207> <170.220> <123.650>

JAN© Account is & Belastingadviseurs B.V
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 (vervolg)

begroot werkelijk begroot werkelijk
2015 2014 2014 2013

€ € € €

Overschot / tekort <156.720> <77.207> <170.220> <123.650>

Resultaat bestemming
Toevoeging/onttrekking aan
- Continuïteitsreserve <156.720> <77.207> <170.220> <123.422>
- Bestemmingsfonds <228>
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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 maart 2005, 9 maart 2006 en maart 2014 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.

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.

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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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

Activa 
Materiële vaste activa €
Bedrijfsmiddelen 
Boekwaarde per 1 januari 2014
Investeringen 2014 1.625
Afschrijvingen <217>

Boekwaarde per 31 december 2014 1.408

Beleggingen 
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december 2014 en kunnen als volgt
worden weergegeven:

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Obligaties 922.972 914.468
Aandelen : ter beurse genoteerd en overige 449.986 420.618
Alternatieve beleggingen 215.666 179.530

1.588.624 1.514.616

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

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Dividendbelasting 191 1.581
Rente 2.732 4.886
City Box 148
Project Cogis 291 291
Waarborgsommen 800
Stichting IFAW 400
VFI 104

4.666 6.758
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (vervolg)

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Liquide middelen
Vermogensbeheer rekening 490.573 402.129
ABN AMRO bank 220.151 352.200
ING bank 3.639 2.986
ING bank zakelijk spaarrekening 1.234 1.233
Kas 50
ANZ bank, Jakarta 17.392
Kas, Jakarta 1.320 4.013
Gelden onderweg 27.500

761.859 762.561
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (vervolg)

31-12-2014
Passiva

Reserves
Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 2014 2.209.342
Resultaatverdeling 2014 <77.207>

Saldo per 31 december 2014 2.132.135

Ultimo 2014 ondersteunde Stichting HALIN 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 2014 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 2014 57.285
Ongerealiseerde koersresultaat 2014 151.298

Stand per 31 december 2014 208.583
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (vervolg)

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Kortlopende schulden
Administratiekosten 3.803 3.803
Accountantskosten 5.000 5.000
Medische kosten 774
Bankkosten 150 153
CBF bijdrage 365 520
Audit fee Indonesië 1.150 1.050
Huur 768
Kosten beleggingen 4.996 4.390
Overig 375 849

Totaal 15.839 17.307

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Voor de kantoorruimte in Den Haag is een huurovereenkomst afgesloten voor 1 jaar ingaande 1 mei 2014
en wordt behoudens opzegging door een der partijen stilzwijgend verlengd. De jaarlijkse aanvang
huurverplichting bedraagt € 4.800.
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 (vervolg)

Resultaat beleggingen

2014 2013

Dividend 40.059 46.545
Gerealiseerde koerswinst 23.632 29.784

63.691 76.329
Rente baten
Bankrente 7.848 8.767

71.539 85.096

Kosten van beleggingen <19.371> <19.771>

52.168 65.325

Structurele hulp
Ondersteuningen 229.422 262.698
Doorboekingen 64.694 70.773
Medische kosten 3.719 6.659

297.835 340.130

Begroot werkelijk begroot werkelijk
2015 2014 2014 2013

€ € € €

Verdeling uitvoeringskosten eigen
organisatie en doorbetalingen
Uitvoeringskosten eigen organisatie 10.756 14.727 11.450 11.739
Beheer en administratie 7.000 8.743 13.770 8.944
Uitvoeringskosten i.v.m. doorbetalingen 13.464 13.868 7.000 11.529

TOTAAL 31.220 37.338 32.220 32.212
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 (vervolg)

Toelichting op de gehanteerde verdeelsleutels:
De kosten van de organisatie in Indonesië bedragen voor 2014 €19.416,- (2013: € 35.441,-) en worden
geheel toegerekend aan de kosten voor de doelstelling ter plaatse. De kosten van de organisatie in
Nederland voor 2014 bedragen € 37.338,- (2013: € 29.035,-) en worden op de volgende wijze
toegerekend aan de doelstelling en aan de fondsenwerving:

Huisvestingskosten

Doelstelling Fondsenwerving
Percentage

50
percentage

50
Kantoorbenodigdheden en porti 67 2/3 33 1/3
Administratie- en accountantskosten 50 50
Notariskosten 100
Telefoon 50 50
CBF keurmerk 50 50
Bankkosten 50 50
Bestuurskosten 67 2/3 33 1/3
Vrijwilligersbijdrage 50 50
Afschrijvingen 50 50
Folder, reclame, donaties en giften - 100
Merkenbureau - 100
Pasar Malam - 100
Project Warga Negara's - 100

Totale kosten eigen organisatie
Begroot werkelijk begroot werkelijk

2015 2014 2014 2013
€ € € €

- Notariskosten 1.000 586 1.500 1.143
Accountantskosten
(2014 incl. afrekening vorig jaar) 6.500 8.470 6.500 6.352

- Administratiekosten 6.000 4.562 6.000 7.458
- Huisvestingskosten 7.000 10.536 9.500 6.811

Telefoon 1.250 1.172 1.000 883
Afschrijving inventaris 450 217 228
Kantoorbenodigdheden en porti e.d. 2.300 3.377 1.000 2.375
CBF keuring 520 210 520 520
Bankkosten en overboekingprovisie 1.200 1.100 1.200 1.302

- Vrijwilligers vergoeding 1.500 1.500 1.500 1.500
- Bestuurskosten 1.500 2.948 1.000 1.486
- Folder/reclame- en advertentiekosten 2.000 1.700 2.500 1.589

Donaties en giften 25 25
Tong Tong Fair 1.135 <1.137>
Project Warga Negara's, boek Vivan
Van de Loo <200> <1.500>

TOTAAL 31.220 37.338 32.220 29.035
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 (vervolg)

Specificatie bestuurskosten
Reis-, verblijf- en representatiekosten 1.447
Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders 715

- Autokosten 267
- Overige bestuurskosten 519

2.948
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming overschot
Voorgesteld wordt het negatief saldo van € 77.207,- over het verslagjaar 2014 in mindering te brengen op
de reserves en fondsen volgens onderstaande specificatie.

Continuïteitsreserve

Totaal negatief saldo

Het voorstel is reeds in de balans verwerkt.

Controleverklaring
De controleverklaring is hierna opgenomen.

<77.207>

<77.207>
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JANS
Aan: het bestuur van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië
te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst- en
verliesrekening over 2014 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.
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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 2014 en van het resultaat over
2014 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en voldoet aan de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Fondsenwervende instellingen.

Purmerend, 15 december 2015
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