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

Den Haag, 29 mei 2018 

Betreft: Jaarrekening 2017 

Geacht Bestuur, 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde jaarrekening 2017, conform 
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Organisaties, 
samengesteld uit uw administratie van de: 
Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te Den Haag (de "Stichting"). 

Inleiding 
Algemeen 
Het Bestuur is ultimo 2017 als volgt samengesteld: 
Voorzitter: De heer H. Hoek 
Vice Voorzitter: De heer M.O. Rij kschroeff 
Penningmeester: De heer L.  Putman  
Ie Secretaris: Mevrouw  Drs  M.R.D. Boersma 
2e Secretaris: De heer E. Nagel 
Secretariaat 
Vrijwilliger: Mevrouw M. Stolker 
Vrijwilliger: De heer M. Groot 

2. Resultaat 
In het verslagjaar is een negatief resultaat ontstaan van: -E82.865 
Het begrote negatieve resultaat was: -E282.000 
Dit is derhalve t.o.v. de begroting een verbetering van: € 199.135 

Deze verbetering is veroorzaakt door: 
- Mutatie kosten eigen organisatie € 7.238 
- Mutatie baten uit eigen fondswerving: € 150.759 
- Mutatie resultaat beleggingen: € 13.128 
- Mutatie resultaat bankrente: -€ 1.348 
- Mutatie besteding aan de doelstelling 

aantal ondersteunden: € 29.358 --------------------- 
Totaal €199.135 
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3.  Financiële positie 
Hierna worden de balansposten per 31 december 2017 en 31 december 2016 zodanig gerangschikt, 
dat nader inzicht wordt verschaft in de financieringsverhouding van de Stichting. 

31-12-2017 31-12-2016  

Vorderingen en liquide middelen 636.911 555.534 
Kortlopende schulden -16.899 -13.546 

Liquiditeitssaldo 
....................................................... ...................................................... 

620.011 541.988 
Effecten 1.329.130 1.492.059 

Werkkapitaal 
....................................................... ...................................................... 

1.949.141 2.034.047 
Materiële vaste activa 433 758 

Totaal vastgelegde middelen 
...................... 

1.949.574 
........................ 
2.034.805 

Gefinancierd met eigen vermogen 1.949.574 2.034.805 

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 2017 uit op: 278.341 
Het totaal van de ondersteuningen kwam in 2016 uit op: 315.773  
Dit betreft een daling van: 37.432 

In 2016 waren de ondersteuningen gestegen met E 15.758 ten opzichte van 2015. 

Dhr. L. Putman.  
Penningmeester  
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Bestuursverslag 2017 

Doelstelling: 

Stichting Halin ondersteunt voormalige Nederlanders die achtergebleven zijn in Indonesië, die 
geboren zijn voor 16 augustus 1945 en die in armoede leven (geen of weinig inkomen hebben). Per 
ultimo 2017 waren er nog ca 407 ontvangers die maandelijks een bedrag van 650.000 roepia 
ontvangen (13 keer per jaar inclusief een bedrag voor het vrijwillig afsluiten van een 
ziektekostenvezekering). Daarnaast is er bescheiden fonds dat bedoeld is om mensen die worden 
opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis aldaar te ondersteunen. De gemiddelde kosten daarvan 
bedragen ca 1.000.000 roepia per maand. Het beleid van Halin is erop gericht deze mensen tot het 
einde toe te blijven ondersteunen. Binnen Halin zijn geen gedragscodes van kracht. 

Van het bestuur: 

In het kalenderjaar 2017 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van het bestuur. De 
samenstelling is als volgt: 

H.H. Hoek voorzitter 

M.O. Rijkschroeff vice-voorzitter  

Mw.  R. Boersma secretaris 

L.G.  Putman penningmeester 

E. Nagel 2e  secretaris 

De heer Hoek is tevens penningmeester van de Stichting tot instandhouding van het Kolfffonds. 

Het secretariaat van de stichting wordt behartigd door M. Groot en  Mw.  M. Stolker. De website van 
Halin wordt beheerd door  Mw.  A. Hoose. 

Ook de samenstelling van onze vertegenwoordigsters in Jakarta is gelijk gebleven. Wel zijn er 
wijzigingen opgetreden in het aantal ondersteunden. Dat was eind 2017 gedaald tot 407 personen. Aan 
het eind van elk jaar wordt er een zogeheten attestatie de vita operatie uitgevoerd door onze 
vrijwilligsters. Dat betekent dat elke ondersteunde een verklaring moet invullen. Die verklaring wordt 
per aangetekende post verzonden. Helaas komt niet elke postzending aan bij de betrokkene hetgeen 
betekent dat het secretariaat extra moeite moet doen om in contact te komen met de ondersteunde. 

Het maandelijks uit te betalen bedrag is gehandhaafd op 650.000 roepia (13 keer per jaar). Dat is 
ongeveer 44,50 euro. Het staat de ondersteunden vrij om daarvan een ziektekostenverzekering af te 
sluiten. Bestuursleden hebben in 2017 tal van activiteiten bezocht, waaronder de Tong Tong Fair 
(stand gedeeld met Stichting Pelita) en diverse pasars in den lande. 

Het is in 2017 gelukt om de publicatie van de — door de accountant beoordeelde —jaarrekening eerder 
dan voorheen op onze website te plaatsen. Dat willen we graag zo houden. Maar de snelheid waarmee 
de Indonesische accountant werkt zullen we waarschijnlijk niet evenaren. Die gegevens ontvangt het 
bestuur meestal eind februari van elk jaar. 
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Financiën: 

De in dit onderdeel genoemde cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening van onze Indonesische 
accountant. 

Het totaal aan ondersteuningskosten bedraagt 2.930.600.000 IDR. Halin keert in de maand december 
een zogeheten Kerst gratificatie uit aan alle vrijwilligers die ons werk mogelijk maken. Die kosten 
bedragen 258.155.999 IDR. In 2017 werd de premie voor een ziektekostenverzekering nog centraal 
vergoed, in totaal voor 408.550.000 IDR. De bureaukosten bedroegen 286.916.533 IDR. Voor wie het 
nu duizelt: in totaal gaat het dan om 3.894.221.533 IDR oftewel 268.567 euro op jaarbasis. 

Een nadere beschouwing van onze inkomsten leidt tot het volgende inzicht: het aantal donaties neemt 
per jaar geleidelijk af. Momenteel telt Halin zo'n 650 reguliere donateurs. Daar staat tegenover dat 
eenmalige schenkingen en het aantal legaten per jaar een aanzienlijk stijgende trend kent. Dat laatste is 
uiteraard geen garantie voor de toekomst. De inkomsten uit gereserveerd kapitaal zijn eveneens 
afhankelijk van externe factoren zoals rentes, beleggingsresultaten en daarvoor in rekening gebrachte 
bankkosten. Alhoewel die in 2017 meevielen is nog steeds de algemene lijn dat we interen op het 
kapitaal en dus nog steeds nieuwe inkomsten nodig hebben. 

Indonesië vrijwilligsters: 

Stichting Halin zou haar werk niet goed kunnen doen als we niet zouden kunnen rekenen op de inzet 
van een trouwe schare vrijwillig(st)ers. De dames Rosa Mariono, Josepha Oetomo en Yosta 
Rumalaiselan runnen in en vanuit Jakarta de hele operatie van de uitbetalingen. 

Overigens is het aantal mensen dat contant geld ontvangt behoorlijk gedaald. Vele ondersteunden 
kunnen de — meestal lange en vermoeiende — reis niet meer aan en zijn overgegaan op bankbetaling. In 
nog tien steden: Jakarta, Jogyakarta,  Palembang,  Bandung,  Surabaya,  Menado,  Semarang,  Cirebon, 
Magelan en  Bala  Keselamatan vindt nog elke maand een uitbetalingsdag plaats. Dat lukt ons alleen 
met hulp van zo'n 17 vrijwilligers. Dit netwerk staat tevens garant voor informatie over de 
ondersteunden. Dat laatste is geen sinecure, met name niet ten aanzien van degenen die niet dicht bij 
een steunpunt wonen en hun geld per bank of postwissel krijgen. De dames in Jakarta zijn 
verantwoordelijk voor de afhandeling van nieuwe aanvragen. Zij controleren of iemand die een 
aanvraag doet, voldoet aan de criteria voor ondersteuning (geboren voor 16/8/1945, voormalig 
Nederlanderschap en geen of weinig inkomen hebben). 
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Toekomst Halin: 

Sinds medio 2017 kent de website van Halin een  Online  donatie mogelijkheid waarmee 
geïnteresseerde donateurs ook gebruik kunnen maken van Paypal-, creditcard- en  Ideal-betalingen. 
Stichting Halin heeft zich ten doel gesteld alle ondersteunden tot het einde te blijven ondersteunen. 
Daarvoor is uiteraard veel geld nodig. Bovendien is het huidige maandbedrag, - dat de afgelopen jaren 
is opgelopen van 400.000 naar 650.000 roepia — nog steeds maar 60% van het bedrag dat in Indonesië 
geldt als de armoedegrens. Zoals gesteld geeft Halin jaarlijks meer geld uit dan er inkomsten 
binnenkomen. Dat Halin kan blijven werken is te danken aan onze donateurs, de opbrengsten van 
legaten, erflatingen en schenkingen en de inkomsten van beleggingen (obligaties en aandelen). Met 
name dat laatste biedt het uitzicht op een aanzienlijk deel van onze doelstelling onze cliënten tot het 
einde toe te blijven ondersteunen. Niet onvermeld mag blijven dat dit ook tevens een van de risico's is 
waarmee Halin rekening moet houden. De inkomsten van beleggingen zullen afnemen, in ieder geval 
als gevolg van het jaarlijks bij moeten plussen om de uitgaven te dekken. Ook is elke 
beleggingsportefeuille, zelfs de defensieve die Halin aanhoudt, onderhevig aan krachten buiten bereik 
van het bestuur, want afhankelijk van de bewegingen op de financiële markten. Met het stijgen der 
jaren van het donateursbestand is de verwachting dat ook die inkomsten onder druk komen te staan, of 
dat mogelijk verlies kan worden gecompenseerd uit andere inkomsten, zoals de vermelde erflatingen  
etc.  is elk jaar onvoorspelbaar. Met het voorgaande in het achterhoofd is toch de generale verwachting 
dat bij gelijk blijvende ontwikkelingen van de laatste jaren Stichting Halin elke cliënt tot zijn of haar 
overlijden kan blijven ondersteunen. 

Halin heeft in Indonesië een bankrekening die wordt beheert door een tweetal vrijwilligsters. Deze 
zorgen er voor dat elke cliënt maandelijks zijn of haar geld krijgt, per bank, cash of per postwissel. 
Halin is een Nederlandse non-profit entiteit, maar vanwege de operatie in Indonesië ook onderhevig 
aan de wet- en regelgeving in dat land en de bepalingen van de bankinstellingen waarmee we kunnen 
samenwerken. In de laatste jaren is - terecht — het internationale betalingsverkeer onder verscherpt 
toezicht komen te staan. Daarbij moet men bedenken dat wij maandelijks een bedrag tussen de 25.000 
en 30.000 euro overboeken naar onze rekening aldaar. Tot op heden gaat dat goed, maar wel is te 
merken dat de voorwaarden waaronder dat verkeer plaatsvindt veranderen. In hoeverre dat risico's op 
gaat leveren is nu nog niet aan te geven, maar is niet onmogelijk. 

H.H. Hoek, voorzitter 
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
(na verwerking voorstel bestemming resultaat) 

31-12-2017 31-12-2016 
ACTIVA E E 

Materiële vaste activa 
- Bedrijfsmiddelen 1 433 758 
Financiële vaste activa 
- Beleggingen 2 1.329.130 1.492.059 

•------------------- ----------------- 
1.329.563 1.492.817 

Vorderingen en overlopende activa 3 4.163 3.378 

Liquide middelen 4 632.748 552.156 

•------------------- ................. 
636.911 555.534 

----------------- ................. 

Totaal 1.966.474 2.048.351 

JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V 10 
Peraaf/datum voor waarmerkingsdoelelnden 

(V ?9 -5-901dá  



Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. Den Haag 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
(na verwerking voorstel bestemming resultaat) 

31-12-2017 31-12-2016 
PASSIVA € E 

Reserves 

- Continuïteitsreserve 5 1.942.940 2.027.455 
- Herwaarderingsreserve 6 0 2.365 
- Bestemmingsfonds 7 .. 6.635 4.985 

1.949.575 2.034.805 

Kortlopende schulden 8 16.899 13.546 

------------------- 
16.899 13.546 

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

Totaal 1.966.474 2.048.351 
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Stichting Hielp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 

BATEN 
Baten uit eipen fondsenwerving- 
- Doorbetalingen 
- Giften en schenkingen 
- Schilderijen, beelden & ansichtkaarten 
- Nalatenschappen 
- Diversen 

Subtotaal baten uit eigen fondsenwerving 

Rentebaten en baten uit belePPing-en 
Resultaat beleggingen 
Rente baten 

Subtotaal rentebaten en baten uit beleggingen 

Som der baten 

LASTEN 
Besteed aan doelstelling-en 
Structurele hulp 
- Verstrekte steun (doelstelling A) 
- Medische kosten (doelstelling B) 
- Uitvoeringskosten ter plaatse (doelstelling C) 
- Uitvoeringskosten in Nederland (doelstelling D) 

Totaal besteed aan doelstelling 

Werving- baten 
- Kosten eigen fondsenwerving 
- Kosten van beleggingen 

Kosten werving baten 

Beheer en administratie 
- Kosten beheer en administratie 

Som der lasten 

werkelijk begroot werkelijk 
2017 2017 2016 

£ € £ 

62.474  p.m.  60.237 
134.946 83.700 85.868 

1.313 0 0 
33.900 1.300 31.650 
3.126 0 2.740 

......................... ....................................... 
235.759 85.000 

................................... 
180.495 

9 38.128 25.000 75.937 
10 2.652 4.000 5.381 

..................................... ...................................... 
40.780 

..................................... 1 ...................................... 

29.000 
................................... 

.................................. 

81.319 

276.538 114.000 261.813 

253.081 274.000 286.424 
25.260 25.000 29.349 
17.877 30.000 26.255 
13.259 9.835 11.349 

309.477 338.835 353.377 

20.977 17.000 14.577 
11 17.533 21.000 19.340 

..................................... ...................................... .................................. 
38.510 38.000 33.918 

11.417 19.165 12.065 

..................................... ....................................... .................................. 
359.404 396.000 399.359 

SALDO VAN BATEN EN LASTEN -82.865 -282.000 -137.546 
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 (vervolg) 

Overschot / tekort 

Resultaat bestemming 
Toevoeging/onttrekking aan 
- Continuïteitsreserve 
- Bestemmingsfonds 

werkelijk begroot werkelijk 
2017 2017 2016 

E @ E 

-82.865 -282.000 -137.546 

-81.215 -282.000 -132.561 

1.650 - 4.985 
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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 
4 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, en voorts hetgeen met één en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords". 

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

Grondslagen van de waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
De Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië is feitelijk en statutair gevestigd te Den Haag 
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41151696. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaglegging voor 
Fondsenwervende organisaties (Richtlijn 650). 

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde en in Euro. 

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten, op basis van de verwachte economische levensduur. 
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, 
boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. 

Effecten 
De effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De beleggingsportefeuille wordt aangemerkt als 
'held  for trading".  Het resultaat uit de effeceten van zowel de aandelen als de obligaties welke in de 
beleggingsportefeuille zijn opgenomen wordt direct verwerkt in de winst- & verliesrekening. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde. 
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. 

Kosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van 
monetaire posten worden in de winsten-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen. 
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

Activa 

1. Materiële vaste activa 
Bedrijfs-
middelen 

Stand per 1 januari 2017 
Cumulatieve aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde 

Investeringen 2017 
Afschrijvingen 
Boekwaarde per 31 december 2017 

Cumulatieve aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde per 31 december 2017 

1.625 
-867 

Afschrijvingspercentage 20% 

2. Beleggingen 

De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december 2017 en kunnen 
als volgt gespecificeerd worden weergegeven: 

Obligaties 
Aandelen: ter beurse genoteerd en overige 
Alternatieve beleggingen 

31-12-2017 31-12-2016 
€ € 

807.358 789.478 
341.919 438.409 
179.853 264.172 

1.329.130 1.492.059 

JAN© Accountants & Belastingadviseurs u. v 
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag 

31-12-2017 31-12-2016 

€ € 
3. Vorderingen en overlopende activa 
Waarborgsommen 800 800 
Vooruitbetaalde huurkosten 550 550 
Te vorderen dividendbelasting 2.813 ................................... 2.028 ................................ 

4.163 3.378 

31-12-2017 31-12-2016 
E C 

4. Liquide middelen 
Kas, Jakarta 2.223 970 
Kas 50 50 
ABN AMRO Bank N.V. 585.886 465.357 
PT Bank ANZ  Indonesia  35.067 82.538 
ING Bank N.V. 9.522 3.241 

................................... 
632.748 

...................................... 
552.156 

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking. 
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (vervolg) 

31-12-2017 
Passiva E 

5. Continuïteitsreserve 

Stand per 1 januari 2017 2.027.455 
Resultaatverdeling 2017 -82.865 
mutatie naar bestemmingsfonds -1.650 

Saldo per 31 december 2017 1.942.940 

Ultimo 2017 ondersteunde Stichting HALIN 407 voormalige Nederlanders, geboren voor 15 augustus 
1945 en daaraan gelijkgestelden, woonachtig in de Republiek Indonesië. De financiële ondersteuning 
bedraagt nu ca. 45 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 2017 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. 

6. Herwaarderingsreserve 

Saldo per 1 januari 2017 2.365 
Mutatie ongerealiseerd koersresultaat 2017 -2.365 

Stand per 31 december 2017 0 

7. Bestemmingsfonds Verzorgingshuis Indonesië 
Saldo per 1 januari 2017 4.985 
toevoeging aan bestemmingfonds 1.650 

Stand per 31 december 2017 6.635 

JAN© Accou^tants & Belastingadviseurs B.V 18 
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (vervolg) 

31-12-2017 31-12-2016 

€ € 
& Kortlopende schulden 
Accountantskosten 6.000 5.000 

Vooruit ontangen bedragen 5.125 - 
Kosten vermogensbeheer Q4 4.319 4.909 
Administratiekosten en advieskosten 1.142 1.303  
Audit  fee Indonesië - 1.150 
Overige 314 1.184 

Totaal 
.............................- 

16.899 
............................... 

13.546 

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 
huurverplichting bedraagt € 6.600. 

jANQ Accountants & Belastingadviseurs B.V 
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Stichting Hnip aan Landgenoten in Indonesië. Den Haag 

Specificatie en verdeling van kosten naar bestemming 

Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer en administratie Totaal 2017 Begroot 2017 Totaal 2016 

A B c D Fondsenwerving Beleggingen 
Verstrekte Medische Uitvoeringskosten ter Uitvoeringskosten in 

[asten steun kosten plaatse Nederland 
2017 2017 

IE e e e e e e e e e 

Bijdragen en kosten Indonesië 253.081 25.260 - 278.341 329.000 315.773 

Inkoop boeken, beelden & ansichtkaarten - - 2.844 2.844 - - 

Aankoop- en beheerskosten beleggingen - - 17.533 17.533 21.000 19.340 

Publiciteit en communicatie 10.549 - 10.549 7.100 5.328 

Personeelskosten 11.378 - - 11.378 10.110 11.683 

Huisvestigingskosten 1.230 4.637 4.637 10.505 9.300 10.545 

Bestuurs-, kantoor- en algemene kosten 6.288 4.545 4.557 11.417 26.806 19.165 30.733 

Afschrijvingen, rente en koersverschil (IDR/EUR) -1.019 1.233 1.233 - 1.448 325 5.957 

Totaal 1 253.0811 25.260 17.8771 13.2591 20.9771 17.5331 11.4171 359.4041 396.000 399.359 

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

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 (vervolg) 

2017 2016 

€ € 

9 Resultaat beleggingen 
Dividend 30.714 31.437 
Gerealiseerde koerswinst 7.414 44.501 

--------------- 
38.128 

--------------- 
75.937 

10 Rente baten 
Bankrente 2.652 5.381 

--------------- 
40.780 

--------------- 
81.319 

11 Kosten van beleggingen -17.533 -19.340 

--------------- 
23.247 

--------------- 
61.978 

Structurele hul 
Ondersteuningen 197.776 224.469 
Doorboekingen 55.305 61.955 
Medische kosten 25.260 29.349 

--------------- 
278.341 

--------------- 
315.773 

Werkelijk Begroot Werkelijk 
2017 2017 2016 

€ 

......................................... 

€ € 

Verdelin2 uitvoerinnskosten eieen 

13.259 9.835 11.349 
20.977 17.000 14.577 
11.417 19.165 12.065 

45.653 
----------------------------------------------- 

46.000 37.991 

JAN© Accountants & Belastingauv1 seu~ 
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 (vervolg) 

Snecificatie bestuurskosten en vriiwillieersvereoedin 
- Reiskosten binnenland 1.180 
- Verblijfskosten binnenland 250 
- Vrijwilligers vergoeding 3.000 
- Overige bestuurskosten 987 

.............. 
5.417 
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 (vervolg) 

Toelichting op de gehanteerde verdeelsleutels: 
De kosten van de organisatie in Indonesië bedragen voor 2017: € 17.877 (2016: € 26.255) 
en worden geheel toegerekend aan de kosten voor de doelstelling ter plaatse. 
De kosten van de organisatie in Nederland bedragen voor 2017: € 45.653 (2016: € 37.991) 
en worden op de volgende wijze toegerekend aan de doelstelling en aan de fondsenwerving: 

- Inkoop boeken, beelden & ansichtkaarten 
- Huisvestingskosten 
- Kantoorbenodigdheden en porti 
- Telefoonkosten 
- Folder/reclame- en advertentiekosten 
- Reis- en verblijfkosten binnenland en buitenland 
- Vrijwilligers vergoeding 
- Overige bestuurskosten 
- Administratie- en accountantskosten 
- Notariskosten / overige diensten derden 
- Bankkosten en overboekingprovisie 
- Afschrijvingen 

Doelstelling Fondsenwerving 
Percentage percentage 

0 100 
50 50 

66,7 33,3 
50 50 
0 100 

66,7 33,3 
50 50 

66,7 33,3 
50 50 
100 0 
50 50 
50 50 

Totale kosten eigen organisatie 
werkelijk begroot werkelijk 
2017 2017 2016 

€ € € 

Inkoop boeken, beelden & ansichtkaarten 
Huisvestingskosten 
Kantoorkosten 
Telefoonkosten 
Folder/reclame- en advertentiekosten 
Reis- en verblijfkosten binnenland en buitenland 
Vrijwilligers vergoeding 
Overige bestuurskosten 
Administratiekosten 
Accountantskosten 
Notariskosten / overige diensten derden 
Afschrijving inventaris 
Bankkosten en overboekingprovisie 
TOTAAL 

2.844 115 0 
9.275 9.300 9.281 
2.080 4.400 3.541 

962 900 726 
10.549 7.100 5.328 

1.430 6.110 2.003 
3.000 3.000 3.000 

987 1.000 1.258 
6.000 5.800 5.804 
6.000 5.250 5.000 

61 1.000 495 
325 325 325 

2.141 1.700 ....................................................................................................... 1.231 
45.653 46.000 37.991 
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag 

OVERIGE GEGEVENS 

Bestemming overschot 
Voorgesteld wordt het negatieve saldo van over het verslagjaar 2017 ad € -84.515 

te verwerken in de reserves en fondsen volgens onderstaande specificatie. 

Continuïteitsreserve -82.865 
Bestemmingsfonds -1.650 
Totaal negatief saldo -84.515 

Het voorstel is reeds in de balans verwerkt. 

Controleverklaring 
De controleverklaring is hierna opgenomen. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

ONS OORDEEL 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te                                  

‘s- Gravenhage gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië op 31 december 2017 

en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en voldoet aan de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Fondsenwervende 

instellingen. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017; 

2. de staat van baten en lasten over 2017; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.
 
 

 

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië zoals vereist in de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 

en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de hiervoor genoemde regelgeving is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 

en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en voldoet aan de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Fondsenwervende 

instellingen. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE JAARREKENING 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

voldoet aan de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Fondsenwervende instellingen. In dit kader is het 

bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 

het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de huishouding in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

huishouding haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de stichting. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan. 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 

en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de huishouding 

haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een huishouding haar 

continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing 

van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

Purmerend, 29 mei 2018 

 

JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.  

 

 

 

Andrea van der Giezen RA RB 
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