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Betreft: Jaarrekening 2019

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bijgevoegde jaarrekening 2019, conform

Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties samengesteld uit uw

administratie van de:

Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te Den Haag (de "Stichting").

1. Inleiding

Algemeen

Het Bestuur is ultimo 2019 als volgt samengesteld:

Voorzitter: De heer H. Hoek

Vice Voorzitter: De heer M.O. Rijkschroeff

Penningmeester: De heer L. Putman

1e Secretaris: Mevrouw Drs M.R.D. Boersma

2e Secretaris: De heer E. Nagel

Secretariaat

Vrijwilliger: Mevrouw M. Stolker

Vrijwilliger: Mevrouw Ter Heege 

Vrijwilliger: Mevrouw G.F. Rijkschroeff

Relevante nevenfuncties (vermelding verplicht vanuit CBF vereisten):

De heer Hoek is eveneens penningmeester van de Stichting tot instandhouding van het Kolfffonds. 
De heer Rijkschroeff is eveneens penningmeester / vice-voorzitter bewonerscommissie Maetstate 
te Den Haag.

De heer Putman is eveneens lid financiële commissie NCS (Nederland Culturele Sportbond) en lid

financiële commissie WOS (Werkgevers Organisatie in de Sport)

Voor zo ver bekend bij ons zijn er geen andere relevante nevenfuncties.



2. Resultaat

In het verslagjaar is een positief resultaat ontstaan van: € 5.432

Het begrote negatieve resultaat bedroeg: -€ 254.475

Dit is derhalve t.o.v. de begroting een verbetering van: € 259.907

Deze verbetering is veroorzaakt door:

-          Mutatie kosten eigen organisatie € 3.410

-          Mutatie baten uit eigen fondswerving: € 97.913

-          Mutatie resultaat beleggingen: € 118.693

-          Mutatie resultaat bankrente: -€ 560

-          Mutatie besteding aan de doelstelling 

      aantal ondersteunden: € 40.450

Totaal € 259.907
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3. Financiële positie 

Hierna worden de balansposten per 31 december 2019 en 31 december 2018 zodanig gerangschikt, 

dat nader inzicht wordt verschaft in de financieringsverhouding van de Stichting.

31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen en liquide middelen 463.597 358.443

Kortlopende schulden -11.418 -12.294

Liquiditeitssaldo 452.179 346.149

Effecten 1.286.433 1.386.923

Werkkapitaal 1.738.612 1.733.072

Materiële vaste activa 0 108

Totaal vastgelegde middelen 1.738.612 1.733.180

Gefinancierd met eigen vermogen 1.738.612 1.733.180

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 2019 uit op: 243.049

Het totaal van de ondersteuningen kwam in 2018 uit op: 261.089

Dit betreft een daling van: 18.039

Dhr. L. Putman.

Penningmeester
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In 2019 zijn de ondersteuningen gedaald met € 18.039 ten opzichte van 2018. In 2018 was dit nog een stijging ter grootte 
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Bestuursverslag 2019 

 

Doelstelling: 

De Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië (hierna: 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 2018 waren er nog ca 372 ontvangers die maandelijks 
een bedrag van 700.000 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 2019 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van het bestuur. De 
samenstelling is als volgt (naam, functie, nevenfuncties): 
 

H.H. Hoek  voorzitter  eveneens penningmeester van de Stichting tot 
      instandhouding van het Kolfffonds 

M.O. Rijkschroeff vice-voorzitter  eveneens penningmeester/vice-voorzitter 
   bewonerscommissie Maetstate, Den Haag 

Mw. R. Boersma secretaris  restauratief medewerkster 

L.G.M. Putman  penningmeester  eveneens eigenaar van Administratiekantoor PUCO,
     nu in Ruinen 

      Lid financiële commissie NCS (Nederland Culturele
      Sportbond) 

      Lid financiële commissie WOS (Werkgevers 
      Organisatie in de Sport) 

E. Nagel  2e secretaris 

 

Het secretariaat van de stichting werd behartigd door Mw. M. Stolker en Mw. A. Ter Heege. Mevr. 
G.F. Rijkschroeff is werkzaam als algemeen vrijwilligster. 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 2019 gedaald tot 350 personen. Aan 
het eind van elk jaar wordt er een zogeheten attestatie de vita operatie uitgevoerd door onze 
vrijwilligsters en het administratiekantoor in Jakarta. 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.  
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Het maandelijkse bedrag ter ondersteuning is met ingang van 1 januari 2020 verhoogd tot 780.000 
roepia (6 keer in tweemaandelijkse betaling per jaar uit te keren). Dat is ongeveer 49 euro (afhankelijk 
van de geldende wisselkoers). Het staat de ondersteunden vrij om daarvan een ziektekostenverzekering 
af te sluiten. Bestuursleden hebben in 2019 tal van activiteiten bezocht, waaronder de Tong Tong Fair 
(stand gedeeld met Stichting Pelita) en diverse pasars in den lande. 

 

Financiën:   

Het totaal aan directe ondersteuningskosten bedroeg 243.049 euro inclusief het bedrag dat is bestemd 
voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering.  Halin keerde in de maand december een 
zogeheten dertiende maand uit aan alle ondersteunden en een zogeheten Kerst gratificatie aan alle 
vrijwilligers die ons werk mogelijk maken. De gemaakte bureaukosten bedroegen ca. 50.000 euro.  

Halin verzorgt ook de doorbetaling van giften die bestemd zijn voor specifieke ondersteunden  die 
afkomstig zijn van Nederlandse particulieren. Het daarmee gepaard gaande bedrag bedroeg in 2018 
een totaal van 50.610 euro. Voor wie het nu duizelt: in totaal gaat het dan om een uitgaventotaal van 
316.340 euro tegenover een totaal aan baten van 321.771 euro. Van het resultaat over het boekjaar 
2019 wordt 5.432 euro opgenomen in de continuïteitsreserve.  

De resterende middelen zijn opgenomen in een bestemmingsreserve, gericht op voortzetting van de 
maandelijkse ondersteuning, de vergoeding van een zorgverzekering en een bedrag dat bestemd is 
voor (toekomstig) verblijf in een zorginstelling van ondersteunden. Beleggingsverliezen worden niet 
afgedekt. 

 

Vrijwilligsters Indonesië: 

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. 

Het aantal mensen dat contant geld ontvangt daalt gestaagd. 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 (twee) maand (maanden) 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 780.000 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. Zoals onderstaand blijkt: 

 

 

H.H. Hoek, voorzitter          
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verwerking voorstel bestemming resultaat)

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA € €

Materiële vaste activa

- Bedrijfsmiddelen 1 0 108

Financiële vaste activa

- Beleggingen 2 1.286.433 1.386.923

1.286.433 1.387.031

Vorderingen en overlopende activa 3 2.556 4.263

Liquide middelen 4 461.041 354.180

463.597 358.443

Totaal 1.750.030 1.745.474
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verwerking voorstel bestemming resultaat)

31-12-2019 31-12-2018

PASSIVA € €

Reserves

-       Continuïteitsreserve 5 505.432 500.000

-       Bestemmingsreserve maandelijkse 

ondersteuning
6 1.226.546 1.226.546

-       Bestemmingsreserve 

Verzorgingshuis Indonesië
7 6.635 6.635

1.738.613 1.733.181

Kortlopende schulden 8 11.418 12.294

11.418 12.294

Totaal 1.750.030 1.745.474
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

werkelijk begroot werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

- Doorbetalingen 50.610 p.m. 60.675

- Giften en schenkingen 78.509 81.500 83.784

- Schilderijen, beelden & ansichtkaarten 1.295 500 3.640

- Nalatenschappen 48.628 p.m. -               

- Diversen 4.096 3.225 3.610

Subtotaal baten uit eigen fondsenwerving 183.138         85.225           151.709       

Rentebaten en baten uit beleggingen

Resultaat beleggingen 9 137.693 19.000 -30.761

Rente baten 10 940 1.500 667

Subtotaal rentebaten en baten uit beleggingen 138.633 20.500 -30.093

Som der baten 321.771 105.725 121.616

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Structurele hulp

- Verstrekte steun (doelstelling A) 221.069 230.000 238.359

- Medische kosten (doelstelling B) 21.980 35.000 22.730

- Uitvoeringskosten ter plaatse (doelstelling C) 14.261 30.000 14.757
-  Uitvoeringskosten in Nederland (doelstelling D) 11.936 14.696 14.722

Totaal besteed aan doelstelling 269.246 309.696 290.567

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 18.754 18.446 19.906

- Kosten van beleggingen 11 15.745 17.000 16.978

Kosten werving baten 34.499 35.446 36.885

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie 12.594 15.058 10.558

Som der lasten 316.340 360.200 338.010

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 5.432 -254.475 -216.394
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 (vervolg)

werkelijk begroot werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Overschot / tekort 5.432 -254.475 -216.394

Resultaat bestemming

Toevoeging/onttrekking aan

- Continuïteitsreserve 5.432 -254.475        -216.394

- Bestemmingsfonds -                -                 -               
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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, 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 overeenkomstig overeenkomstig de Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties.

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen  

nominale waarde en in Euro.

Omrekening van vreemde valuta voor de balans

Monetaire activa en passiva in Indonesische rupiah worden omgerekend in de functionele valuta (Euro) tegen de

koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten

gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.

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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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa

1. Materiële vaste activa
Bedrijfs-

middelen

€

Stand per 1 januari 2019

Cumulatieve aanschafwaarde 1.625

Cumulatieve afschrijvingen -1517

Boekwaarde 108

Investeringen 2019 0

Afschrijvingen -108

Boekwaarde per 31 december 2019 0

Cumulatieve aanschafwaarde 1.625

Cumulatieve afschrijvingen -1.625

Boekwaarde per 31 december 2019 0

Afschrijvingspercentage 20%

2. Beleggingen

De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december 2019 en kunnen 

als volgt gespecificeerd worden weergegeven:

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Obligaties 962.116 917.532

Aandelen: ter beurse genoteerd en overige 324.317 309.609

Alternatieve beleggingen 0 159.782

1.286.433 1.386.923
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31-12-2019 31-12-2018

€ €

3. Vorderingen en overlopende activa

Waarborgsommen 800 800

Vooruitbetaalde huurkosten 400 400

Te vorderen dividendbelasting 1.113             2.359              

Diversen 243                704                 

2.556 4.263

31-12-2019 31-12-2018

€ €

4. Liquide middelen

Kas, Jakarta 3.637             561                 

Kas -                50                   

ABN AMRO Bank N.V. 439.101         312.016          

United Overseas Bank Indonesia 15.027           35.926            

ING Bank N.V. 3.276             5.627              

461.041 354.180

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 2019 (vervolg)

31-12-2019

Passiva €

5. Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 2019 500.000

Resultaatverdeling 2019 5.432

Mutatie naar bestemmingsreserve 0

Saldo per 31 december 2019 505.432

Ultimo 2019 ondersteunde de Stichting HALIN 345 (2018: 372) voormalige Nederlanders, geboren voor 15 

augustus 1945 en daaraan gelijkgestelden, woonachtig in de Republiek Indonesië. De financiële  

ondersteuning bedraagt -net als in 2018- Rp 650.000 (ca. 40 euro) per maand (12 maanden per jaar + kerst uitkering).

In 2020 zal deze ondersteuning worden verhoogd naar Rp 780.000 per maand, waarbij de kerst uitkering komt te vervallen.

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 2019 opgenomen 

continuïteitsreserve, naar verwachting, voldoende voor een periode van vijf 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. Bestemmingsreserve Maandelijkse ondersteuning

Stand per 1 januari 2019 1.226.546         

Toevoeging aan bestemmingfonds 0

Saldo per 31 december 2019 1.226.546

De resterende middelen zijn opgenomen in een bestemmingsreserve, gericht op voortzetting van de 

maandelijkse ondersteuning, de vergoeding van een zorgverzekering en een bedrag dat bestemd is voor

(toekomstig) verblijf in een zorginstelling van ondersteunden. Beleggingsverliezen worden niet afgedekt.

7. Bestemmingsfonds Verzorgingshuis Indonesië

Stand per 1 januari 2019 6.635

Toevoeging aan bestemmingfonds -                    

Stand per 31 december 2019 6.635

19

JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden | 22 mei 2020



Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (vervolg)

31-12-2019 31-12-2018

€ €

8. Kortlopende schulden

Accountantskosten 6.897           6.900           

Kosten vermogensbeheer Q4 3.843           4.200           

Vooruit ontvangen bedragen 50                -              

Overige 628              1.194           

Totaal 11.418 12.294

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Voor de kantoorruimte aan de Javastraat 56 te Den Haag is met Stichting IFAW een huurovereenkomst 

afgesloten voor 1 jaar ingaande per 1 januari 2019  en wordt behoudens opzegging door een der partijen 

stilzwijgend verlengd. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 4.800.
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

Specificatie en verdeling van kosten naar bestemming

A B C D
Fondsenwerving Beleggingen

Verstrekte 

steun

Medische 

kosten

Uitvoeringskosten ter 

plaatse

Uitvoeringskosten in 

Nederland 2019 2019

€ € € € € € € € € €

Bijdragen en kosten Indonesië 221.069 21.980 -                                   -                                  -                           -                   -                                        243.049       295.000 261.089

Inkoop boeken, beelden & ansichtkaarten -                   -                    -                                   1.626                          -                           -                   -                                        1.626           800                 1.064           

Aankoop- en beheerskosten beleggingen -                   -                    -                                   -                                  -                           15.745 -                                        15.745         17.000 16.978

Publiciteit en communicatie -                   -                    -                                   -                                  9.381 -                   -                                        9.381           11.300            8.580

Personeelskosten -                   -                    9.735 -                                  -                           -                   -                                        9.735           -                      10.365

Huisvestigingskosten -                   -                    1.074 4.008 4.008 -                   -                                        9.089           9.508              10.466

Bestuurs-, kantoor- en algemene kosten -                   -                    7.566 5.633 4.696 -                   12.594                               30.489         24.700            30.654

Afschrijvingen, rente en koersverschillen -                   -                    -4.114 669 669 -                   -                                        -2.776          1.892              -1.186

Totaal 221.069 21.980 14.261 11.936 18.754 15.745 12.594 316.340 360.200 338.010
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 (vervolg)

2019 2018

€ €

9. Resultaat beleggingen

Dividend 22.074 27.560

Gerealiseerde koerswinst                                                             115.620 -58.320

137.693 -30.761

10. Rente baten

Bankrente 940 667

138.633 -30.093

11. Kosten van beleggingen -15.745 -16.978

122.888 -47.072

Structurele hulp

Ondersteuningen 221.069 176.301

Doorboekingen 50.610 60.675

Medische kosten 21.980 22.730

293.659 259.705

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Verdeling uitvoeringskosten eigen

organisatie

Uitvoeringskosten in Nederland 11.936 14.696 14.722

Fondsenwervering 18.754 18.446 19.906

Beheer en administratie 12.594 15.058 10.558

TOTAAL 43.284 48.200 45.186
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 (vervolg)

Specificatie bestuurskosten en vrijwilligersvergoeding

-  Reiskosten binnenland 885

-  Verblijfskosten binnenland 206

-  Vrijwilligers vergoeding 4.700

-  Overige bestuurskosten 802

6.593
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 (vervolg)

Toelichting op de gehanteerde verdeelsleutels:

De kosten van de organisatie in Indonesië bedragen voor 2019: 14.261€      (2018: € 14.757)

en worden geheel toegerekend aan de kosten voor de doelstelling ter plaatse. 

De kosten van de organisatie in  Nederland bedragen voor 2019: 43.284€      (2018: € 45.186)

en worden op de volgende wijze toegerekend aan de doelstelling en aan de fondsenwerving:

Doelstelling Fondsenwerving

Percentage percentage

- Inkoop boeken, beelden & ansichtkaarten 0 100

- Huisvestingskosten 50 50

- Kantoorbenodigdheden en porti 66,7 33,3

- Telefoonkosten 50 50

- Folder/reclame- en advertentiekosten 0 100

- Reis- en verblijfkosten binnenland en buitenland 66,7 33,3

- Vrijwilligers vergoeding 50 50

- Overige bestuurskosten 66,7 33,3

- Administratie- en accountantskosten 50 50

- Notariskosten / overige diensten derden 100 0

- Bankkosten en overboekingprovisie 50 50

- Afschrijvingen 50 50

Totale kosten  eigen organisatie

werkelijk begroot werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

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

- Inkoop boeken, beelden & ansichtkaarten 1.626 800 1.064

- Huisvestingskosten 8.016 9.592 9.345

- Kantoorkosten 2.507 3.800 4.358

- Telefoonkosten 824 900 1.419

- Folder/reclame- en advertentiekosten 9.381 11.300 8.580

- Reis- en verblijfkosten binnenland en buitenland 1.091 2.000 825

- Vrijwilligers vergoeding 4.700 3.000 2.875

- Overige bestuurskosten 802 1.500 856

- Administratiekosten 6.002 6.500 6.002

- Accountantskosten 6.897 7.000 6.900

- Notariskosten / overige diensten derden 101 p.m. 1.135

- Afschrijving inventaris 108 108 325

- Bankkosten en overboekingprovisie 1.229 1.700 1.503

TOTAAL 43.284 48.200 45.186
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Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Den Haag

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming overschot

Voorgesteld wordt het positieve saldo over het verslagjaar 2019 ad 5.432€                  

te verwerken in de reserves en fondsen volgens onderstaande specificatie.

€

Bestemmingsreserve -                  

Continuïteitsreserve 5.432              

Totaal positief saldo 5.432              

Het voorstel is reeds in de balans verwerkt.

Controleverklaring

De controleverklaring is hierna opgenomen.
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 JAN© 

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS 

WWW.JAN .NL 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 

ONS OORDEEL 

Wij hebben de jaarrekening 2019 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 de Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië op 31 december 

2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C2 ‘’Kleine 

fondsenwervende organisaties’’. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019; 

2. de staat van baten en lasten over 2019; 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 in 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 C2 ‘’Kleine fondsenwervende 

organisaties’’. 

 

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 C2 ‘’Kleine fondsenwervende organisaties’’. 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 stichting 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 stichtingsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. 

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

stichting 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 stichting 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 stichting 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, 22 mei 2020 

 

JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.  

w.g.  

Andrea van der Giezen RA RB 
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