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Voorwoord 
 

Met veel genoegen bieden wij hierbij het jaarverslag 2016 aan. Hierin beschrijven 
wij de activiteiten, die hebben plaatsgehad gedurende het jaar 2016. Ook geven wij 
inzicht in onze inkomsten en uitgaven en kijken wij vooruit naar 2017.  

Het bestuur heeft als doel om kinderen en jongvolwassenen te kunnen helpen met 
onderwijs en studie. In 2015 hebben wij als doel voor 2016 geformuleerd: het 
verwerven van extra middelen tot het niveau van minimaal € 10.000. 

Het is een uitdaging geweest in 2016 om, met beperkte financiële middelen, goede 
projecten te vinden. Toch zijn we niet ontevreden over de behaalde resultaten in 
2016. 

Onze actie om gehoorapparaten in te zamelen voor het project The Sound of Hope 
is zeer geslaagd en heeft geresulteerd in een schenking in natura van in totaal 90 
gehoorapparaten. Een gehoorapparaat kost in Indonesië IDR 8 miljoen (€ 503). 
Ouders in Indonesië kunnen een gehoorapparaat niet betalen. Dankzij Beter Horen 
Oisterwijk en de stichting hebben 90 kinderen een gehoorapparaat kunnen 
ontvangen.     

Op 18 oktober 2016 is het bestuur geïnformeerd over een, in 2017, te ontvangen 
legaat uit de nalatenschap van Mw. B. Scheuer, waardoor wij weer plannen kunnen 
gaan maken voor 2017.    

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de donateurs van onze 
stichting hartelijk te bedanken. Zonder hun financiële bijdrage of een bijdrage in 
natura is het voor ons niet mogelijk om onze hulp op het huidige niveau te 
handhaven. Wij hopen, dat wij ook in de toekomst een beroep op onze donateurs 
mogen blijven doen. De Stichting Kids Future Indonesia heef geen overheadkosten 
en elke geschonken Euro komt terecht bij de kinderen, die onze hulp hard nodig 
hebben. 

 

Namens het bestuur van de Stichting Kids Future Indonesia, 

 

Mw. drs. Yvonne Schram, 

Voorzitter       
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De technische ruimte in Yayasan Corti, waar de gehoorapparaten worden 

nagekeken en weer gebruiksklaar worden gemaakt voor de kinderen.  
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Stichting Kids Future Indonesia in het kort 
 

Rechtsvorm 

Opgericht in 2009. 

Stichting, statutair gevestigd in  

's-Hertogenbosch. 

Selectie projecten 

De Stichting hanteert de volgende criteria: 

• Kleinschalig projecten 

• Maximaal persoonlijk of sociaal 
rendement 

• In samenwerking met plaatselijke 
contactpersonen op scholen, in 
weeshuizen, gemeenten, 
jongerenorganisaties 

Bestuursleden en functies 

drs. Y. Schram, voorzitter 

drs. H. Voorhuis, penningmeester 

mr. M. van de Vall, secretaris 

Registratie en erkenning 

Stichting Kids Future Indonesia is erkend als 
ANBI, een algemeen nut beogende instelling. 
Dit betekent dat, afhankelijk van de eigen 
situatie, de gift aftrekbaar is voor de 
belastingdienst en dat er vrijstelling is van 
schenkingsrechten.  

Structuur en organisatie 

Particulier hulpverleningsinitiatief. 

Alle bestuursleden werken onbezoldigd en 
zonder onkostenvergoeding. 

Donaties en kosten 

 2016 2015 

 € € 

Donaties 500,00 2.600,00 

Donatie in 
natura 

45.283,00 
 

Kosten 
overhead  

204,37 181,54 

Projecten 0 36,14 

Studiefonds 80,99 1.360,80 

 

Donateurs 

Eenmalige of jaarlijks terugkerende donaties 
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Werkgebied 

 

 

 

 

 

 

Communicatie 

Website 

Nieuwsbrieven 

Folders 

Presentaties 

Televisie in Indonesië 

 

 

Projecten 

Stichting Kids Future Indonesia ondersteunt 
vanaf de oprichting in 2009 projecten in de 
volgende categorieën: 

• Onderwijs / studiefonds 
✓ Engels op basisscholen 
✓ Vervolgopleidingen voor 

(wees)kinderen o.a. als zij op 18-
jarige leeftijd het weeshuis 
moeten verlaten 

• Opvang 
✓ Ondersteuning van weeshuizen 
✓ Van (wees)kinderen als zij op 18-

jarige leeftijd het weeshuis 
moeten verlaten 

• Huisvesting 
✓ Verbouwing van de keuken, 

eetzaal, slaapzaal, studeerzaal 
van het weeshuis in Tuka (Bali) 
van de Zusters Franciscanessen  

✓ Aanschaf van meubilair 

• Sociale begeleiding 
✓ Engels voor werkloze jongeren en 

begeleiding naar werk 

• Medische zorg  
✓ Noodfonds voor ziektekosten van 

(wees)kinderen 
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Missie 

Stichting Kids Future Indonesia ondersteunt 
relatief kleinschalige projecten met een 
groot rendement. De Stichting ziet erop toe 
dat elke gedoneerde euro maximaal ten 
goede komt van de projecten en van het 
studiefonds voor kinderen en jongeren. 

 

Werkwijze 

• Onder plaatselijke leiding met financiële 
steun vanuit Nederland 

• Vraaggericht: inspelen op noden en 
behoeften 

• Bestuur besluit over toekenning van geld 

• Direct en frequent toezicht op de juiste 
besteding van het geld bij projecten 

• Regelmatig wordt gerapporteerd door de 
plaatselijke leiding over de voortgang bij 
projecten 

• Lage overheadkosten 

• Verslaglegging inclusief jaarrekening 
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Bestuursverslag 2016 
 

The Sound of Hope 
 

In het verslagjaar 2011 heeft de Stichting Kids Future Indonesia invulling kunnen 
geven aan haar doelstellingen door financiële steun aan projecten Engels voor 
werkloze jongeren in de regio’s Cepaka en in de regio Kaba-Kaba . In 2013 is het 
project van drie jaar succesvol afgerond.  
 
In 2014 is een onderzoek gestart om de behoeften na te gaan en nieuwe projecten 
op te zetten. In 2015 zijn een aantal projecten bezocht, waaronder het Project 
‘’The Sound of Hope’’: de Sushrusa School voor dove kinderen. 
 
In Bali worden veel kinderen doof geboren door genetische oorzaken. Het is niet 
vanzelfsprekend dat dove kinderen naar school kunnen. Een onacceptabele 
situatie, omdat elk kind recht op onderwijs heeft.  
 
In 2016 is onze samenwerking tot stand gekomen met Lumina en Yayasan Corti, 
gevestigd in Denpasar, Bali. Mr. Augusti Hendrik en Mrs. Maria Isfourini beheren 
het gehoortestcentrum en de school voor dove en slechthorende kinderen.   
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Wij zijn veel dank verschuldigd aan de 

heer Raymond Chin van Beter Horen 

Oisterwijk voor het inzamelen van 90 

gehoorapparaten voor de kinderen van 

de Sushrusa School. 

 

Op 14 april 2016 zijn 90 gehoorapparaten 

overhandigd aan Maria Isfourini. 
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De zachte plastic tubes voor de 

gehoorapparaten konden rekenen 

op grote belangstelling. In 

Indonesië worden alleen hard 

plastic tubes gemaakt. De kinderen 

hebben vaak last van het 

gehoorapparaat met een hard 

plastic tubes. Zachte plastic tubes 

moeten echter worden 

geïmporteerd uit het buitenland en 

zijn erg duur.  
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De invoer van de 90 gehoorapparaten was niet eenvoudig en zorgde voor veel 

oponthoud, ondanks de verklaring ten behoeve van de douane (bijlage 1). 

 

Studiefonds Stichting Kids Future Indonesia 
 

Het Studiefonds bekostigt de opleiding van studenten. De projecten en de uitgaven 
ten behoeve van het Studiefonds zijn allemaal voorzien van een financiële 
onderbouwing. 

De Stichting Kids Future Indonesia voert de projecten uit in eigen beheer en in 
samenwerking met lokale partners. Op die manier kunnen wij onze donateurs voor 
100% garanderen, dat geld rechtstreeks en zonder tussenpersonen ten goede komt 
aan de opvang, huisvesting en het onderwijs van kinderen en jongeren. 

In 2013 heeft de stichting € 1.693, 52 voor schoolgeld/collegegeld betaald.  
Voor Ni Kadek Olivia Mimigasari betaalde de Stichting een deel van het schoolgeld 
voor de Junior High School (SMA). Haar vader betaalt zelf de helft van de 
studiekosten.  
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Lukas Lelu Wunda is in 2014 geslaagd aan de Universiteit Udayana, waar hij een 
opleiding Bouwkunde en Architectuur heeft gevolgd van 4 jaar.  
 
I Putu Nora Ary Raditja en I Made Gunadika zijn gestart met hun Hbo-opleiding 
Informatica van 4 jaar in 2011. De opleiding duurt 4 jaar: van 2011 – 2015. 
De opleiding duurde 4 jaar. In 2015 is I Made Gunadika geslaagd voor zijn examen. 
Hij heeft inmiddels een uitstekende baan gevonden.  

In augustus 2014 heeft de stichting het schoolgeld betaald (schooljaar 2014/2015 

voor de opleiding tot kok voor Surya Dwi Pramana. Het betreft een mbo-opleiding, 

die twee jaar duurt (bijlage 2 en 3).  Ook voor schooljaar 2015/2016 heeft de 

stichting zijn schoolgeld betaald. Na het betalen van het examengeld in 2016 heeft 

hij zijn studie kunnen afronden. 

Projecten in 2017 

 

Dankzij het te ontvangen legaat in 2017 heeft het bestuur in 2016 weer plannen 

kunnen maken voor mogelijke projecten in 2017.  

In 2017 worden de volgende projecten bezocht: 

 

 

 

 

1. Bali Street Kids Project 

In Bali ontmoet je veel hartverscheurend slecht uitziende straat - kinderen 

van jonge leeftijd. Deze kinderen komen van de armste dorpen van Bali 

en worden door hun familie naar de stad en de toerist ische gebieden 

gestuurd om te bedelen, zodat hun ouders meer inkomen hebben. Veel 

van deze kinderen worden misbruikt en gedwongen.  

http://www.ykpa.org/
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De YKPA organisatie tracht aids en misbruik te voorkomen. En biedt deze 

kansarme straatkinderen een zorgzaam thuis, scholing, en een nieuw 

leven.  

 

 

2. Hospice Project van tv-kok Lonny Gerungan: Rumah Singgah 

Lonny Gerungan zamelt geld in voor de start van een hospice. De verbouwing van 

het pand moet van het pand een warm laatste thuis bieden voor onder andere 

kinderen met uitbehandelde kanker.  

Nu worden deze kinderen naar huis 

gestuurd, waar ze geen adequate 

verzorging meer krijgen en 

medicijnen. 

Naast de verbouwing van het pand is 

ook geld nodig voor verzorging, eten 

en medicijnen.   

 

 

Lonny 

organiseerde 

ter ere van zijn 

60ste 

verjaardag een 

diner op 04 mei 

2016.  

De helft van de 

opbrengst is 

naar de 

verbouwing 

van de hospice 

gegaan. 
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Inmiddels is het pand volledig gerenoveerd. 
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Jaarrekening 2016 

 
Balans per 31 december 2016   

 31-12-2016 31-12-2015 

Activa   

Vlottende Activa   

Voorraden   

Overige vorderingen   

Liquide middelen 4.028,17 3.813,53 

   

 4.028,17 3.813,53 

Passiva   

Eigen vermogen   

Stichtingskapitaal   

Nog niet toegezegde middelen 4.028,17 3.813,53 

   

Schulden   

Langlopende schulden   

Kortlopende schulden   

   

 4.028,17 3.813,53 
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Baten en Lasten   

 2016 € 2015 € 

Baten 500,00 2.600,00 

   

Lasten   

Kosten projecten 0 36,14  

Kosten administratie  39,37 39,37 

Kosten bank 165,00 142,17 

   

Kosten studiefonds 80,99 1.360,80 

 285,36 1.021,52 

   

   

Saldo der baten en lasten  214,64 1.021,52 

   

   

   

Liquide middelen   

   

NL37 RABO 0122 6131 12 4.028,17 3.813,53 

   

 4.028,17 3.813,53 

   

Nog niet toegezegde middelen 

 

  

Per 1 januari 2016 3.813,53 2.851,18 

Over 2016 214,64 1.021,52 
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  3.872,70 

Vooruitbetaald 2017 0 -59,17 

Resteert nog niet besteed 4.028,17 3.813,53 
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 2016 € 2015 € 

Baten   

Donaties 500,00 2.600,00 

Rente bank   

   

 500,00 2.600,00 

   

Lasten projecten    

Docenten  0  

Lesmateriaal, boeken, 
computerprogramma’s 

0 36,14 

Projecten 0 36,14 

   

Collegegeld Made Guna Dika 
voor 4 jaar (eenmalig betaald 
voor 4 jaar in 2011) 

  

Afstuderen examengeld 
opleiding architect scriptie Lukas 
Lelu Wunda 

 692,41 

Schoolgeld opleiding kok voor 
Surya Dwi Pramang augustus 
2014/2015 semester I + II 

 319,86 

Schoolgeld opleiding kok voor 
Surya Dwi Pramang augustus 
2015/2016 semester I + II 

Examengeld Surya Dwi Pramang 

 

 
 

80,99 

348,53 

   

Studiefonds 80,99 1.360,80 

   

Kosten   

Website 39,37 39,37 
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Bank 165,00 142,171 

   

 285,36 181,54 

   

 

Overige gegevens 

Voorstel omtrent de bestemming van het resultaat 

Het bestuur stelt voor het resultaat over 2016 ad € 214,64 toe te voegen aan de nog niet 
toegezegde middelen. Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.  

 

Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

                                                             
1 Goedkoop tarief bij de Rabobank is vervallen voor stichtingen en verenigingen. 
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Bijlage 1 

 
 

 


