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Financieel Jaarverslag 2011 



 A. Financieel jaarverslag 
 
 

Balans per 31-12-2011 

            

Activa 31-12-2011     31-12-2010   

spaarrekening SNSregiobank 11892     13.013   

Betaalrekening SNSregiobank 26     206   

contanten 19     10   

           

Totaal    11.937    13.230 

            

Passiva           

reserve studieprojecten 8371     7.675   

reserve project ouderenzorg 688     1.022   

reserve muziekproject 161     570   

reserve kopieerapparaat 250     651   

reserve project medische zorg 27     27   

reserve project Koming 308     28   

reserve indonesiedag 2011       1.000   

reserve bank- en promotiekosten 31     201   

reserve algemeen 2101     2.057   

            

Totaal    11.937   13.230 

            

 



 
Staat van Baten en Lasten 2011 

                

Baten 
Werkelijk 

2011
   Begroot 

2011 
  Werkelijk 

2010 
  

Baten uit eigen fondsenwerving               
giften studieprojecten 8.387     4.500   5.511   
giften ouderenzorg 880     1.200   1.015   
giften muziekproject 321     300   342   
gift kopieerapparaat 0     0   0   
gift Koming 745     300   100   
subsidie Indonesiedag 2011 0     0   1.000   
eenmalige gift voor mevr Harnik 1.050     0       
vliegtickets 1.513     0       
kerstkaartenactie 216     0       
overige giften 165     2.500   1.278   
Totale baten eigen fondsenwerving    13.277    8.800   9.246
Baten uit gezamenlijke acties               
inkomsten Indonesiedag 3.673     3.000       
Totale baten uit gezamenlijke acties  3.673    3.000   0
Overige baten               
ontvangen rente  300     0   187   
Totale overige baten    300        187
                
Totale baten   17.250    11.800   9.433
                

Lasten 
Werkelijk 

2011
   Begroot 

2011 
  Werkelijk 

2010 
  

Besteed aan doelstelling               
studieprojecten 9.936     6.000   4.798   
project ouderenzorg 1.214     1.400   950   
muziekproject 730     800   564   
kopieerapparaat 22     150   0   
project Koming 465     300   347   
project medische zorg 0     0   0   
project weeskinderen 265     400   132   
eenmalige gift voor mevr Harnik 1.055     0       
vliegtickets 1.513     0       
Kerstkaartenactie 172     0       
Totaal besteed aan doelstelling   15.372    9.050   6.791
Lasten uit gezamenlijke acties              
uitgaven Indonesiedag 2.851     2.000   0   
Totaal lasten uit gezamenlijke acties   2.851    2.000   0

Werving baten              
promotiekosten 237     200   80   
Totaal werving baten   237    200   80
Beheer en administratie              
Kosten beheer en administratie 83     100   82   
Totaal beheer en administratie    83    100   82
               
Totale lasten    18.543    11.350   6.953
                
Resultaat    -1.293    450   2.480
                
Toevoeging/onttrekking aan:               

reserve algemeen 
   1.011    450   -

1.119
bestemmingsprojecten    -2.304        3.599
     -1.293    450   2.480

 
 



B. Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten 
 
Algemeen 
Met ingang van het verslagjaar 2009 is de balans is opgesteld conform de richtlijn 
(650) voor Fondsenwervende Instellingen. Als gevolg hiervan zijn eerst alle baten 
weergegeven, daarna gevolgd door alle lasten. Alle bedragen zijn vermeld in Euro. 
De activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben. 
 
Waarderingsgrondslagen  
 
Algemeen 
Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de 
stichting. 
Het eigen vermogen bestaat uit: 

 Algemene reserve: betreft het vermogen dat niet is vastgelegd of benodigd 
voor aanvulling van de projectenreserves 

 Projectenreserves: de projectenreserves bestaan uit giften waaraan door 
derden een specifieke bestemming is gegeven of die vanuit de algemene 
reserve zijn overgeheveld naar een specifiek project. Hierop is een 
uitzondering gemaakt. In overleg is een bedrag dat gereserveerd was voor 
onderhoud van het kopieerapparaat toegevoegd aan de reserve 
studieprojecten 

 
Grondslagen voor resultaatbepaling 
 
Baten en lasten 
Onder baten wordt verstaan alle in het boekjaar ontvangen bedragen uit giften. 
Onder baten wordt ook verstaan de rentebaten.  
. 
Onder lasten worden verstaan alle in het boekjaar toe te rekenen bestedingen t.b.v. 
de doelstelling. Ook horen hiertoe de kosten van eigen fondsenwerving, zijnde alle 
kosten van activiteiten voor het verkrijgen van giften t.b.v. de doelstelling.  
 
In de baten en lasten is ook een bedrag voor vliegtickets opgenomen. Uit navraag bij 
de belastingdienst is gebleken dat het is toegestaan onder bepaalde voorwaarden de 
vliegtickets door Semangat te laten betalen. Deze voorwaarden zijn: 
- Het bezoek is gericht op de activiteiten van de stichting. 
- Er wordt een gift gedaan die minimaal gelijk is aan de kosten van de tickets.  
 
Separaat zijn de baten en lasten van de Indonesiedag 2011 opgenomen, die we in 
samenwerking met Stichting Kita Juga hebben georganiseerd.  
 
Ten slotte de kosten van beheer en administratie, zijnde de kosten die gemaakt 
worden voor administratievoering welke niet direct zijn toe te rekenen aan de 
doelstelling of het verwerven van baten. 
 
Het negatief resultaat is ontstaan doordat een universitaire studie drie maanden 
eerder is gestart en daardoor kosten zijn gemaakt die pas in 2012 waren begroot. 



C. Begroting 2012-2014 
 

Begroting 2012-2014       

        

Inkomsten  2012 2013 2014

Giften studieprojecten 7.000 8.500 7.500

Giften ouderenzorg 1.200 1.200 1.200

Giften muziekproject 400 400 400

Giften Koming 300 300 300

Giften niet gespecificeerd 1.000 1.000 1.000

     

Onttrekking aan reserves 950 2.450   

        

Totaal inkomsten 10.850 13.850 10.400

        

        

Uitgaven       

Studieprojecten 8.000 11.000 7.500

Ouderenzorg 1.400 1.400 1.400

Muziekproject 400 400 400

Project Koming 300 300 300

Project kopieerapparaat 50 50 50

Project weeskinderen 400 400 400

Promotiekosten 200 200 200

Beheer en administratiekosten 100 100 100

     

Toevoeging aan reserves    50

        
Totaal uitgaven 10.850 13.850 10.400

 
 
De verwachting is dat er in 2012 en 2013 onvoldoende inkomsten zijn zodat er 
gebruik wordt gemaakt van de reserveringen. 
Vooral de al gemaakte reservering in de afgelopen jaren voor de langdurige 
studieprojecten (universitaire opleidingen) wordt aangesproken. 
 
 


