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1. Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Innerlijke kracht, positieve energie, dat is de betekenis van Semangat en dat is ook 
waar onze stichting voor staat. Een kracht en energie die u ons ieder jaar weer geeft 
door uw enthousiaste reacties en uw financiële bijdrage.  
In dit jaarverslag blikt Stichting Semangat terug op 2018 en kijken we ook vooruit 
naar de toekomst.  
Natuurlijk doen wij ook verslag van onze projecten en geven we u inzicht in de 
organisatie van Semangat en de financiële resultaten. Verder besteden we aandacht 
aan fondsenwerving, maatschappelijke bewustwording en promotie. 
 
Wij wensen u veel leesplezier, 
 
Namens het bestuur van Stichting Semangat, 
Herm Pennings, 
Voorzitter 
 
 

 
 
Onze scholieren en studenten: Yesa, Yuli, Dini en Dinda



 - 4 - 

2. Bestuur en organisatie 
 
2.1 Bestuur 
 
2.1.1 Samenstelling Bestuur 
In 2018 zijn er geen wijzigingen geweest en bestond het bestuur uit: 
Herm Pennings, voorzitter 
Lea Pennings-Haenen, secretaris/penningmeester 
Ank van Lier, bestuurslid 
Sander Janssen, bestuurslid  
 
2.1.2 Werkwijze van het bestuur 
Het bestuur is in 2018 4 maal structureel bij elkaar gekomen. Belangrijkste 
onderwerpen: 
- Jaarverslag 2017 en begroting 2018/2019 
- Project Kliniek Semangat Mulia (Garahan)  
- Bewaken begroting en voortgang 
- Status en voortgang fondsenwerving 
- Promoten van Semangat 
-Terugkoppeling bezoek aan projecten 
Tussentijds is er diverse malen informeel overleg geweest met stichting SSK over het 
project Kliniek Semangat Mulia waar beide organisaties samenwerken en hebben we 
diverse malen ervaringen uitgewisseld met bestuursleden van andere stichtingen die 
in Indonesië werkzaam zijn. 
 
2.1.3 Kostenbeheersing 
Semangat is uiterst alert op kostenbeheersing. Gewerkt wordt vanaf ‘de keukentafel’. 
Hierdoor hebben we bijna geen indirecte kosten. De indirecte kosten bestaan uit 
promotie- en bankkosten, inschrijving KvK en het domein voor de website.  
 
2.1.4 Honorering 
Statutair is bepaald dat het Bestuur geen bezoldiging ontvangt. Het bezoek van de 
bestuursleden aan onze projecten in Indonesië vindt geheel op eigen kosten plaats 
(zie ook financieel jaarverslag). 
 
 
2.2 Organisatie 
Vestigingsgegevens   Stichting Semangat 
      Parallelweg 14 
      5993 BG Maasbree 
Registratie     Kamer van Koophandel, Venlo nr. 14100863    

     Belastingdienst, ANBI vrijstelling nr. 57085 
 
 
 

Bankgegevens    Bank: SNS Regiobank, Maasbree 
      Naam: Stichting Semangat 
      Rekeningnummer: NL62RBRB0983863903 
 
Website     www. semangat.nl 
Email       info@semangat.nl 

mailto:info@semangat.nl
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3. Het jaar in het kort 
 
 
Dit jaar zijn Herm en Lea Pennings in april en in oktober afgereisd naar Indonesië om 
daar de voortgang van de projecten persoonlijk te controleren. 
In april hebben we weer deelgenomen aan de gezamenlijke Goede Doelen collecte 
in Maasbree. 
Het jaarverslag is in juni afgerond en gepubliceerd op internet. 
Het hele jaar hebben we veel aandacht besteed aan het werven van sponsors dat tot 
een positief resultaat heeft geleid (zie jaarrekening). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    De kliniek is in gebruik en in mei officieel geopend 

 
 
 
4. Onze projecten 
 
De doelstelling van Semangat bevat 4 belangrijke speerpunten: educatie, 
ouderenzorg, medische zorg en het verbeteren van de leefomstandigheden. 
Educatie en het verbeteren van medische zorg zijn onze speerpunten voor de 
komende 3 jaar. Het verbeteren van medische zorg doen we in nauwe 
samenwerking met onze partner organisatie Stille Sterke Kracht (SSK) 
Voor alle lopende projecten zijn voldoende financiële reserves aanwezig. 
Minimaal 1 keer per jaar worden actuele en afgeronde projecten persoonlijk 
gecontroleerd. Tussentijdse informatie, stand van zaken etc. ontvangen we via email 
of telefonisch. 
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4.1 Educatie 
 
4.1.1 Studieprojecten: universitaire opleidingen 
We hadden dit jaar een aantal successen te vieren: maar liefst 3 geslaagden! Ayu 
heeft haar studie rechten versneld afgerond en is in december 2018 afgestudeerd in 
Jember. Aansluitend is zij gestart aan de universiteit in Surabaya voor de 
vervolgopleiding voor notaris.  
Zainal Abidin heeft zijn ICT-opleiding in 2018 afgerond.  
Grace is in december geslaagd voor haar opleiding tot basis arts (theoretisch deel) 
en gaat de komende 2 jaar ervaring op doen als co-arts op Bali. 
Elmi en Iis zijn beiden eind 2018 gestart met hun afstudeeropdracht en we 
verwachten dat ze het 3e kwartaal 2019 hun studie afronden. 
Dinda is erg enthousiast over haar opleiding voor verpleegkundige en haalt goede 
cijfers. 
Onze middelbare scholiere Yuli is geslaagd aan de SMP en is in augustus gestart 
met de opleiding voor verpleegkundige. 
We hebben tijdens de bezoeken met onze contactpersonen gesproken over 
potentiele kandidaten voor de toekomst zodat we een planning voor de komende 
jaren kunnen maken. 
 

 
Ayu     Grace    Zainal 

 
Iis              Dinda     Yuli 
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4.1.2 Studieprojecten: Help een kind naar school 
Wij geloven dat goed onderwijs deuren opent voor kinderen. Maar, onderwijs kost 
geld en is dus niet weggelegd voor kinderen van ouders die geen geld hebben om 
dat te betalen. Ze worden vaak van school gehaald om te werken om zo een bijdrage 
aan het gezinsinkomen te leveren. 
Kinderen moeten niet werken, ze moeten spelen en leren. Jongeren moeten de kans 
krijgen zich voorbereiden op een goede toekomst. 
Daarom hebben we vanaf januari 2012 de scholieren tot en met de middelbare 
school ondergebracht in een speciaal project: Help een kind naar school!  
Begin 2018 hadden we 5 jongeren in ons programma: Yuli, Edo, Novita, Dini, en 
Yusril. Yuli heeft de middelbare school in april afgerond is geslaagd. Ons programma 
is in november uitgebreid met Deto. Hij gaat naar de SMP. 
Ter plekke hebben we natuurlijk ook weer de rekeningen van uitgaven voor 
studiekosten gecontroleerd. 
 
 

 
Novita     Yusril      Deto   

  
 

 
Yuli is geslaagd    Dini en Yesa 
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4.2 KliniekSemangat Mulia (Garahan)   
 
In ons jaarverslag van vorig jaar schreven we dat Semangat Mulia, de lokale 
organisatie ter plekke, volop bezig was om te zorgen dat gebouw en personeel 
voldoen aan de voorwaarden voor een kliniek. 
Het heef iets langer geduurd dan verwacht maar uiteindelijk zijn in april alle 
benodigde vergunningen verstrekt en heeft men nu de formele status van kliniek. 
De officiële opening vond plaats op 15 mei. Natuurlijk is dit project in 1e instantie 
bedoeld voor het verbeteren van de gezondheidszorg ter plekke. Bijkomend resultaat 
is werkgelegenheid voor maar liefst 35 mensen. 
De volgende stap is doorgroeien naar het volgende niveau voor een kliniek door o.a. 
de verdubbeling van het aantal bedden (van 12 naar 24) en het bouwen van ruimtes 
waar specialisten spreekuur kunnen houden. We hopen dit in 2019 te realiseren en 
als dat allemaal lukt, willen we gezamenlijk met de mensen ter plekke bespreken wat 
er nog nodig is om door te groeien tot een volwaardig ziekenhuis en welk tijdspad 
men in gedachte heeft. 
Natuurlijk hebben we ook continue aandacht voor de gehandicapte kinderen en 
jongeren uit de omgeving. Deze blijven onder periodieke controle bij de huisarts en 
tandarts staan.  
 

 
de officiële opening van de kliniek op 15 mei 
 

 
Dokter Puspa (rechts) met haar assistentes     de apotheek 
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De patiënt is opgehaald met de ambulance en blijft na behandeling op de afdeling 
 

 
medische controle en verstrekking medicijnen aan gehandicapte kinderen/jongeren 
 
4.3 Ouderenzorg 
 
Over onze ouderen is weinig te melden. Zowel Oma Rika en mevrouw Sutiani zijn 
nog steeds goed gezond.  
           

 Oma Rika 
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4.4 Verbeteren leefomstandigheden 
 
4.4.1 Koming 
Koming woont nog steeds met haar man Fuji, zoontje Farel  en dochtertje Naura op 
Bali. Haar leefsituatie is ongewijzigd: haar man heeft geen vast werk en zijzelf werkt 
in een beautysalon. Het gezin ontvangt van ons enkele malen per jaar een bijdrage 
in de kosten van gezonde voeding voor hun kinderen. 
 
4.4.2 Farida 
Farida woont samen met haar man en haar 2 kinderen in Kalibaru. Het gezin 
ontvangt van ons maandelijks een kleine bijdrage in de kosten van gezonde voeding 
voor hun kinderen. 
 
 

 
Koming met haar gezin      Nieuwe kleding voor Abigail  
 
4.4.3 Kansarme kinderen 
Tijdens beide bezoeken hebben Herm en Lea weer voor een aantal kinderen kleding 
gekocht. 
 
 
 
5. Fondsenwerving, maatschappelijke bewustwording en promotie. 
 
Voor het merendeel van onze projecten hebben we vaste donateurs gekoppeld aan 
een “eigen” project. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de donateurs: het is 
“hun” project waar Semangat als tussenpersoon fungeert in de uitvoering en 
bewaking. Op het moment dat er een vaste donateur weg valt wordt er actief gezocht 
naar vervanging zodat de continuïteit van de projecten geborgd blijft.  
Het aantal donateurs is stabiel gebleven en ook dit jaar hebben we weer een nieuw 
5-jarig contract afgesloten. Dit biedt voor Semangat meer zekerheid aan inkomsten. 
We hebben volop gewerkt aan de naamsbekendheid van Semangat. In 2018 hebben 
we, inclusief het jaarverslag, 4 keer een nieuwsbrief verzonden naar de abonnees.  
Op Facebook en Twitter hebben we in 2018  35 berichten geplaatst. Het meest 
gelezen bericht  had een bereik van 823 personen.  
We zijn ook in 2018 weer deelnemer aan de Goede Doelen actie in Maasbree. Dat 
levert, behalve naamsbekendheid, ook ieder jaar een mooi bedrag op. 
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6. Vooruitblik naar 2019 
 
In 2019  hebben we de volgende speerpunten: 

1. De verdere ontwikkeling van de kliniek in Garahan 
2. Continueren van onze educatieve projecten: Help een kind naar school! en het 

mogelijk maken van universitaire opleidingen 
3. Het persoonlijk blijven informeren van onze “projecteigenaren” 
4. Blijven uitbreiden van naamsbekend en het toevoegen van informatie over 

onze stichting op relevante websites 
5. Creëren van maatschappelijke bewustwording en vergroten van onze 

naamsbekendheid  
 
 
7. Tot slot 
 
Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een succesvol jaar. 
Dat succes is zonder de hulp van al onze donateurs niet mogelijk. Hartelijk dank 
daarvoor! 
 
Dit is het officiële jaarverslag van stichting Semangat, vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 30-06-2019 te Maasbree.  
 
 
 
 
 
De door de bestuursleden ondertekende pagina is op te vragen via het 
contactformulier op onze website: www.semangat.nl 
 
 
 
 
 

http://www.semangat.nl
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A. Financieel jaarverslag 
 
 
 

Activa 31-12-2018 31-12-2017
spaarrekening SNSregiobank 22901 21317
Betaalrekening SNSregiobank 108 1385
contanten 0 149

Totaal 23.008 22.851

Passiva
reserve studieprojecten 8473 11712
reserve project ouderenzorg 810 932
reserve project Koming 100 175
reserve project Farida 166 122
reserve project Polikliniek 1177 1177
reserve bank- en promotiekosten 774 475
reserve algemeen 11508 8258

Totaal 23.008 22.851

Balans per 31-12-2018



 - 13 - 

 
 
 
 
 

Baten
Werkelijk 

2018
Begroot 
2018

Werkelijk 
2017

Baten uit eigen fondsenwerving
giften studieprojecten 6.637 6.000 5.012
giften ouderenzorg 375 400 445
gift Koming 240 250 240
gift Farida 300 250 100
gift Polikliniek 500 6.621
vliegtickets 3.289 1.533
overige giften 5.080 2.500 3.813
Totale baten eigen fondsenwerving 15.921 9.900 28.937
Overige baten
ontvangen rente 53 50 193
Totale overige baten 53 50 193

Totale baten 15.975 9.950 29.130

Lasten
Werkelijk 

2018
Begroot 
2018

Werkelijk 
2017

Besteed aan doelstelling
studieprojecten 9.875 8.300 6.945
project ouderenzorg 496 400 548
project Koming 315 250 210
project Farida 257 250 208
project kansarme kinderen 679 250 68
project polikliniek 500 7.708
vliegtickets 3.289 1.533
Totaal besteed aan doelstelling 14.911 9.950 25.618
Werving baten
promotiekosten 356 500 469
Totaal werving baten 356 0 469
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 551 200 149
Totaal beheer en administratie 551 200 149

Totale lasten 15.818 10.650 26.236

Resultaat 157 -700 2.894

Toevoeging/onttrekking aan:
reserve algemeen 4.227 -2.550 3.388
bestemmingsprojecten -4.070 1.850 -494

157 -700 2.894

Staat van Baten en Lasten 2018
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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.  
•  
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.  
 
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. 
 
De prognose was dat 2018 met een negatief resultaat van 700 Euro zou eindigen. 
Het uiteindelijke positieve resultaat van 157 Euro wijkt hier enigszins vanaf. Grootste 
verschil in de begroting  zijn de inkomsten uit  niet geoormerkte giften en de uitgaven 
voor onze studieprojecten. Deze laatste is veroorzaakt door het toevoegen van 1 
nieuwe studente dat niet voorzien was. De overige afwijkingen zijn minimaal.
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C. Begroting 2019-2021 
 
 
 

Begroting 2019-2021

Inkomsten 2019 2020 2021
Giften studieprojecten 6.000 6.000 6.000
Giften ouderenzorg 400 400 400
Giften Koming 250 250 250
Giften Farida 250 250 250
Giften Polikliniek 500 50000 10000
Giften niet gespecificeerd 2.500 2.500 2.500
Rente 50 50 50

Onttrekking aan reserves 1.200 21.350

Totaal inkomsten 11.150 59.450 40.800

Uitgaven
Studieprojecten 8.700 8.700 8.700
Ouderenzorg 400 400 500
Project Koming 250 250 300
Project Farida 250 250 250
Project Polikliniek 500 30000 30000
Project kansarme kinderen 350 350 350
Promotiekosten 500 500 500
Beheer en administratiekosten 200 200 200

Toevoeging aan reserves 18800

Totaal uitgaven 11.150 59.450 40.800  
 
 


