VOORWOORD
Dit is het jaarverslag van ‘Stichting Kleinschalige
Projecten Indonesië’ (SKPI) over het jaar 2013.
In dit verslag geven we – zoals ieder jaar – een
verantwoording van onze inkomsten en uitgaven.
We kijken wat betreft de inkomsten met grote
tevredenheid terug op dit afgelopen jaar. Naast de
jaarlijkse bijdragen van onze vaste donateurs zijn onze
inkomsten met name gegroeid door allerlei speciale
acties.
We hopen dat u ons als trouwe donateurs ook in 2014
zal blijven steunen en danken u van harte voor uw giften
in het jaar 2013.
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1. ACTIES
Met name de kinderen van de basisscholen De
Lanteerne en de Nicolaasschool, beiden gevestigd in
Nijmegen, wisten in het kader van hun paas- en
vastenprojecten veel geld in te zamelen. De vastenactie
van de dominicanen in Huissen bracht eveneens veel
geld in het laatje. Zo ook een substantiële bijdrage van
de parochiële caritasinstelling St. Catharina te
Eindhoven. Daarnaast hielden we dit jaar voor de
tweede keer een sponsorbuffet voor de donateurs van
de kleinschalige projecten in Geldrop. Niet alleen leverde
dit een mooi geldbedrag op, maar het is tevens een
goede gelegenheid om elkaar als donateurs te
ontmoeten en te informeren. Op deze bijeenkomst
konden de aanwezigen allerlei Indonesische artikelen
kopen bij Indo Toko en boeken over Indonesië. Ook dit
jaar zullen we in de maand november opnieuw een
sponsorbuffet organiseren.
Tevens willen we de spontane acties gedurende dit jaar
niet onvermeld laten. We noemen o.a. enveloppenacties
bij verjaardagen en afscheidfeesten, het verkopen van
zelfgekweekte knoflook en de verkoop van een blokfluit
van Pabo Groenewoud in Nijmegen. Ook ontvingen we
van de familie Verhoef een grote verzameling boeken
over Indonesië om te verkopen. De opbrengst van al
deze verschillende activiteiten is te lezen op pagina 5
(overzicht inkomsten en uitgaven in 2013).
De acties worden gedurende het jaar ook gepubliceerd
op onze website (www.help-indonesie.nl) en op de
facebook-pagina (kleinschalige projecten indonesie).
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Kortom: ons beleid om naast de vaste inkomsten van de
donateurs ons meer te richten op andere vormen van
inkomsten begint meer en meer duidelijk vruchten af te
werpen. Dit blijkt eveneens uit het mooie bedrag van de
eenmalige giften.
2. BEZOEK PROJECTEN
Ook dit jaar organiseerde Anton van Deursen in oktober
voor de tweede keer een studiereis naar Indonesië in het
kader van de internationalisering voor 11 collega’s van
de Faculteit Educatie van de HAN. Ze bezochten daar in
het kader van een conferentie rondom ‘diversiteit’ de
lerarenopleiding van de Sanata Dharma Universitas in
Yogjakarta en organiseerden een studiedag voor de
docenten van het basis- en voortgezet onderwijs van de
zusters Dominicanessen in Purwokerto. Ook brachten ze
een bezoek aan verschillende projecten in Jakarta
(Zuster Philomina en Zuster Alexa) en Yogjakarta
(broeder Sarju).
Mede door deze twee studiereizen hebben meerdere
collega’s van Pabo Groenewoud zich aangemeld als vaste
donateur. We heten ze langs deze weg van harte
welkom.
3. AANSCHERPING BELEID
In 2013 hebben we als bestuur van onze stichting
besloten om het aanvragen van giften voor de projecten
te verscherpen. Daartoe hebben we in drie talen
(Nederlands, Engels en Bahasa Indonesia) een aanvraag-
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formulier ontworpen. In de bijlage van dit jaarverslag
hebben we dit opgenomen (pagina 14 e.v.).
In de verantwoording dienen de projectcoördinatoren
specifiek aan te geven hoe ze de gelden hebben besteed.
Vanwege de transparantie van ons beleid zullen we deze
formulieren plaatsen op onze website (bij de link ANBI).
Omdat we in begin maart nog veel geld in kas hadden
hebben we het resterende bedrag voor 2013 aan de
verschillende projecten overgemaakt (zie overzicht
inkomsten en uitgaven op pagina 5 ). In het nawoord van
het jaarverslag 2012 hadden we dit voornemen reeds
gemeld. In de tweede helft van dit jaar hebben we de
projectcoördinatoren verzocht hun aanvragen voor het
jaar 2014 via het nieuw ontworpen formulier in te
dienen. Het formulier blijkt goed te werken, want 5
projectcoördinatoren hebben het in de tweede semester
van dit jaar volgens de gegeven richtlijnen ingevuld. Op
grond hiervan hebben we in de maand december de
gevraagde gelden geheel of een gedeelte hiervan
overgemaakt. (zie overzicht uitgaven).
Tevens hebben we hierbij een onderscheid gemaakt
tussen structurele gelden (ieder jaar) en incidentele
gelden (wordt per aanvraag per jaar bekeken).
Voor het subsidiejaar 2015 moeten ze de aanvraag vóór
1 juni 2014 ingediend hebben. Ze ontvangen het geld in
december 2014.
Hiermee volgen we het – terechte - aangescherpte
beleid van de belastingdienst voor de door overheid
goedgekeurde ANBI-projecten. U kunt dit tevens nalezen
op onze website bij de link ANBI.
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4. OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 2013

INKOMSTEN

UITGAVEN

In kas 1 jan. 2013 €12.181
Vaste donaties
€ 5429
Eenmalige giften € 3092
Vastenactie Nicolaasschool
Nijmegen
€ 6426
Paasmarkt De Lanteerne
Nijmegen
€ 585
Vastenactie Dominicanen
Huissen
€ 3000
4 Enveloppenacties bij
verjaardagen en
afscheidfeesten
€ 2035
Indo Toko
€ 50
Sponsorbuffet
€ 994
Knoflookverkoop € 392
Verkoop blokfluit € 250
Verkoop boeken € 135

Voor het jaar 2013:

TOTAAL

TOTAAL

Zuster Agnes
Zuster Alexa
Zuster Fidelis
Zuster Jeanne
Zuster Edmunda
Broeder Sarju

€ 2000
€ 4000
€ 2000
€ 2100
€ 1000
€ 2500

Voor het jaar 2014:
Zuster Philomina
Zuster Mariana
Zuster Alexa
Zuster Edmunda
Zuster Jeanne
Broeder Sarju
Overhead

€ 34.569

TOTAAL IN KAS 01-01-2014

€ 300
€ 3000
€ 4000
€ 1000
€ 1500
€ 3300
€ 219

€ 26.919
€ 7.650
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5. VERDELING VAN DE GELDEN OVER DE PROJECTEN IN

2013 en 2014
Bij de verdeling van de gelden voor het jaar 2013 en
2014 zijn we uitgegaan van de vaste donaties, de
eenmalige giften en de speciale acties.
De volgende criteria waren uitgangspunt voor de
verdeling van gelden:
1. Wie hebben het geld het hardst nodig?
2. De projecten moeten kleinschalig blijven.
3. Een evenredige verdeling van de gelden over de
verschillende projecten.
4. Het moet passen binnen de doelstelling van onze
stichting.
5. We maken hierbij het onderscheid tussen
structurele gelden (jaarlijks) en incidenteel
(eenmalig ter beoordeling van het bestuur).
6. Alle projecten dienen te worden ingediend met
een aanvraagformulier.
7. Alle projecten dienen achteraf via een
gedetailleerd verslag te worden verantwoord,
zodat we kunnen lezen waaraan de gelden zijn
besteed.
Voor de volgende projecten werden gelden beschikbaar
gesteld:
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5.1.

Zuster Agnes in Flores

Zuster Agnes ontving voor de projecten op Flores voor
het jaar 2013 € 2000.
Het geld werd besteed aan de volgende projecten:
- Twee groepen vissers kregen dit jaar geld om hun
visvangsthuisjes (een rompong) te verstevigen.
- De winkelprojecten ontvingen geld om hun
winkels verder uit te breiden. Ook mochten ze
het geld besteden aan sociale activiteiten in hun
dorpje (m.n. voor armen en zieken).
- Het vorig jaar opgezette varkensproject op Flores
gaat goed. Er zijn met zuster Agnes duidelijke
regels afgesproken (bij overtreding krijgen ze een
boete). Ze ontvingen voor hun varkensproject
een bijdrage voor hun kas.
- De kleuterschool kreeg geld voor de aanschaf van
speel/leermaterialen.
5.2.

Zuster Alexa in Jakarta en Sumbawa

Zuster Alexa ontving voor haar projecten voor het jaar
2013 € 4000 en voor het jaar 2014 eveneens € 4000.
We schrijven projecten, omdat het niet alleen meer gaat
om het project van de 125 straatkinderen in Jakarta,
maar eveneens om een nieuw door haar opgezet project
op het eiland Sumbawa voor de jongeren in Kasih
Mandiri Bersinar. Dit project is met name gericht om
jongeren een vak te laten leren, zodat ze straks
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zelfstandig kunnen functioneren en niet meer afhankelijk
hoeven te zijn van anderen.
Een gedeelte van het geld (€ 1500) was bedoeld om in
2013 het dak te renoveren. Dit bedrag wordt nu besteed
ten behoeve van een nieuw te bouwen huis op de oude
locatie (incidentele gift). De overige € 2500 (structureel)
werd gebruikt voor schoolvoorzieningen voor de
kinderen.
Van de € 4000 voor het jaar 2014 is € 2500 opnieuw
bedoeld om de kinderen scholing te laten volgen.
De overige € 1500 (een incidentele gift) zal worden
gebruikt voor het opzetten van een businessproject voor
12 jongeren van 15 – 18 jaar. Dit geld kan beschouwd
worden als een microkrediet, want het is de bedoeling
dat project in de toekomst geld zal gaan opleveren.
5.3.

Zuster Fidelis in Cimahi / Java

Zuster Fidelis ontving voor haar projecten voor het jaar
2013 € 2000. Ze begeleidt in Yogjakarta de adoptiekinderen. Het ondersteunen van scholing en onderwijs
blijft een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling
van deze kinderen. De gelden werden met name besteed
aan schoolgeld en schoolbenodigdheden voor deze
kinderen. Tevens heeft zuster Fidelis het project van
zuster Agnes overgenomen m.b.t. de becakrijders in
Purwokerto. Het toenemen van brommers en taxi’s
vermindert hun dagelijkse opbrengsten. Op dit moment
wordt gezocht naar een project die voor hen voordeel
kan opleveren.
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Ze krijgen nu met name ondersteuning om hun kinderen
naar school te kunnen laten gaan.
5.4.

Zuster Jeanne in Purwokerto / Java

Zuster Jeanne ontving voor haar project in 2013 € 2100
en voor het jaar 2014 € 1500. Ze begeleidt – evenals
zuster Fidelis – weer haar adoptiekinderen. Het gaat ook
hier om een bijdrage te leveren aan scholing en
onderwijs van deze kinderen. Het bedrag in 2013 is
hoger, omdat ze incidenteel € 600 ontving.
5.5.

Zuster Edmunda in Cimahi (Java)

Zuster Edmunda ontving voor zowel 2013 als voor 2014
in totaal € 2000 voor haar adoptiekinderen. Het gaat in
beide gevallen om een eenmalige bijdrage.
Zuster Edmunda is de laatste Nederlandse Dominicanes
in Indonesië. Inmiddels is ze 90 jaar en zet zich nog
steeds in voor haar adoptiekinderen.
De reden voor deze eenmalige giften is ingegeven door
het feit dat er in Cimahi het afgelopen jaar van hun
budget (o.a. bedoeld voor de adoptiekinderen) veel geld
besteed is aan het renoveren van de kliniek in een
bijgebouw van het klooster in Cimahi. Deze kliniek is
m.n. bedoeld voor medische voorzieningen voor mensen
die dit niet kunnen betalen.
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5.6.

Broeder Sarju en Kirjautama in Yogjakarta

De broeders Sarju en Kirjautama ontvingen voor het jaar
2013 € 2500 en voor het jaar 2014 € 3300 ten behoeve
van hun Realino Stichting.
Al jarenlang ondersteunen deze broeders kinderen,
leerlingen en studenten, waarvan de ouders geen geld
hebben om hun onderwijs en medische zorg te
bekostigen. Tevens geven ze in hun klooster huisvesting
aan leerlingen die te ver weg wonen (een zogenaamd
dormitorium). Op hun terrein bevindt zich ook een eigen
opleiding met een timmerwerkplaats en een smederij,
waar de leerlingen een vak kunnen leren. De spullen die
hier worden gemaakt worden verkocht aan winkels in de
buurt.
5.7.

Zuster Mariana in Cimahi

Dit is het eerste project dat oom Alfons en tante Adèle in
Cimahi 40 jaar geleden ooit zijn begonnen.
In dit ouderenhuis verblijven momenteel ongeveer 40
ouderen. Ze zijn alleenstaand, veelal zonder familieleden, of in de steek gelaten door hun kinderen.
Zuster Mariana is de directrice van dit tehuis.
In een zeer gedetailleerde aanvraag vraagt ze voor het
jaar 2014 een bijdrage voor het schilderen van het
gebouw. Omdat ze al een paar jaar geen geld van ons
heeft ontvangen hebben we besloten om haar voor het
komend jaar een eenmalige bijdrage (incidenteel) van
€ 3000 over te maken voor deze onderhoudskosten.
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5.8.

Overheadkosten

Dit jaar hebben we aan overheadkosten € 219
uitgegeven. Het betreft € 142 aan transactiekosten voor
het overmaken van gelden naar de verschillende
projecten en € 77 aan het laten drukken van kerstkaarten en portokosten.
De porto voor uitnodigingen voor het sponsorbuffet zijn
betaald uit eigen middelen. Dit geldt eveneens voor het
laten kopiëren van dit jaarverslag en het versturen
ervan. Ook dit werd uit eigen middelen gefinancierd.
NAWOORD
Zoals we in het voorwoord al schreven kijken we met
veel voldoening terug op het jaar 2013. Het was een
prima jaar voor onze stichting.
Het gegeven dat we dit jaar besloten hebben om ons
beleid m.b.t. het aanvragen en verantwoorden van
gelden aan te scherpen geeft u en ons niet alleen meer
inzicht hoe de gelden besteed worden, maar maakt het
werken als stichting ook professioneler.
De
ervaringen
met
het
invullen
van
de
aanvraagformulieren door de projectcoördinatoren in de
tweede helft van het jaar laten ons zien dat het ook
goed blijkt te werken. M.a.w. het is een duidelijke
verbetering in de transparantie en verantwoording van
de bestedingen van de gelden.
Ook dit jaar hopen we in oktober a.s. opnieuw de
projecten te bezoeken, waarbij we onze verscherpte
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aanvraag- en verantwoordingsprocedure ook mondeling
kunnen toelichten.
Zoals het er nu naar uitziet maken in ieder geval onze
bestuursleden Anton van Deursen en Peter van Hasselt
de reis naar Indonesië. (uiteraard, zoals altijd, op eigen
kosten).
Tot besluit willen we u , mede namens de projectcoördinatoren in Indonesië, nogmaals hartelijk bedanken
voor uw donaties en het organiseren van allerlei
verschillende acties. We spreken de wens uit dat u ons
de komende jaren zal blijven ondersteunen om dit
prachtige werk te kunnen voortzetten.
DONATIES ZIJN ALTIJD WELKOM!
U kunt Uw gift storten op:
NL54INGB0005470042
t.n.v. Erven A van Deursen / APC van Deursen
o.v.v. Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië.
n.b.
We hebben een ANBI-status i.v.m. gedeeltelijke aftrekbaarheid voor de belastingen.
Voor meer informatie verwijzen we U naar onze website:
www.help-indonesie.nl, waar ook de jaar- en
reisverslagen
te
lezen
zijn.
Via
facebook:
www.facebook.com/kleinschaligeprojectenindonesie
houden we U op de hoogte van actuele acties en
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berichten. Folders voor fondswerving zijn op te vragen
bij Anneke en Anton van Deursen.
CONTACTPERSOON:
Anton van Deursen
Telefoonnummer: 024-3448582
e-mail: anton@help-indonesie.nl
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bijlage:

Stichting Kleinschalige Projecten
Indonesië
Aanvraagformulier speciale projecten
Een duidelijke verantwoording is voor de Stichting Kleinschalige
Projecten Indonesië erg belangrijk.
-Donateurs hebben recht op goede informatie over waar hun
bijdrage aan besteed wordt en fondswerving is er erg bij gebaat
-de stichting dient vanaf heden verantwoording af te leggen bij de
Nederlandse overheid in het kader van de belastingwetten
Deze procedure brengt extra werk met zich mee, maar is
noodzakelijk en zal de steun zowel in kwaliteit als in hoeveelheid ten
goede komen
De doelstelling van de stichting is het ondersteunen van kleine
projecten met betrekking tot weeskinderen, straatkinderen,
adoptiekinderen (bijvoorbeeld onderwijs), ontheemde ouderen en
microkredieten die erop gericht zijn mensen selfsupporting te maken
Let op: het formulier heeft drie onderdelen, ieder onderdeel dient
ingevuld te worden
De aanvrage dient gesteld te zijn in de Engelse taal. Vertalingen met
een vertaalmachine ( bv Google) zijn niet bruikbaar en kunnen niet
in behandeling worden genomen
De aanvraag dient zo kort en helder als mogelijk opgesteld te
worden
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Personalia
Aanvrager/organisatie
Adres
Postcode
Woonplaats
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail adres
Website
Bankgegevens
Project
1. Organisatie
Korte beschrijving van de organisatie, doelstelling, strategie.
2. Project omschrijving
Wat is het doel van het project?
3. Doelgroep en bereik
Voor wie is het project, hoe groot is deze doelgroep?
4. Planning
Wanneer vindt het project plaats? Wat is de verwachte project duur?
5. Evaluatie
Hoe gaat u het project evalueren? Wanneer is het doel bereikt?
Financieel
1. Begroting
Hoe ziet de begroting van uw project eruit? Graag specificeren naar
middelen (bijvoorbeeld van bouwmaterialen/lesmaterialen) en
arbeidsuren.
2. Dekkingsplan

15

Wij verzoeken u een gespecificeerd dekkingsplan op te geven
(bestaande uit: wie financiert het project? Zijn er meerdere
financiers? Zo ja, wie (graag personalia invullen van deze financiers).
Wat is uw eigen bijdrage in het project (bijvoorbeeld
financieel/middelen/arbeidsuren)?
3. Bijdrage Kleinschalig Projecten Indonesië
Welk bedrag vraagt u aan de Stichting Kleinschalige Projecten
Indonesië?
Bewaking voortgang (gedurende het project)
1. Specificatie van de uitgaven
U dient de uitgaven voor goederen en diensten te vermelden, door
het aanleveren van een helder overzicht (met een duidelijke
omschrijving van de geleverde diensten/goederen en de daarbij
behorende nota’s. Zorg ervoor dat facturen e.d. op aanvraag
getoond kunnen worden).
2. Voortgangsrapportage
U dient 6 maanden na aanvang van het project een geschreven
update, ondersteund door beeldmateriaal (foto’s) op te sturen.

Anton van Deursen
Meijhorst 61-04
6537 L J Nijmegen
The Netherlands
Email: antonvde@xs4all.nl
Anneke van Deursen
Binnenwiertzstraat 9
5615HE Eindhoven
The Netherlands
Email: annekevandeursen@hotmail.com
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