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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 2016 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 
 
 

 
Bijeenkomst voor de gehandicapte kinderen en hun ouders in de polikliniek Garahan
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2. Bestuur en organisatie 
 
2.1 Bestuur 
 
2.1.1 Samenstelling Bestuur 
In 2016 is het bestuur gewijzigd. Hans Teeuwen heeft besloten om te stoppen als 
bestuurslid en is vervangen door Sander Janssen. De samenstelling in 2016: 
Herm Pennings, voorzitter 
Lea Pennings-Haenen, secretaris/penningmeester 
Ank van Lier, bestuurslid 
Hans Teeuwen, bestuurslid tot 21-01-2016 
Sander Janssen, bestuurslid vanaf 21-01-2016 
 
2.1.2 Werkwijze van het bestuur 
Het bestuur is in 2016 4 maal structureel bij elkaar gekomen. Belangrijkste 
onderwerpen: 
- Jaarverslag 2015 en begroting 2016 
- Project Polikliniek 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 over het aanvragen van 
fondsen voor de polikliniek Semangat Mulia. 
 
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 
 
In januari heeft er een wisseling in het bestuur plaats gevonden. Hans Teeuwen, 
bestuurslid vanaf de oprichting, is gestopt en Sander Janssen heeft zijn plaats in het 
bestuur overgenomen. We willen Hans ook in dit verslag nogmaals hartelijk danken 
voor zijn bijdrage in de afgelopen jaren.  
Het eerste kwartaal van 2016 zijn we gestart met het zoeken naar informatie over 
fondsen die mogelijk een bijdrage kunnen leveren in de financiering van de polikliniek 
Semangat Mulia. Ook zijn Herm en Lea Pennings en Sander Janssen in maart op 
bezoek geweest in Indonesië om alle benodigde informatie voor de polikliniek te 
verzamelen en het project door te spreken met mevrouw Harnik. 
In  april en mei zijn de geselecteerde fondsen aangeschreven.  
Het jaarverslag is in april afgerond en gepubliceerd via internet. Ook dit jaar hebben 
we weer deelgenomen aan de gezamenlijke Goede Doelen collecte in Maasbree. 
Herm en Lea hebben in het tweede en derde kwartaal diverse markten bezocht om 
Semangat te promoten en inkomsten te genereren voor de projecten. 
In november zijn Herm en Lea Pennings weer naar  Indonesië vertrokken. Tijdens dit 
verblijf hebben ze alle projecten persoonlijk gecontroleerd. 
 
 

 
 
De kampung waar onze scholieren Yuli, Dinda en Yusril wonen 
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4. Onze projecten 
 
De doelstelling van Semangat bevat 4 belangrijke speerpunten: educatie, 
ouderenzorg, medische zorg en het verbeteren van de leefomstandigheden. 
Educatie blijft ons speerpunt voor de komende jaren, maar we proberen ook om een 
bijdrage te leveren aan het verbeteren van medische zorg. 
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. 
 
 
4.1 Educatie 
4.1.1 Studieprojecten: universitaire opleidingen 
Ayu en Elmi zijn allebei in 2014 gestart met een studie rechten. Beide presteren goed 
op de universiteit. Ook de studie van Zainal Abidin (ICT), Grace (artsenopleiding) en 
Iis (economie) loopt volgens verwachting. 
Heny is in 2016 gestart met het laatste jaar van haar opleiding tropische landbouw 
aan de universiteit van Jember. Ze verwacht volgend jaar af te studeren.  
Herm en Lea hebben tijdens hun vakantie in november alle studenten persoonlijk 
gesproken. 
Voor volgend jaar staat er een studente in de wacht: Dinda, een van de leerlingen uit 
ons project Help een kind naar school, doet volgend jaar eindexamen en wil graag 
een opleiding tot verpleegkundige gaan volgen. Ook Dinda hebben we gesproken in 
november en zij is erg gemotiveerd om een vervolgstudie te doen. We zijn al met een 
potentiele sponsor in gesprek om een deel van de kosten voor deze studie af te 
dekken. 
 

 
 
 Zainal             Grace  
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4.1.2 Studieprojecten: Help een kind naar school 
 
 
 
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 van het jaar hadden we 8 jongeren in dit project: Yuli, Edo, Dinda, Novia, 
Novita, Dini, Yusril en Putut. Deze laatste is in oktober verhuisd waardoor het niet 
meer mogelijk is om toe te zien of onze bijdrage goed wordt besteed. Op advies van 
onze contactpersoon Pai, hebben we besloten onze bijdrage voor haar te 
beëindigen. In 2017 doen Dinda en Novia eindexamen aan de SMK. 
Ter plekke hebben we natuurlijk ook weer de rekeningen van uitgaven voor 
studiekosten gecontroleerd. 
 
 
 
 

Ayu en Heny        Iis        Elmi 
 

       Yusril       
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Yuli        Novia         Dinda 

Novita          Edo     Yuli 
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4.2 Ouderenzorg 
 
Oma Rika en mevrouw Sutiani zijn nog goed 
gezond. We schreven vorig jaar al dat Opa Matlani 
wat sukkelde met zijn gezondheid. In januari van dit 
jaar heeft hij een hersenbloeding gekregen en is op 
29 januari overleden in de leeftijd van 79 jaar. 
 
           
 
 
 

Oma Rika 
 
 
4.3 Polikliniek Semangat Mulia (Garahan)   
 
Begin dit jaar zijn we met een nieuw project gestart om de polikliniek ook echt in 
werking te krijgen. Hierover is veel overleg geweest tussen stichting Semangat Mulia 
(mevrouw Harnik) en ons via mail en telefonisch. Namens Semangat is door een 
kennis van ons in januari al ter plekke vooronderzoek gedaan en Herm en Lea 
Pennings zijn in maart nog in Kalibaru geweest om “de puntjes op de i” te zetten.  
We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een goed toegankelijke 
gezondheidszorg voor iedereen. De inwoners van Garahan wonen in een slecht 
toegankelijk gebied in de bergen en zijn hierdoor verstoken van direct toegankelijke 
24 uurs gezondheidszorg. Inwoners van Garahan hebben nauwelijks eigen vervoer, 
een aantal beschikt over een brommer, maar weinigen hebben een auto. Voor 
kwetsbare doelgroepen als jonge kinderen, gehandicapten en ouderen is het 
daardoor bijna niet mogelijk om goede medische zorg te krijgen. 
Bijkomend voordeel is dat voor de gehandicapte kinderen die in Surabaya 
geopereerd worden, de nazorg volledig ter plekke uitgevoerd kan worden zodat de 
geopereerde kinderen en hun ouders niet iedere keer de lange reis (van minimaal 6 
uur enkele reis) naar Surabaya hoeven te maken. 
Om de doorstart naar een volwaardige polikliniek te maken, moet er nog worden 
voldaan aan een aantal eisen: 
-de kliniek moet over alle voorgeschreven vergunningen beschikken  -de kliniek dient 
over een apotheek te beschikken die voldoet aan overheidseisen -de kliniek dient 
over een laboratorium te beschikken dat voldoet aan overheidseisen -de kliniek moet 
beschikken over basis medische apparatuur zoals voorgeschreven door de overheid 
-er moet een ambulance zijn. 
Om dit project te realiseren is een projectplan opgesteld en zijn er 
vermogensfondsen aangeschreven om ons hierbij te helpen. Zelf leveren we hier ook 
een essentiële bijdrage aan. Zo gaat bijvoorbeeld de opbrengst van de Pasar 
Semangat van Herm en Lea Pennings gaat dit jaar volledig naar dit project en ook de 
opbrengst van de goed doelen collecte in Maasbree is voor dit project bestemd. 
Tijdens het bezoek in november konden we uiteindelijk groen licht geven en is er 
gestart met de aanpassingen die nodig zijn om als polikliniek te kunnen fungeren. 
Verwachting is dat we dit project in april 2017 af kunnen ronden. 
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Overleg over de polikliniek                         De tandarts aan het werk 

Nacontrole in de kliniek    Joris voor  en na de operatie 

Bijeenkomst gehandicapte     Wachten op de operatie 
kinderen en ouders 
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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 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 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 gezonde voeding voor 
hun kinderen. 
 

Verbouwing tot volwaardige polikliniek            De eerste apparatuur is gekocht 

Inrichting eerste hulp      Controle op voortgang     Inrichting apotheek 
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Koming met Farel en  Naura   Farida met haar gezin  
   
 
 
4.4.3 Weeskinderen 
Van een sponsor hebben we geld ontvangen om voor Idul Fitri nieuwe kleding te 
kopen voor de kinderen. Ook tijdens hun bezoek in november/december hebben 
Herm en Lea weer voor een aantal kinderen kleding gekocht. 
 

 
 
Trots laten de kinderen de nieuwe kleding voor Idul Fitri zien
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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.  
In 2016 hebben we, in nauwe samenwerking met onze zusterorganisatie Yayaysan 
Semangat Mulia in Indonesië, een projectplan geschreven om actief fondsen te 
werven voor het project Polikliniek Semangat Mulia. Dat heeft de nodige inspanning 
gekost omdat de lokale regels voor het starten van een polikliniek niet erg duidelijk 
zijn en het er vaak op neer komt wat de, op dat moment beslissingsbevoegde 
ambtenaar, belangrijk vindt. Vanaf april zijn we gestart met de daadwerkelijke 
fondsenwerving.  In november is het projecten plan bijgesteld op basis van 
haalbaarheid en de nieuwe eisen die op dat moment worden gesteld. In totaliteit is 
de begroting hierdoor bijna 20.000 Euro lager uit gevallen.  
Voor de overige projecten zijn er in 2016 slechts kleine verschillen ten opzichte van 
de begroting.  
Totaal hebben we in 2016 ongeveer 2.000 Euro van onze reserves aangesproken 
Het aantal donateurs is vorig jaar gelijk gebleven en we hebben wederom een 5-jarig 
contract afgesloten. Dit biedt voor Semangat meer zekerheid aan inkomsten. 
De gemeente Peel en Maas stelt via de werkgroep Peel en Maas Mondiaal Bewust 
geld ter beschikking om bewustwording te stimuleren. Het bedrag voor 2016 (570 
euro) hebben we pas in januari 2017 ontvangen en is daarom niet in de jaarrekening 
opgenomen.   
 
We hebben volop gewerkt aan de naamsbekendheid van Semangat. In 2016 hebben 
we, inclusief het jaarverslag, 5 keer een nieuwsbrief verzonden naar de abonnees.  
 
Op Facebook en Twitter hebben we in 2016 60 berichten geplaatst. Het meest 
gelezen bericht  had een bereik van 1284 personen.  
 
Ook is het ons gelukt om in het regionaal weekblad Hallo Peel en Maas een aantal 
malen een gratis advertentie te plaatsen. 
 
We zijn vaste deelnemer aan de Goede Doelen actie in Maasbree. Dat levert, 
behalve naamsbekendheid, ook ieder jaar een mooi bedrag op. 
 
Herm en Lea hebben vanaf het 2e kwartaal met hun Pasar Semangat op 
verschillende markten gestaan. De opbrengst van deze markten wordt volledig 
geschonken aan Semangat. Deze markten bieden de mogelijkheid om met mensen 
een gesprek aan te gaan om zo een grotere maatschappelijke bewustwording te 
creëren en Semangat te promoten. 
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 Promotie van Semangat  
 
 
                      
 
6. Vooruitblik naar 2017 
 
In 2017  hebben we de volgende speerpunten: 

1. De daadwerkelijke start van de polikliniek Semangat Mulia in Garahan.  
2. Continueren meerjarige projecten waaronder het verder gestalte geven van 

ons studiefonds en 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  
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7. Tot slot 
 
Wederom kunnen we terugkijken op een succesvol jaar.  
Ook dit jaar was dat zonder de hulp van al onze donateurs niet mogelijk geweest. 
Hartelijk dank daarvoor! 
 
Dit is het officiële jaarverslag van stichting Semangat, vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 10-06-2017 te Maasbree.  
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A. Financieel jaarverslag 
 
 
 

Balans per 31-12-2016 
            
Activa 31-12-2016     31-12-2015   
spaarrekening SNSregiobank 19827     21404   
Betaalrekening SNSregiobank 130     460   
contanten 0     0   
            
Totaal   19.957     21.864 
            
Passiva           
reserve studieprojecten 12644     14207   
reserve project ouderenzorg 1035     1242   
reserve project Koming 45     120   
reserve project Farida 80     78   
reserve project Polikliniek 2263         
reserve bank- en promotiekosten 93     1377   
reserve algemeen 3796     4840   
            
Totaal   19.957     21.864 
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Baten 
Werkelijk 

2016 
    Begroot 

2016 
  Werkelijk 

2015 
  

Baten uit eigen fondsenwerving               
giften studieprojecten 7.118     7.000   8.489   
giften ouderenzorg 360     400   360   
gift Pasar Indonesia           1.775   
gift Koming 240     250   313   
gift Farida 220     250   1.100   
gift Polikliniek 19.327     55.000       
vliegtickets 1.672         3.499   
overige giften 2.030     1.500   4.308   

Totale baten eigen fondsenwerving   30.966     64.400   19.844 
Overige baten               
ontvangen rente  294     300   359   

Totale overige baten   294     300   359 
                

Totale baten   31.260     64.700   20.203 
                

Lasten 
Werkelijk 

2016 
    Begroot 

2016 
  Werkelijk 

2015 
  

Besteed aan doelstelling               
studieprojecten 8.880     9.000   11.910   
project ouderenzorg 567     600   570   
pasar Indonesia           1.775   
project Koming 365     250   365   
project Farida 217     250   1.122   
project weeskinderen 305     250   76   
project polikliniek 20.104     40.000   2.000   
medische zorg 128             
vliegtickets 1.672         3.499   
Totaal besteed aan doelstelling   32.239     50.350   21.317 
Werving baten               
promotiekosten 818     500   636   

Totaal werving baten   818     500   636 
Beheer en administratie               
Kosten beheer en administratie 111     200   114   
Totaal beheer en administratie   111     200   114 
                

Totale lasten   33.167     51.050   22.067 
                
Resultaat   -1.907     13.650   -1.864 
                
Toevoeging/onttrekking aan:               

reserve algemeen   1.395     850   1.917 
bestemmingsprojecten   -3.302     12.800   -3.781 

    -1.907     13.650   -1.864 
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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 2016 met een positief resultaat van 13.650 Euro zou eindigen. 
Het uiteindelijke (negatieve) resultaat van - 1907 Euro wijkt hier behoorlijk van af. De 
oorzaak ligt in de wijziging in de begroting van het project polikliniek, de verwachte 
inkomsten hiervoor en de daadwerkelijke kosten. De overige afwijkingen zijn 
minimaal.
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C. Begroting 2016-2018 
 
 
 

Begroting 2017-2019       
        
Inkomsten  2017 2018 2019 
Giften studieprojecten 7.500 7.000 7.000 
Giften ouderenzorg 400 400 400 
Giften Koming 250 250 250 
Giften Farida 250 250 250 
Giften Polikliniek 7000 2500 2500 
Giften niet gespecificeerd 1.500 1.500 1.500 
Rente 50 300 50 
        
Onttrekking aan reserves 3.200 450   
        
Totaal inkomsten 20.150 12.650 11.950 
        
        
Uitgaven       
Studieprojecten 8.300 8.300 8.300 
Ouderenzorg 400 400 400 
Project Koming 250 250 250 
Project Farida 250 250 250 
Project Polikliniek 10000 2500 1500 
Project weeskinderen 250 250 250 
Promotiekosten 500 500 500 
Beheer en administratiekosten 200 200 200 
        
Toevoeging aan reserves     300 
        
Totaal uitgaven 20.150 12.650 11.950 

 
 
 


