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Inleiding 
Het streven van de stichting is om er altijd persoonlijk op toe te zien dat de 
geldelijke bijdragen (sponsorgeld) ook daadwerkelijk voor het bestemde doel 
gebruikt wordt. Dit gebeurt door werkbezoeken aan de projecten en 
rechtstreekse contacten met de betrokken verantwoordelijken tijdens de 
privévakanties van de bestuursleden en/of familieleden. Tot dusver is dit elk 
jaar gelukt. 
 

Ron’s Droom is als goede doelen stichting al een aantal jaren actief (sinds 2010) 
Zij wil binnen haar bescheiden mogelijkheden een bijdrage leveren aan 
scholingsprojecten voor arme kinderen in Indonesië. Tot dusver heeft de 
stichting ongeveer 30 vaste donateurs voor het jaarlijkse schoolgeld van 20 
dove kinderen bij Santi Rama in Jakarta en 10 dove kinderen (waarvan een 
aantal geestelijk beperkt) bij Ikang Papa op Bali. Daarnaast krijgt Ron’s Droom 
soms incidentele donaties van derden (particulieren, anonieme gevers, andere 
instellingen e.d.) waarmee losse projecten kunnen worden gefinancierd of extra 
bijdragen aan andere bestaande projecten kunnen worden geleverd. Om meer 
financiële middelen te genereren heeft de stichting zelf ook een aantal actie 
zoals verkoop van tweedehandse boeken, benefietevenementen en verzoeken 
om een bijdrage uit andere fondsen zoals de Postcodeloterij, enz. 
Met de incidentele donaties en de opbrengst van de eerder genoemde acties, 
heeft Ron’s Droom in de afgelopen jaren een aantal activiteiten kunnen 
uitvoeren, zoals vervanging van een verrot plafond en de renovatie van een 
verpauperde toilettengroep bij Santi Rama en vervanging van het dak bij Ikang 
Papa. In 2017 hebben we tot nu toe ons grootste project kunnen uitvoeren: De 
bouw van een school in Apuan op Bali. 
 

Zie verder de stand van zaken van de sponsorprojecten. 
 



Stand van zaken sponsorprojecten 
 

‘Santi Rama’, school voor dove kinderen in Jakarta 
Santi Rama is één van de eerste scholingsprojecten die we sinds 2011 financieel 
ondersteunen. De stichting sponsort het schoolgeld voor 20 ‘doofstomme’ arme 
kinderen op de kleuter- en basisschool.  
 
In 2017 zijn Maria en Conny op bezoek geweest bij Santi 
Rama. Daarbij is het schoolgeld voor het schooljaar 
2017/2018 persoonlijk aan de schoolleiding over-
handigd. 
 

Werkgroep’72. 
In 2017 is er wel contact geweest met de werkgroep. Door wat wisselingen in 
het bestuur en het terugtrekken van de Werkgroep uit het vuilnisbel project is 
er geen donatie vanuit Ronsdroom geweest. We houden de mogelijkheid voor 
de toekomst wel open 
 
 ‘Ikang Papa’, tehuis voor arme dove kinderen op Bali 

 Ikang Papa is een particulier initiatief om 
‘doof- stomme’ kinderen (waarvan een 
aantal ook psychisch zwak zijn) intern op 
te vangen en voor hun scholing te 
zorgen. In 2017 waren dit 18 meisjes en 
15 jongens.  
Sinds 2012 verleent Ron’s Droom 
financiële ondersteuning voor de 
scholing van 10 kinderen.  Zo ook in 
2017. Het geld is wederom persoonlijk 
overhandig aan mevrouw Sukanta, de 

weduwe van de helaas in 2017 overleden Pak Sukanta, de oprichter. Aan het 
eind van 2017 is ons gevraagd om in 2018 nog eens 5 kinderen te sponsoren. 
Het Bestuur heeft besloten om hier op in te gaan en vanaf 2018 zijn het dus 15 
kinderen die we ondersteunen. De extra kosten worden betaald uit het 
projectenbudget. Uiteraard proberen we extra donateurs hiervoor aan te 
trekken.  
 



‘Schoolgebouw Apuan Bali’ 
In 2015 hebben wij het plan opgevat voor de bouw van een eenvoudige school 
in Apuan op Bali. Eenvoudig maar ons grootste project tot nu toe. Door vele 
giften van vrienden, donateurs en sponsors en de opbrengst van het 
dance4friends event konden we in 2017 starten met de voorbereidingen voor 
de bouw van het schooltje. Eric heeft alles helemaal uitgemeten en in 3D-
tekeningen uitgewerkt en op basis daarvan zijn op afstand de eerste afspraken 
vastgelegd. In maart 2017 heeft onze projectleider Maria haar eerste bezoek 
gebracht waarin ze met de aannemer en met de eigenaar van het terrein, de 
heer (Pak) Sugita goede afspraken heeft gemaakt over de aanpak en 
communicatie van de bouw. Daarna is alles in een stroomversnelling geraakt en 
in juni is de bouw van het schooltje afgerond en heeft op 18 juni 2017 de 
officiële overdracht plaatsgevonden aan het dorp.  

 
Wij zijn van mening dat de aanpak die wij hanteren: ter plaatse toezien op de 
bouw, de aanschaf van materialen en de betaling aan de aannemer, absoluut 
zijn vruchten af heeft gewerkt. Uiteindelijk heeft de bouw van de school iets 
minder dan € 18.900 gekost. Onze eerste voorzichtige  begroting ging uit van  
€ 18.000 (maar daar was er nog sprake van één leslokaal). 
 
 



Benefiet 
In 2016 hebben we de tweede benefietavond gehouden. Gezien de hoeveelheid 
voorbereiding die hier voor nodig is, hebben we besloten om dit om de 2 jaar te 
organiseren. 
 
Opbrengst Verkoop 
Ook in 2017 hebben we vlak voor de feestdagen nog met tweedehands spullen 
op de Neuzelbeurs in Rijswijk gestaan. Net als in 2016 viel de opbrengt ons niet 
helemaal mee voor de inzet die het kost. Voorlopig stoppen we met deze 
activiteit. Vooralsnog loopt de verkoop via Marktplaats en bol.com wel heel 
goed. Daar gaan we ons dan ook meer op oriënteren.  
De verkoop via Marktplaats kunnen we doen door de aanvoer van nog echt 
goede spullen waar belangstelling voor is. aangeleverd. In 2017 is voor meer 
dan 2.600 euro verkocht.  
We hebben materialen ontvangen van de winkel Knotsknetter uit Amsterdam. 
Ook de donatie in natura van boeken, dvd’s en cd’s van kringloopwinkel de 
Recycling in ’s-Gravenzande heeft onze stichting een goede financiële boost 
gegeven.  
 
Gulle giften 
Ook in de verslagperiode heeft de stichting incidentele donaties mogen 
ontvangen. Dankzij de inspanningen van Conny van Niel, die als vrijwilligster bij 
De Recycling Westland actief is, heeft  de directie een bedrag ad € 2.449 aan 
stichting Ron’s Droom geschonken. Ook mag Conny nog steeds 1 x per maand 
boeken en dvd's ophalen voor de verkoop ten gunste van onze stichting. We zijn 
hier heel dankbaar voor. 
 
RK parochie sint Jan de doper uit Wateringen heeft een deel van  de opbrengst 
van de jaarlijkse kerstcollecte (€ 1.571,50) aan ons geschonken, ook hiervoor 
onze hartelijke dank. 
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Resultatenrekening t.b.v. de jaarrekening 

 

1.  

UITGAVEN 
    

 
omschrijving 

 

2017 
 

2016 
    

 
  

 
  

4000 Schoolgeld Santi Rama 
 

 €           2.400  
 

 €           2.400  

4001 Schoolgeld Ikang Papa 
 

 €           1.200  
 

 €           1.200  

4002 Schoolgeld Dika  
   

 €              240  

4003 Overige kosten 
 

  
 

  

40 Scholing 
 
 €           3.600  

 
 €           3.840  

      

4100 Werkgroep 72 
 

 €                  -    
 

 €              250  

4101 Bouw School Apuan 
 

 €         18.892  
  

4104 Overig 
 

  
 

  

41 Projecten 
 
 €         18.892  

 
 €              250  

      

4200 Drukkosten 
   

 €                94  

4201 Verzendkosten 
 

 €                35  
 

 €                56  

4202 Redactiekosten 
 

  
 

  

42 Nieuwsbrief 
 
 €                35  

 
 €              150  

      

4301 Hosting abonnement 
 

 €                39  
 

 €                39  

43 Website 
 
 €                39  

 
 €                39  

      

4400 Contributie Partin 
 

 €                60  
 

 €                60  

4401 Contributie ANBI.nl 
 

 €                35  
  

4402 Contributie overig 
 

  
 

 €                48  

44 LIDMAATSCHAPPEN 
 
 €                95  

 
 €              108  

      

4500 Kantoorkosten  
    

4501 Huur garagebox 
 

 €              540  
 

 €              610  

4503 Reiskosten 
    

4504 Bestuurskosten 
    

4506 Bankkosten 
 

 €              117  
 

 €                39  

45 INSTANDHOUDINGSKOSTEN 
 
 €              657  

 
 €              649  

      

4 TOTAAL LASTEN 
 
 €         23.318  

 
 €           5.036  
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2. INKOMSTEN 
    

 
omschrijving 

 

2017 
 

2016 
      

8000 Subsidie 
    

8001 Sponsoring 
 

 €           4.021  
 

 €           1.000  

80 SUBSIDIES 
 
 €           4.021  

 
 €           1.000  

      

8100 Vaste Donateurs 
 

 €           4.699  
 

 €           3.119  

8101 Donaties 
 

 €              411  
 

 €              113  
 

Donateurs 
 
 €           5.110  

 
 €           3.232  

      

8200 Rommelmarkt 
 

 €              165  
  

8201 Boekenverkoop 
 

 €           2.141  
 

 €           1.684  

8202 Marktplaats 
 

 €           2.620  
 

 €              807  

8204 Catawikiverkoop 
   

 €              123  

8205 Verkoop CD 
    

8206 Uitvaart 
 

  
 

 €           1.473  

82 Opbrengst Acties 
 
 €           4.925  

 
 €           4.087  

      

83 Dance4Friends 
   

 €           4.865  
      

85 Rente baten 
 
 €                26  

 
 €                49  

      

81 INKOMSTEN 
 

 €         14.082  
 

 €         13.232  
      

8 TOTAAL BATEN 
 

 €          -9.236  
 

 €           8.196  

 
De Penningmeester 


