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SAMENVATTING 
Stichting Nederland-Batam is een Erkend Goed Doel dat bijdraagt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme 
mensen in Indonesië door geld in te zamelen voor projecten die we samen met onze lokale partners bedenken, opzetten en 
uitvoeren. De projecten bevorderen de medische en sociaaleconomische ontwikkeling van minderbedeelden in Indonesië. De 
toegang tot water en sanitaire voorzieningen en de strijd tegen hiv rekenen wij tot onze speerpunten.  

Wij willen structureel geankerd zijn in de regio's waar we werkzaam zijn en werken daarom samen met gevestigde lokale partners. 
Op die manier willen we ook de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van alle bij een project betrokkenen bevorderen. We 
maken er een punt van dat vrouwen hierbij een rol hebben. 

Wij willen een aantrekkelijke partner zijn voor andere ontwikkelingsorganisaties, 
individuele donateurs, bedrijven en fondsen die arme en kansarme mensen in 
Indonesië een warm hart toedragen. En dat lukt. Daardoor konden we in 2019 
starten met een aantal grote projecten.  

Binnen ons speerpunt water zijn we begonnen met de aanleg van 8 sanitaire 
voorzieningen voor schoolgaande kinderen op Sangihe. En ook met ons andere 
speerpunt, de strijd tegen hiv, hebben we grote stappen voorwaartse gezet met 
activiteiten in Noord-Sulawesi, de provincie Gorontalo en op Bali. Verder hebben 
wij op Bali een nieuwe ronde naaldwerktrainingen kunnen steunen en zijn zes 
jonge medewerkers van het Habibie nierziekenhuis met een bachelorsopleiding 
verpleegkunde gestart. 

Binnen het bestuur vonden dit jaar wisselingen plaats. Zo besloot Jaap Dieben, na 
meer dan 30 jaar, dit jaar terug te treden. Jaap heeft een grote bijdrage 
geleverd aan het succes van de stichting en wij zullen zijn bijdrage missen. Helaas 
besloot ook Juul Beltman als bestuurslid terug te treden. Arne Lambert trad dit jaar aan als nieuw bestuurslid. Wij kijken uit naar zijn 
bijdrage aan de stichting. 

Dankzij de steun van donateurs, bedrijven, fondsen, organisaties, onze lokale partners en onze vrijwilligers zijn we verder gekomen in 
de ontwikkelingssamenwerking, maar uw steun blijft nodig. 

U leest er alles over in dit jaarverslag.  

HET JAAR IN CIJFERS 
Fondsenwerving  
Particulieren & bedrijven 22.925 
Non-profit organisaties 100.000 
  122.925 
Bestedingen  
Besteed aan de projecten 55.682 
Werving 1.631 
Administratie & Beheer 772 
  58.085 
Percentages  
Inkomsten besteed aan werving 1% 
Inkomsten besteed aan beheerskosten 1% 
Inkomsten besteed aan de projecten 45% 
Uitgaven besteed aan de projecten 96% 
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Van de voorzitter 

. 

 

  

 

 

Beste lezers, 

 

Het afgelopen jaar hebben we als bestuur doorgepakt en zijn we naar aanleiding van 
ons werkbezoek aan Bali en Noord-Sulawesi verder gaan werken aan de verankering met 
onze partners in Indonesië. Voor de concrete projecten verwijs ik naar het achterliggende 
verslag. We zijn er nog lang niet, maar met de HIV-voorlichting, waterprojecten en de 
naaldwerktraining op Bali hebben we de hoofdfocus te pakken. 

De partners in Indonesië hebben we kunnen blijven ondersteunen. Op Sulawesi is 
Gorontalo een nieuw focus gebied. 

Wat betreft de funders zullen we werk moeten maken van nieuwe bronnen. De fondsen 
waar we op mochten rekenen gaan sluiten.  We kunnen nog goed vooruit het volgende 
en daaropvolgend jaar, dus we gaan er dit jaar echt werk van maken. 

Dank aan iedereen die een bijdrage aan dit verslag heeft geleverd, vooral Jaco en Vie 
zeer bedankt voor al het werk en een bedankje aan de penningmeester voor zijn 
financieel verslag en de bijdrage van Ria onze secretaris 

 

Leo Schreuders, voorzitter 
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Verantwoordingsverklaring van het bestuur 
Het bestuur van stichting Nederland-Batam legt in deze verantwoordingsverklaring vast op welke wijze zij invulling geeft aan:  

Principe van besturen en toezicht houden  

Het stichtingsbestuur als geheel bestaat uit vijf natuurlijke personen en heeft de leiding over de stichting. Het managen van de 
stichting ligt voornamelijk in handen van het Dagelijks Bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij 
vergaderen op regelmatige basis en leggen verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Toezicht houden en besluiten worden 
genomen door het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur vergadert 3 keer per jaar. Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal 
ieder kwartaal, of zoveel als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in 
het bestuursreglement.  

De kascommissaris houdt, namens het bestuur, toezicht op de financiële zaken. Naar aanleiding van zijn bevindingen, brengt hij 
verslag uit aan het Algemeen Bestuur. Taken en verantwoordelijkheden van de kascommissaris zijn toegevoegd aan de 
beschrijving van de administratieve organisatie.  

De stichting heeft een vaste, in Indonesië woonachtige, vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger fungeert als intermediair tussen 
het Dagelijks Bestuur en de verschillende Indonesische partnerorganisaties bij het realiseren van de projecten. De 
vertegenwoordiger wordt aangestuurd door het Dagelijks Bestuur en doet periodiek verslag aan de secretaris. De bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de vertegenwoordiger zijn toegevoegd aan de beschrijving van de administratieve organisatie.  

Reeds vele jaren is een aantal vrijwilligers bij de stichting betrokken. Het beleid aangaande vrijwilligers is vastgelegd in ons 
vrijwilligersbeleid.  

Evaluatie 2019 

In 2019 heeft de governance van onze stichting goed gewerkt. Het algemeen bestuur heeft als interne toezichthouder met zijn 
kennis en ervaring het dagelijks bestuur ondersteund.  

Mevr. Juul Beltman heeft het dagelijks bestuur verlaten. De secretarisfunctie wordt nu door mevrouw Ria van As vervuld. Ria heeft 
een langdurige ervaring met NEBA. 

Tot onze grote vreugde hebben we de Dhr. Arne Lambert bereid gevonden toe te treden tot het bestuur van de stichting. Arne 
heeft via familiebanden een affiniteit met Indonesië en kent het verre Oosten via zijn werk. 
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Financieel gaf 2019 deels eenzelfde beeld als 2018. Ook nu bleven enerzijds de kostenpercentages voor beheer & administratie en 
fondsenwerving ruim binnen de daarvoor gestelde marges. De kosten van de stichting zelf zijn dus laag, zodat we donaties 
optimaal aan doelprojecten in Indonesië kunnen besteden. De normen van de CBF voor goede doelen worden ruimschoots 
gehaald. 

De fondsenwerving bij de vermogensfondsen verliep in 2019 relatief goed, alhoewel een belangrijk fonds waarop we steunen eind 
2019 de deuren zal sluiten. Inmiddels zijn een aantal nieuwe initiatieven genomen om fondsen te verwerven. We zullen in 2020 
gaan merken of dit vruchten afwerpt. 

De samenwerking met Wilde Ganzen is voortgezet, een zeer professionele partner. De stichting ondersteunde in 2019 vooral 
waterprojecten, hiv-programma’s en de naaldwerktraining op Bali. 

Continu verbeteren van effectiviteit en doelmatigheid bij de doelrealisatie  

Minimaal ieder kwartaal worden de projecten geëvalueerd aan de hand van de ontvangen rapportages van onze 
vertegenwoordiger in Indonesië en de projectpartners. Jaarlijks bezoekt een bestuurslid de projecten en waar nodig worden door 
het bestuur maatregelen genomen.  

Een belangrijke graadmeter voor het inzetten van middelen is of de uitvoering van het project beantwoordt aan de 
verwachtingen van de doelgroepen, onze projectpartners en het bestuur. In 2019 bleven het kostenpercentages beheer en 
administratie en fondsenwerving binnen de afgesproken norm.  

Optimaliseren van relaties met belanghebbenden  

Het bestuur streeft naar een optimale relatie met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de 
verwerking van wensen, vragen en klachten. Het bestuur hecht grote waarde aan transparantie en probeert een helder beeld te 
geven van de bestedingen. De stichting legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag gebaseerd op Richtlijn 
Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 650) van de Raad van Jaarverslaggeving.  

Het jaarverslag geeft een gedetailleerde verantwoording. Het jaarverslag staat op onze website www.neba.nl en is hier te lezen.  

De gedragscode en het klachtenformulier zijn beschikbaar op de website en hier te bekijken. In 2019 werden geen klachten 
ontvangen.  
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De stichting heeft in Nederland te maken met verschillende groepen belanghebbenden: donateurs, sponsoren, vrijwilligers, 
zakelijke relaties en partner- en belangenorganisaties. In Indonesië wordt samengewerkt met lokale projectpartners, dit zijn zowel 
grote organisaties, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen als kleine organisaties (CBO ’s), coöperaties en verenigingen. Hoewel wij in 
Indonesië uitsluitend werken via lokale partners, zien wij de doelgroep steeds als eerste belanghebbende bij het bepalen van het 
beleid.  

Wij hechten veel belang aan regelmatige verslaglegging aan onze donateurs, vrijwilligers, zakelijke relaties en partner- en 
belangenorganisaties, zowel in Nederland als in Indonesië, door middel van het jaarverslag, website, nieuwsbrieven, sociale media 
en persoonlijk contact. Voor onze lokale partners in Indonesië zijn vertalingen in het Engels gemaakt. De vertalingen voor de 
doelgroepen van onze sociale media worden gemaakt door onze lokale vertegenwoordiger. De lokale partnerorganisaties 
worden regelmatig bezocht door de vertegenwoordiger en minstens eenmaal per jaar door een bestuurslid. Iedere twee jaar 
organiseert de stichting een speciale dag voor belanghebbenden in Nederland. Het bestuur doet dan verslag van alle projecten 
en presenteert plannen voor de toekomst. Uiteraard wordt dan ook geëvalueerd wat hun mening is over het gevoerde beleid, de 
doelstellingen en de doelgroepen  

De stichting is lid van een brancheorganisatie, te weten Partin.  

 

Datum: zaterdag 18 april 2020 

Het bestuur 
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Algemene organisatie 
Statutaire informatie 

STICHTING NEDERLAND-BATAM 
HUGO DE VRIESPARK 12, 6741CM, LUNTEREN 
T: 0318-487311 E: NEBA@NEBA.NL  W: WWW.NEBA.NL 

Bankgegevens:  IBAN NL21 INGB 0692.630.082  BIC: INGBNL2A 
IBAN NL39 INGB 0000.050.340 

Kamer van Koophandel: 410.499.10 
ANBI:    0090.39.466 

Richtlijn 650 
Wij voldoen aan de Code Wijffels en Richtlijn 650 – C2 voor kleine fondsenwervende 
organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Erkend Goed Doel 
Stichting Nederland-Batam is sinds 2002 keurmerkhouder Goede Doelen en is sinds 1 juli 
2016 gecertificeerd als Erkend Goed Doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving. 

  

mailto:neba@neba.nl
http://www.neba.nl/
https://www.kennisbankfilantropie.nl/docs/handig-voor-stichtingen/code-wijffels-goed-bestuur.pdf?sfvrsn=2
https://www.rjnet.nl/globalassets/rj-uitingen/2016/rj-uiting-2016-13-rj650-fondsenwervende-organisaties.pdf
https://www.cbf.nl/register-goede-doelen/filter(charity-nederland%5C-batam)
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Uitgangspunten 
Maatschappelijke waarde 
Stichting Nederland-Batam is een Erkend Goed Doel en bestaat als particulier initiatief organisatie geheel uit vrijwilligers. Sinds 
onze oprichting in 1987 is ons doel bij te dragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen in 
Indonesië. Dat doen we door geld in te zamelen voor projecten die we samen met onze lokale partners bedenken, opzetten en 
uitvoeren. De projecten bevorderen de medische en sociaaleconomische ontwikkeling van minderbedeelden in Indonesië. 

SOCIAAL-MEDISCHE DOELSTELLING 
Arme en kansarme mensen ondersteunen die zichzelf en hun gemeenschap duurzaam willen ontwikkelen, waardoor zij hun leven 
zelfstandig vorm kunnen geven, met speciale aandacht is voor het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van medische 
zorg van goede kwaliteit voor minderbedeelden. 

 Onze speerpunten 

 

SPEERPUNT HIV 
Wij willen bijdragen aan het stoppen van de hiv-epidemie, omdat 
hiv een groot beslag legt op de medische zorg in Indonesië en de 
sociaaleconomische ontwikkeling remt van velen. 

 

SPEERPUNT WATER 
Armoede is een vicieuze cirkel waarbij de gevolgen van armoede 
de armoede alleen maar versterken. Gebrek aan schoon water 
en sanitaire voorzieningen is een schakel in de armoedecirkel. Wij 
willen die cirkel doorbreken en daarom is steun voor toegang tot 
schoon water en sanitaire voorzieningen ons speerpunt. 
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Doelgroepen 

 

ARME EN KANSARME MENSEN 
Wij steunen arme en kansarme mensen, die zichzelf en hun omgeving 
structureel willen ontwikkelen. Hiermee krijgen zij de instrumenten om hun 
eigen leven vorm te geven. 

Kernwaarden 

 

COMBINEREN VAN DOELSTELLINGEN 
Als Nederlandse ontwikkelingsorganisatie in Indonesië richten wij ons op 
armoedebestrijding, gezondheidszorg en de bestrijding van hiv/aids. 

 

INZETTEN OP ATTITUDEVERANDERING 
Wij willen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze doelgroepen 
bevorderen. Daarom werken wij samen met lokale organisaties, omdat 
dit kan leiden tot die attitudeverandering. 

 

BELANGHEBBENDEN SERIEUS NEMEN 
Belanghebbenden serieus nemen betekent een genuanceerd verhaal 
vertellen. Donoren hebben behoefte aan informatie over een 
organisatie en hun resultaten. Zij nemen daar meer tijd voor. 

 

EMANCIPATIE VAN VROUWEN 
Vrouwenemancipatie is essentieel voor sociaaleconomische 
ontwikkeling. Daarom is binnen al onze projecten aandacht voor de rol 
van vrouwen. 
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Bestuur & Organisatie 
Organisatiestructuur 
Wij zijn een organisatie met een eenvoudige organisatiestructuur. Het 
stichtingsbestuur, bestaande uit een Algemeen bestuur en een Dagelijks bestuur, 
wordt ondersteund door een kascommissaris en twee medewerkers in Indonesië. 

Onze medewerkers begeleiden de projecten in Indonesië, bieden ondersteuning 
aan de lokale partnerorganisaties en houden namens het bestuur ter plekke 
toezicht op de projecten. Zij zijn zelf niet verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de projecten, dat zijn onze lokale partners. 

Het bestuur 
Samenstelling van het bestuur 
Bestuur 
Voorzitter:  Leo Schreuders 
Secretaris:  Ria van As-Klok 
Penningmeester: Jan-Gerard Hofland 
Leden:  Jaap Dieben, Maarten Reeser, Arne Lambert 

Kascommissie 
Kascommissaris: Arjen Smits 

Medewerkers in Indonesië 
Medewerkers: Vie (Savitri Damayanti) en Jaco van As 
 

Taken van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en bevoegdheden die volgens de wet en onze statuten aan het bestuur wordt 
opgedragen. Het bestuur heeft haar toezichthoudende en uitvoerende taken gescheiden. Voorzitter, secretaris en 
penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor uitvoerende taken. De overige leden houden 
toezicht. Voor toezicht op de financiële zaken heeft de stichting bovendien een kascommissaris. De medewerkers voorzien het 
bestuur van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling.  

Taken van de kascommissaris 
De kascommissaris houdt in nauw overleg met de penningmeester toezicht op de inkomsten en uitgaven van de stichting. Hij 
controleert jaarlijks de boekhouding en vergewist zich van het feit dat de uitgaven goed gedocumenteerd zijn. Hij controleert de 
jaarrekening en rapporteert over zijn bevindingen aan het Algemeen Bestuur. 

Bestuur

Vrijwilligers in 
Nederland

Medewerkers 
in Indonesië

Kascommissie
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Nevenfuncties 
Noch de bestuursleden, noch de kascommissaris vervullen voor de stichting relevante nevenfuncties.  

Bezoldiging en vergoedingsbeleid 
Het bestuur en de kascommissaris zetten zich onbezoldigd in. Een redelijke vergoeding van kosten, die gemaakt zijn voor de 
stichting en voor werk dat buitengewoon veel tijd in beslag neemt, wordt niet als bezoldiging gezien. 

Wijze van toezichthouden 
Het Dagelijks Bestuur houdt aan de hand van rapportages toezicht op projecten en stuurt waar nodig bij. Jaarlijks worden de 
projecten bezocht door een lid van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur doet verslag aan het Algemeen Bestuur. Het 
Dagelijks Bestuur houdt toezicht en bewaakt of projecten passen binnen onze uitgangspunten, strategie en begroting. Strategie, 
resultaten en begroting worden jaarlijks geëvalueerd. 

Benoemingsbeleid 
Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met een profielschets. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden 
onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders. 

Het bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over 
herbenoeming. Bestuursleden worden benoemd voor vijf jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. 

Beëindiging benoemingstermijn; Jaap Dieben (2018), Leo Schreuders (2019), Maarten Reeser (2020), Ria van As (2021), Jan-Gerard 
Hofland (2022), Arne Lambert (2023). 

− Arne Lambert is dit jaar toegetreden tot het bestuur.  
− Juul Beltman besloot begin dit jaar af te treden als lid van het bestuur. Wij danken haar voor haar inzet voor de stichting. 
− Jaap Dieben is dit jaar afgetreden als bestuurslid van onze stichting.  

Beleid 
De stichting heeft haar werkzaamheden uitgewerkt in beleidstukken die te lezen en te downloaden zijn via onze website. Er 
hebben zich dit jaar geen wijzigingen voorgedaan in ons beleid. 

https://www.neba.nl/documentatie/beleidsstukken/
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Samenwerking en partnerschappen 
Algemene samenwerkingsverbanden 

 

Centraal bureau fondsenwervende organisaties (CBF) 
Stichting Nederland-Batam is sinds 2002 als Erkend Goed Doel geaccrediteerd door het Centraal Bureau 
Fondsenwerving. 

 

Brancheorganisatie Partin 
Branchevereniging voor het particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking. 

 

Wilde Ganzen 
Wilde Ganzen ondersteunt verschillende van onze projecten.  

Indonesische partnerorganisaties 

 

Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda 
De YPAB, onze partner sinds 1987 is een landelijk opererende stichting voor sociale werken in Indonesië. 

 

RS Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie nierziekenhuis 
Het Ny. R.A. Habibie nierziekenhuis uit Bandung is al meer dan 30 jaar onze partner voor het beschikbaar, 
bereikbaar en betaalbaar maken van dialysezorg in Indonesië. 

 Kelompok Ilo-ilo 
Kelompok Ilo-ilo is een groep mensen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van haar gemeenschap. 

 KOMPASS 
Een vereniging van lokale mensen die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van het eiland Sangihe. 

 HIV-team Noord-Sulawesi en Gorontalo 
Het team onder andere bestaande uit Dr. Lenny Senduk en dr. Agnita Tumbol komt voort uit de Pinaesaan kliniek 
uit Manado.  In Gorontalo werken zij samen met Dr. Yana Suleiman van de Annisa Kliniek. 

 

Yayasan Maha Bhoga Marga 
De Maha Bhoga Marga stichting is een Balinese organisatie die zich onder andere richt op het bestrijden van 
armoede op het platteland van Bali. 

https://www.cbf.nl/organisatie/nederland-batam
https://partin.nl/organisatie/neba/
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AFSCHEID JAAP DIEBEN 
In november 2019 heeft het bestuur afscheid genomen van Jaap Dieben, 
die vanaf de oprichting onafgebroken aan de bestuursactiviteiten van de 
stichting heeft deelgenomen. Zijn optreden kan het beste worden 
omschreven als: de juiste man op het goede moment op de juiste plaats. 

Dat begon al bij de oprichting: Huisarts Jan van den Berg, oprichter van 
Neba, zocht voor het werk van de stichting ook daadwerkelijk in de buurt 
van waar alles gebeurde (bij het begin vooral op Batam) iemand die ter 
plaatse een oogje in het zeil kon houden en kon adviseren. Jaap werkte 
en woonde voor Ballast Nedam in Singapore en was bereid mee te doen. 
Door die aanwezigheid in combinatie met zijn kennis en kunde droeg hij in 
belangrijke mate bij aan het succes van onze stichting. 

Ook na zijn terugkeer naar Nederland bleef hij een hoeksteen voor het 
functioneren van de stichting. Niet alleen door zijn deskundigheid maar 
ook omdat hij een uitstekend bestuurder is die een sterk motiverende 
invloed op zijn medebestuurders heeft.  

Het bestuur was dan ook verheugd en dankbaar dat hij bereid was om toen 
de voorzittersstoel vacant was, die taak op zich te nemen. Dat heeft hij 
vanaf 2008 tot 2018 met verve gedaan. De aandacht van de stichting is 
onder zijn leiding breder geworden: van vooral moeder (en kind) met de 
bedreigingen van HIV -vlak bij een grote havenstad als Singapore, (waarin 
Neba nog steeds een voortrekkersrol speelt bij voorlichting van 
risicogroepen) naar verbetering van de leefomstandigheden bij de 
plattelandsbevolking door sanitatie-projecten, waar vooral de gezondheid 
van kinderen sterk door verbetert. 

Dank Jaap voor je grote bijdrage aan het succes van stichting Neba.



 

 

VOORTGANG VAN DE 
PROJECTEN 
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WATERPROJECTEN 
Armoede is een vicieuze cirkel, waarbij de gevolgen van armoede, 
diezelfde armoede alleen maar versterken. Een van de schakels in de 
armoedecirkel is het gebrek aan schoon water en sanitaire 
voorzieningen. Daarom bouwen wij watervoorzieningen en toiletten in 
afgelegen gemeenschappen in Indonesië. 

WIJ VINDEN HET VANZELFSPREKEND OM WATER TE DRINKEN UIT DE KRAAN EN OM THUIS 
EEN TOILET TE HEBBEN. IN INDONESIË KUNNEN MENSEN DAT NIET GELOVEN. 

Op het Indonesische platteland hebben veel mensen helemaal geen 
toilet, of is het niets meer dan een met zeildoek afgezette vieze 
latrine. Water haal je uit de rivier of ondiepe bron. Maar dat water is 
vervuild en mensen gebruiken het ook om te baden en de was te 
doen. Mensen en dieren hun behoefte doen langs de rivier en 
besmetten daarmee hun water met poepbacteriën. 

Onze waterprojecten dragen bij aan het bereiken van duurzaam 
ontwikkelingsdoel 6 (SDG-6); toegang tot water en sanitaire 
voorzieningen.  

Door de bouw van sanitaire voorzieningen krijgen mensen toegang 
tot goede toiletten. Daarmee beëindigen we ontlasten in de open 
lucht en bieden vrouwen en meisjes een veilige en waardige plek om hun behoeften te doen (Doel 6.2). Met de aanleg van 
watervoorzieningen en het gebruik van septic tanks verminderen we de vervuiling van oppervlaktewater en voorkomen we lozing 
van onbehandeld afvalwater (Doel 6.3). Daarmee voorkomen we ook de vervuiling van de leefomgeving en beschadiging van 
water-gerelateerde ecosystemen (Doel 6.6). En onze waterprojecten versterken internationale samenwerking (Doel 6A) en 
ondersteunen en versterken de deelname van lokale gemeenschappen aan het verbeteren het beheer van water- en sanitaire 
voorzieningen (Doel 6B). Onze waterprojecten geven mensen niet alleen toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen 
(SDG-6), maar dragen ook bij aan onder andere het verminderen van armoede (SDG-1) en het verbeteren van de gezondheid 
van mensen (SDG-3).  

Foto 1 Toegang tot water en sanitaire voorzieningen is een duurzaam 
ontwikkelingsdoel (SDG-6). 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
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Sanitaire voorzieningen voor schoolgaande kinderen op Sangihe 
Partner: Kelompok Peduli Aset Wisata Alam Sangihe (KOMPASS) 

PROJECTLOCATIE OVERZICHT    

 

Start project: 2019 Looptijd: 3 jaar 
Begroot 2019: 12.084 Realisatie: 1.940 

Doelstelling: 
- Bouw 8 toiletblokken nabij scholen. 
- Voorlichting over het belang van hygiëne 

en sanitaire voorzieningen op scholen. 
Project is dit jaar van start gegaan, maar de 
werkelijke bouw begint in 2020. 

 

Wat is het probleem 
Kinderen zijn gevoelig voor slechte hygiëne die het gevolg is van het 
ontbreken van goede toiletten. Het maakt hen kwetsbaar voor diarree, 
longaandoeningen en huidinfecties, ze lopen ontwikkelingsachterstanden 
op en kunnen zelfs komen te overlijden.  

JUIST KINDEREN ZIJN GEVOELIG VOOR SLECHTE HYGIËNE 
De ontwikkelingsachterstanden en de absenties door ziekzijn zorgen ervoor 
dat kinderen het minder goed doen op school. Dat is een groot probleem, want juist school en het hebben van een opleiding zijn 
zo belangrijk om te kunnen ontsnappen aan armoede. 

Helaas zijn niet alle vormen van middelbaar en voortgezet onderwijs overal beschikbaar op de dunbevolkte en afgelegen 
eilandengroep Sangihe. Kinderen moeten daarom al op jonge leeftijd in de kost. In de regio Zuid-Tabukan zitten veel kinderen in 
de kost. Maar lang niet alle scholen en kosthuizen daar hebben goede sanitaire voorzieningen.  

Foto 2. Buurtkinderen poseren voor een van de toiletten die 
wij hebben gebouwd op Sangihe. 
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Toiletten op Sangihe zijn vaak niets meer dan een vieze en stinkende met 
zinkenplaten afgezette latrine. Gevoelsmatig is meteen duidelijk dat als 
dit je toilet is, het gevolgen heeft voor je gezondheid. Om dit met cijfers te 
onderbouwen hebben we gekeken naar drie factoren die gerelateerd 
zijn aan slechte hygiëne; diarree, ondervoeding en kindersterfte. 

Het veel voorkomen van diarree wijst op 
slechte hygiënische omstandigheden. Het 
aantal mensen op Sangihe dat met diarree 
verschijnselen medische zorg zoekt ligt met 11 
per duizend inwoners op het provinciaal 
gemiddelde. Het werkelijke aantal gevallen 
ligt veel hoger. Diarree zo gewoon dat 
mensen hiervoor alleen naar de dokter gaan 
als het echt ernstig is.  

Ondervoeding is gerelateerd aan slechte 
hygiënische omstandigheden. Mensen die 
voortdurend last hebben van diarree kunnen 
onvoldoende voedingstoffen opnemen en 
raken als gevolg daarvan ondervoed. 
Daarom kunnen we ondervoeding gebruiken 
als een indicator van de hygiënische 
omstandigheden. De mate van ondervoeding op Sangihe is het hoogste van alle regio’s in de 
provincie Noord-Sulawesi.  

Een derde factor die gerelateerd is aan slechte hygiëne is kindersterfte. De sterfte onder kinderen kan 
het gevolg van de slechte hygiënische omstandigheden waaronder de kinderen worden opgevoed, 
maar zegt ook iets over de leefomstandigheden en mate van ondervoeding van de moeder. 

Het veel voorkomen van diarree en het hoge niveau van zowel ondervoeding als kindersterfte wijzen 
op slechte hygiënische omstandigheden op het eiland.   

Foto 3. Deze schooljongen staat voor de latrine die hij als toilet 
gebruikte voordat wij het konden vervangen door een goede 
sanitaire voorziening. 

Bron: Het Indonesische bureau voor 
statistiek, afdeling Noord-Sulawesi. 
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Wat doen we eraan 
Eenvoudige maar goede sanitaire voorzieningen 
kunnen de hygiënische omstandigheden enorm 
verbeteren.  

Met een goed toilet wordt zoiets eenvoudigs als je 
handenwassen mogelijk en dat voorkomt ziektes. 
Daardoor ontwikkelen kinderen zich beter en 
presteren zij beter op school. Dit geeft hen de kans 
op een goede toekomst. 

Dankzij steun van een Nederlands fonds dat niet bij 
naam genoemd wil worden, kunnen we de 
komende jaren acht toiletblokken bouwen nabij 
scholen en plaatsen waar veel kinderen “in de kost” 
zitten, zoals de mensen op Sangihe zeggen.  

Om het effect van de sanitaire voorzieningen verder 
te versterken worden daarnaast hygiëne-lessen 
aangeboden op de scholen en gaan we 
voorlichting geven aan hospita’s en gastgezinnen 
over het belang van goede sanitaire voorzieningen 
en persoonlijke hygiëne. 

HET WATERPROJECT ZORGT VOOR EEN OMSLAG IN HET DENKEN OVER DE NOODZAAK VAN HYGIËNE EN SANITAIRE VOORZIENINGEN. 
Sanitaire voorzieningen verbeteren de hygiënische omstandigheden waaronder de mensen op Sangihe leven. Vooral kinderen 
hebben profijt van die betere leefomstandigheden omdat juist kinderen gevoelig zijn voor ziektes die zich door slechte hygiëne 
verspreiden zoals diarree, huidinfecties en longaandoeningen. Door die ziektes lopen zij ontwikkelings- en leerachterstanden op die 
hun een kans op een goede toekomst ontnemen.  

Foto 4. Dankzij het waterproject krijgen mensen op Sangihe de beschikking over schone en 
waardige toiletgelegenheden. 



 

 
Stichting Nederland-Batam Jaarverslag 2019 – Verder met uw hulp!        22 

HIV-PROGRAMMA’S INDONESIË  
25 jaar strijden tegen HIV in Indonesië 

Toevalligerwijs wordt in 1987, het jaar van onze oprichting, op Batam ook het eerste aidsgeval 
gevonden. De stichting groeit op met HIV en wij zijn ons al in een vroeg stadium bewust van de 
aard en omvang van de HIV-problematiek. Begin jaren ’90 wijzen screenings op HIV onder de 
sekswerkers en dit is aanleiding om te starten met onze strijd tegen HIV op Batam. 

Onze eerste hiv-projecten zijn het Casper hiv-team - hieruit ontstaat later Batam Plus, de eerste 
peersupportgroep van Indonesië - de bouw van de Anjelier hiv-kliniek, het Casper opvanghuis 
en het opleiden van zorgpersoneel met de HIV[e]Education.  

Na 12 jaar heroverwegen wij onze rol en besluiten ons te richten op het gebied waar 
sociale, medische en HIV-aspecten elkaar overlappen. We willen in al onze 
werkgebieden hiv-programma’s op te zetten. De programma’s rusten op drie pijlers; 
training van zorgpersoneel, voorlichting en steun aan mensen met HIV.  

In 2008 beginnen we in Noord-Sulawesi. Daar hebben we nu ruim 500 dokters getraind 
met de HIV[e]Education en eenzelfde aantal verpleegkundigen en vroedvrouwen met 
een eigen basistraining HIV. Bovendien weten we met het hiv-programma jaarlijks 
honderden mensen te bereiken met voorlichting, diagnostiek en counseling.  

In datzelfde jaar start ook ons HIV-programma Batam, waar wij ons vanwege de 
speciale situatie op het eiland vooral richten op outreach-activiteiten voor sekswerkers. 
Door het ontbreken van een goed netwerk duurde het tot 2018 voor wij ook een HIV-
programma konden starten in Gorontalo. Dit jaar zijn we tenslotte gestart met een hiv-
programma op Bali.  

Stichting Nederland-Batam ondersteunt al 25 jaar lang hiv-gerelateerde projecten in 
Indonesië. Onze gedegen kennis van de mensen en maatschappijen in de gebieden 
waar wij actief zijn en ons grote netwerk aan contacten maakt dat wij effectief kunnen 
bijdragen aan het tot staan brengen van de HIV-epidemie in Indonesië.  

Grafiek 1 Al vroeg zien we al dat Batam zwaar getroffen 
zal worden door HIV. Daarom starten wij in 1995 met het 
Casper HIV team. Er zijn dan10 duizend mensen met HIV 
in indonesië. Als de epidemie in 2005 op zijn hoogtepunt 
is, er zijn 290 duizend mensen met HIV en 62 duizend 
nieuwe gevallen, openen wij de Anjelier kliniek. 
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Voorlichting aan afgelegen gemeenschappen in Noord-Sulawesi 
Partner: Hiv-team Noord-Sulawesi (voorheen Pinaesaan kliniek) 

PROJECTLOCATIE OVERZICHT    

 

Start project: 2008 Looptijd: Open 
Begroot 2019: 6.339 Realisatie: 6.095 

Doelstelling: 
Voorlichting, diagnostiek en counseling aan 
algemene bevolking en risicogroepen in 
afgelegen gemeenschappen.  

Ondersteund door: Rosalien fonds 
 

Wat is het probleem 
Het nieuws over hiv wordt gelukkig beter. Informatie, testmogelijkheden en de 
beschikbaarheid van medicatie verbeteren, maar dat is nog lang niet overal 
het geval. Zeker niet in afgelegen gebieden. Nog steeds worden mensen 
geïnfecteerd met hiv.  Dat is gelukkig geen doodsvonnis meer. Maar dan moeten zij wel bereikt worden met voorlichting, testen, 
zorg, begeleiding en ondersteuning.  

JAARLIJKS BEREIKEN WIJ HONDERDEN MENSEN DIE NIET BEREIKT WORDEN DOOR ANDERE ORGANISATIES. 

Wat doen we eraan 
In afgelegen gebieden is de toegang tot reproductieve zorg beperkt, goede informatie over seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa’s) ontbreekt en mensen met hiv krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. Daarom bieden wij daar voorlichting, 
hiv en soa-diagnostiek en reproductieve zorg. Jaarlijks bereiken we honderden mensen die niet bereikt worden door andere 
organisaties. Dankzij deze aanpak vinden wij mensen met hiv, die nu wel de zorg, begeleiding en medicatie krijgen die zij nodig 
hebben om te overleven.   

Foto 5. Dr. Agnita en Dr. Lenny van het HIV-team Noord-
Sulawesi. 
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Strijd tegen HIV in de provincie Gorontalo 
Partners: Smile Plus peer & Annisa kliniek 

PROJECTLOCATIE OVERZICHT    

 

Start project: 2018 Looptijd: Open 
Begroot 2019: 7.084 Realisatie: 5.035 

Doelstelling: 
- Voorlichting, diagnostiek en counseling aan 

algemene bevolking en risicogroepen.  
- Steun voor mensen met HIV 

Ondersteund door: Rosalien fonds 

Wat is het probleem 
De stichting had al enkele jaren de wens ook een hiv-programma op te zetten in 
Gorontalo. Dat lukte eindelijk in 2018.  

De bevolking van de provincie Gorontalo is in grote meerderheid conservatief 
Moslim en mensen zien HIV nog vaak gezien als eigenschuld en een straf van God. 
Het gevolg daarvan was dat de bestrijding van HIV lang geen prioriteit was en het eerste geval van hiv wordt dan ook pas in 2001 
(18 jaar na het eerste geval in Indonesië) gevonden.  

IN GORONTALO KRIJGEN NOG VEEL MENSEN MET HIV TE MAKEN MET ERNSTIGE VORMEN VAN STIGMATISERING EN DISCRIMINATIE. 

Kennis over HIV is nog gering in de provincie en mensen met HIV krijgen er nog vaak te maken met ernstige vormen van 
stigmatisering en discriminatie. Zo komt het voor dat mensen door hun familie verstoten worden en met geweld hun huis, dorp en 
gemeenschap uitgezet worden. 

Wat doen we eraan 
Ons HIV-programma in Gorontalo staat nog in de kinderschoenen. Nadat we vorig jaar begonnen zijn met de steun aan mensen 
met HIV door het inrichten van een noodopvang samen met de Smile Plus peersupportgroep, hebben we dit jaar in samenwerking 
met Dr. Yana van de Annisa kliniek voorlichting, diagnostiek en counseling geboden aan een groep jongeren uit Gorontalo-Stad.   

Foto 6 Voorlichting in Gorontalo. 
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Steun voor mensen met HIV op Bali 
Partner: Maha Bhoga Marga stichting 

PROJECTLOCATIE OVERZICHT    

 

Start project: 2019 Looptijd: Open 
Begroot 2019: 6.084 Realisatie: 11.940 

Doelstelling: 
Steun voor mensen met HIV 

Ondersteund door: Rosalien fonds 

Wat is het probleem 
Bali is een van de grote probleemgebieden wat betreft HIV. Vanaf de ontdekking 
van de eerste aidspatiënt halverwege de jaren ’80 is het probleem alleen maar 
gegroeid. Tot nu toe zijn bijna 20 duizend gevallen van hiv en aids gevonden op Bali, 
waarvan zeker 7 duizend in de laatste drie jaar. Ook de overdracht van moeder op 
kind neemt toe. Dat is jammer en onnodig want met de juiste maatregelen kan die 
overdracht in veel gevallen voorkomen worden.  

De problemen op Bali zijn groot omdat lokale en provinciale overheden geen prioriteit geven aan hiv-activiteiten of omdat lokale 
overheden simpelweg ontkennen dat HIV een probleem is binnen hun gemeenschap. Daarbij komt dat steeds minder non-
gouvernementele organisaties actief zijn op het gebied van HIV. 

Wat doen wij eraan 
Dit jaar zijn wij gestart met ons hiv-programma op Bali. Binnen dat programma willen wij samen met de Maha Bhoga Marga 
stichting in de regio’s Jembrana Buleleng bijdragen aan de capaciteitsopbouw van lokale overheden op het gebied van HIV. Een 
assessment uitvoeren van de leefomstandigheden van mensen met HIV. En vrijwilligers trainen die als mediatoren willen opkomen 
voor de belangen van mensen met HIV.  

Foto 7 hiv-counselors op Bali 
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MEDISCHE PROJECTEN 
Verbetering opleidingskwaliteit verpleegkundig personeel  
Partner: RSKG Ny. R.A. Habibie nierziekenhuis Bandung 

PROJECTLOCATIE OVERZICHT    

 

Start project: 1988  Looptijd: Open 
Begroot 2019: 6.084 Realisatie: 17.412 

Doelstelling: 
- Verbeteren medische zorg (dialyse) 
1Ondersteund door: 

Wat is het probleem 
Als je nieren niet werken, kun je de afvalstoffen niet uit je lichaam 
verwijderen. Dat is levensbedreigend. Dialyse kan de nierfunctie overnemen. 
Omdat bij mensen met chronisch nierfalen de nieren niet meer werken en 
ook niet meer kunnen herstellen hebben zij voor de rest van hun leven dialyse nodig.  

MENSEN MET NIERFALEN HEBBEN HUN HELE LEVEN LANG DIALYSE NODIG. 

Gelukkig is dialysezorg tegenwoordig verzekerd. Maar dialyse is nog niet overal beschikbaar en daarom werken veel Indonesische 
ziekenhuizen aan het opzetten van dialyseafdelingen. Daar is behalve apparatuur ook gekwalificeerd personeel voor nodig. Het 
Habibie nierziekenhuis leidt medisch en technisch personeel op in dialysezorg.  

 
1 Omdat Wilde Ganzen als medefinancier haar bijdrage aan het project rechtstreeks over aan onze partner is hun bijdrage niet opgenomen in 
onze jaarrekening. Inclusief bijdrage van Wilde Ganzen is de projectrealisatie 24.772 euro groot. 

Foto 8. De eerste deelnemers aan de opleiding. 

https://goo.gl/maps/LoLV96dpZFCyqYC69
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Om de kwaliteit van de dialysetraining te waarborgen 
wordt het opleidingscentrum geaccrediteerd.  Binnen 
het project voor de accreditatie van de dialysetraining 
zijn daarin al grote stappen gezet; de trainingsinhoud is 
geaccrediteerd, de faciliteiten voldoen aan alle eisen 
en het personeel beschikt over de benodigde 
certificaten. De nadruk ligt daarom de komende jaren 
op de verbetering van het opleidingsniveau van de bij 
de training en het opleidingscentrum betrokken 
verpleegkundigen. 

Wat doen we eraan 
De verpleegkundigen van het opleidingscentrum 
hebben een opleiding op mbo-niveau, maar wat nodig 
is een opleiding op bachelorsniveau. Dat is te 
vergelijken met een Nederlandse HBO-Verpleegkunde 
opleiding. Dankzij onder andere Wilde Ganzen kunnen 
wij de opleiding ondersteunen van 12 
verpleegkundigen.  

De opleiding duurt in totaal tweeëneenhalf jaar en 
bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkjaar.   

Het is gebruikelijk binnen de Javaanse en Soendanese 
cultuur om mensen te selecteren op basis van senioriteit. 
Het zou echter niet effectief zijn om mensen die al vele 
jaren voor het ziekenhuis werken (en daarmee kort voor 
hun pensioen staan) voor de opleiding te selecteren. 
Daarom is gekozen voor jonge mensen midden in hun carrière met een sterke binding met het ziekenhuis. 

De eerste zes deelnemers zijn in september geslaagd voor het toelatingsexamen en zij volgen nu de opleiding aan de Rajawali 
hogeschool. De tweede groep start volgend jaar.  

Foto 9. De deelnemers bereiden zich voor op het toelatingsexamen. 
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SOCIALE PROJECTEN 
Naai- en naaldwerktraining 
Partner: Maha Bhoga Marga stichting 

PROJECTLOCATIE OVERZICHT    

 

Start project: 2016  Looptijd: Open 
Begroot 2019: 6.084 Realisatie: 11.320 

Doelstelling: 
- Opzetten micro-onderneming in naai- en 

naaldwerk voor minderbedeelde vrouwen 
zonder regelmatig inkomen op Bali. 

2Ondersteund door: 

Wat is het probleem 
Bali is het belangrijkste toeristische gebied van Indonesië. Het is een tropisch 
vakantieparadijs, maar toch leven vele Balinese mensen in armoede. 
Ongeveer 1 op de 25 mensen leeft onder de armoedegrens en moet rondkomen van een inkomen van hooguit 24 euro/maand. 
Bovendien zijn veel mensen werkeloos. Bijna een kwart van de mensen in de productieve leeftijd is economisch niet actief. 
Bovendien is het opleidingsniveau laag. Bijna de helft van de mensen heeft hooguit de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
(brugklas, junior high school) gevolgd.  

 
2 Omdat Wilde Ganzen als medefinancier haar bijdrage aan het project rechtstreeks over aan onze partner is hun bijdrage niet opgenomen in 
onze jaarrekening. Inclusief bijdrage van Wilde Ganzen is de projectrealisatie 16.009 euro groot. 

Foto 10 Deelnemers aan de naaldwerktraining. 
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Een laag opleidingsniveau, gecombineerd met een gebrek aan 
relevante vaardigheden en een mismatch tussen vaardigheden en 
arbeidskansen zorgen dat arme mensen op Bali geen werk vinden. 
Terwijl juist het hebben van werk en een opleiding essentieel zijn om 
te ontsnappen aan armoede. 

Het gebruik van Balinese vrouwen om een kebaya te dragen naar 
formele bijeenkomsten en traditionele, culturele en religieuze 
activiteiten biedt een grote kans voor ondernemingen in naai- en 
naaldwerk. Door een gebrek aan technische en ondernemings-
vaardigheden wordt die kans niet gegrepen. 

Wat doen we eraan 
Samen met onze lokale partner de Maha Bhoga Marga stichting 
bieden wij arme en kansarme mensen een kans te geven een 
onderneming in naai- en naaldwerk op te zetten en daarmee in hun 
eigen inkomen te kunnen voorzien door hen te trainen op het 
gebied van naai- en naaldwerk en ondernemerschap. Het project is primair gericht op vrouwen in de productieve leeftijd, die 
geen geregeld inkomen hebben en sterk gemotiveerd zijn een micro-onderneming in naaldwerk op te zetten. 

Veel Balinese vrouwen zijn vroege schoolverlaters; 40% van de vrouwen heeft alleen een basisschooldiploma, of zelfs geen 
schooldiploma en 85% heeft alleen middelbaar onderwijs gevolgd. Zonder een opleiding hebben zij weinig kans op de 
arbeidsmarkt. De training biedt hen een kans om kennis en vaardigheden op te doen die hen de mogelijkheid geeft in hun 
inkomen te voorzien.  

Binnen de doelgroep vrouwen is speciale aandacht voor alleenstaande vrouwen. Door gebrek aan emancipatie en lokale 
tradities is voor alleenstaande vrouwen eigenlijk geen plaats in de Balinese maatschappij. Het ontbreekt hen daarom aan een 
sociaal vangnet en zij moeten alleen in hun inkomen voorzien. 

De deelnemers aan de naaldwerktraining krijgen gedurende 24 weken, twee keer in de week les. De training bestaat uit een 
basistraining naai- en naaldwerk, een gevorderde training waarin de deelnemers onder andere leren hoe zijn een kebaya kunnen 
maken en een training in ondernemersvaardigheden.   

Foto 11 Deelnemers aan de naaldwerktraining. 
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Meerjarenoverzicht projecten 
WATERPROJECTEN 
Waterproject Sangihe 2008 – heden  Noord-Sulawesi Toegang tot water en sanitaire voorzieningen op Sangihe 
Waterproject Kasawari 2008 – 2011  Noord-Sulawesi Toegang tot water en sanitaire voorzieningen in Kasawari 
Waterproject Ilo-ilo 2013 – heden  Noord-Sulawesi Toegang tot water en sanitaire voorzieningen in Ilo-ilo 
Waterproject Bali 2013 – heden Bali Toegang tot water en sanitaire voorzieningen op Bali 

HIV-PROJECTEN 
Kasper hiv-team 1995 – 2005  Batam Outreach voor sekswerkers en intraveneuze drugsgebruikers 
Anjelier hiv-kliniek 2003 – 2007 Batam Bouw en ondersteuning van de Anjelier hiv-kliniek 
Kasper opvanghuis 2003 – 2007 Batam Bouw en ondersteuning van het Kasper opvanghuis 
Batam Plus peer supportgroep 2005 – 2007 Batam Ondersteuning voor mensen met HIV 
HIV[e]Education training 2007 Batam Hiv-training voor medici 
Hiv-programma Batam 2008 – heden  Batam Outreach voor sekswerkers 
Hiv-programma Noord-Sulawesi 2008 – heden Noord-Sulawesi Voorlichting, diagnostiek en counseling 
Hiv-programma Gorontalo 2018 – heden Gorontalo Voorlichting, diagnostiek en counseling 
Hiv-programma Bali 2019 – heden Bali Ondersteuning van mensen met HIV 

MEDISCHE PROJECTEN 
Verbetering medische zorg Batam 1987 – 2008 Batam Opbouw en ondersteuning Budi Kemuliaan ziekenhuis 
Dialyseprojecten 1988 – heden Bandung Opbouw en ondersteuning Habibie nierziekenhuis in Bandung 
Verbetering reproductieve zorg 2009 – 2014 Batam Ondersteuning kraamkliniek 
Verbetering medische zorg Nrd-Sulawesi 2009 – 2015 Noord-Sulawesi Ondersteuning diverse klinieken 
Accreditatie dialysetraining 2016 – 2018 Bandung Accreditatie dialysetraining Habibie nierziekenhuis 
Verbetering opleidingskwaliteit 2019 – heden Bandung Hbo-opleiding verpleegkundigen Habibie nierziekenhuis 

SOCIALE PROJECTEN 
Blindenprojecten 1987 – 2014 Bandung Ondersteuning blinden en slechtzienden 
Ouderenprojecten 1987 – 2003 Jakarta Ondersteuning opvang verwaarloosde ouderen in Jakarta 
Zee-nomaden project 1988 – 1992 Batam Huisvesting Suku Laut zee-nomaden op het eiland Bertam 
Straatkinderproject Batam 1992 – 2007 Batam Ondersteuning opvang straatkinderen 
Gemeenschapsontwikkeling Batuputih 2003 – 2008 Noord-Sulawesi Diverse projecten in Batuputih 
Gemeenschapsontwikkeling Wori 2008 – 2012 Noord-Sulawesi Diverse projecten in Wori 



 

 

JAARREKENING 2019  
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Balans 
ACTIVA 2019  2018   2019  2018 
Liquide middelen 110.359  60.602  Fondsen & Reserves 124.387  59.942 
Vorderingen 14.028  -  Kortlopende schulden -  660 
 124.387  60.602   124.387  60.602 

 

Staat van baten en lasten 
 

Kasstromenoverzicht 
BATEN  BEGROOT  REALISATIE  2018  UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 
Werving Particulieren 26.500  19.825  13.187  Overschot  64.445 
 Bedrijven 24.000  3.100  2.750  Mutaties Vorderingen -14.028 
 Non-profits 57.000  100.000  4.651   Kortlopende schulden -660 
Overige baten -    -    49.757 
Totale baten 107.500  122.925  20.588   

LASTEN  BEGROOT  REALISATIE  2018  VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN 
Doelbesteding       Liquide middelen Opening 60.602 
- Speerpunt water 37.652  3.880  32.175   Mutaties 49.757 
- Speerpunt hiv 27.251  23.070  10.864   Mutaties 110.359 
- Sociaal-medisch 43.420  28.732  18.914     
Werving 3.510  1.631  1.346     
Beheer en administratie 1.510  772  1.216     
Totale lasten 112.845  58.085  64.515     

SALDO BEGROOT  REALISATIE  2018     
Saldo voor -5.345  64.840  -43.927     
Financiële baten en lasten -  -395  -584     
Correctie -  -  2.500     
Saldo baten en lasten -5.345  64.445  -42.011     
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  
Methode van verslaglegging  

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de jaarverslaggeving.  

Grondslagen voor de financiële verslaglegging  

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de 
verkrijging- of waarderingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur van de stichting, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, 
bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten 
kunnen van deze schattingen afwijken.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Voorraden worden gewaardeerd tegen de waarde in het Nederlandse economische verkeer. Vorderingen worden opgenomen 
tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De liquide 
middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.  

Grondslagen voor de resultaatbepaling  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De bijdragen van derden in projecten en 
overheidssubsidies worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Nalatenschappen worden opgenomen in het jaar waarin met 
grote waarschijnlijkheid de grootte van de nalatenschap kan worden vastgesteld. Voor zolang de ontvangen middelen nog niet 
zijn aangewend, worden zij in het bestemmingsfonds gereserveerd.  

Waardering  

Alle bedragen zijn weergegeven in en afgerond op hele euro’s (€), tenzij anders vermeldt. 
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Toelichting op de balans 
ACTIVA     
VORDERINGEN 2019  2018 TOELICHTING 
Vooruitbetaald 11.775  - Betreft een vooruitbetaalde bijdrage aan stichting Wilde Ganzen voor 

de realisatie van het dialyseproject.   
 

Overige vooruitbetaald 2.253  - 
 14.028  - 

LIQUIDE MIDDELEN 2019  2018 TOELICHTING 
Bank 110.359  60.602 Onze banktegoeden worden grotendeels in Nederland aangehouden, 

terwijl we onze bankrekening in Indonesië gebruiken om kleinere lokale 
betalingen te doen in de uitvoering van projecten. 

 110.359  60.602 

PASSIVA    
KORTLOPENDE SCHULDEN 2019  2018  
Overige kortlopende schulden -  660  
 -  660 
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De fondsenwerving van non-profit organisatie was in 2019 zeer succesvol; we wisten projectvoorstellen goed t De fondsenwerving van 
non-profit organisatie was in 2019 zeer succesvol; we wisten projectvoorstellen goed te koppelen aan non-profit fondsen. Omdat een 
deel van deze projecten pas in 2020 wordt uitgevoerd, zijn de gerelateerde besteding nog niet in 2019 gerealiseerd. Het saldo tussen 
baten en lasten in 2019 is daardoor sterk positief.e koppelen aan non-profit fondsen. Omdat een deel van deze projecten pas in 2020 
wordt uitgevoerd, zijn de gerelateerde besteding nog niet in 2019 gerealiseerd. Het saldo tussen baten en lasten in 2019 is daardoor 

sterk positief. 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

BATEN 
    SPEERPUNT  MEDISCH-

SOCIAAL 
   TOELICHTING 

BEGROOT  REALISATIE  WATER  HIV   BEHEER  De fondsenwerving bij non-
profit organisaties was zeer 
succesvol; we wisten 
projectvoorstellen goed te 
koppelen aan non-profit 
fondsen.  
Omdat bij een aantal 
projecten de planning niet 
synchroon loopt met het 
boekjaar, zijn niet alle baten 
besteed in het jaar dat zij 
begroot werden. Het saldo 
tussen baten en lasten in 
2019 is daardoor sterk positief. 

Werving Particulieren 26.500  19.825  664  15.000  -  4.161  
 Bedrijven 24.000  3.100    -  -  3.100  
 Non-profits 57.000  100.000  30.000  -  70.000  -  
Subtotaal werving 107.500  122.925  30.664  15.000  70.000  7.261  
Overige baten -  -  -  -  -  -  
Totale baten 107.500  122.925  30.664  15.000  70.000  7.261  

LASTEN             
Doelbesteding 107.825  55.682  3.880  23.070  28.732  -  
Werving 3.510  1.631  466  699  466  -  
Beheer en administratie 1.510  772  -  -  -  772  
Totale lasten 112.845  58.085  4.346  23.769  29.198  772  

SALDO             
Saldo voor -5.345  64.840  26.318  -8.769  40.802  6.489  
Fin. baten en lasten -  -395  -  -  -  -395  
Saldo baten en lasten -5.345  64.445  26.318  -8.769  40.802  6.094  

PERCENTAGES              
Kosten% beheer & administratie 1% Max. 25% Beheer&Admin./ totale baten Ongeveer de helft van onze inkomsten 

besteden wij direct aan onze projecten en bijna 
alle kosten zijn projectkosten. Verder geven wij 
van iedere ontvangen euro slechts 1 cent uit 
aan fondsenwerving en 1 cent voor beheer en 
administratie. 

Kosten% werving 1% Max. 25% Werving/totale baten 
Besteding% baten 45%  Doelbesteding/ totale baten 
Besteding% lasten 96%  Doelbesteding/totale lasten 
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Verdeling van het resultaat 
FONDSEN EN RESERVES OPENING  MUTATIES  SLOT TOELICHTING 

Bestemmingsfondsen       
In de bestemmingsfondsen zijn bedragen 
toegewezen aan specifieke projecten, die 
nog niet in 2019 zijn afgerond, maar 
doorlopen in 2020.  
 

- Water Waterproject Ilo-ilo 1.509  -1.509  - 
 Waterproject Sangihe 2.500  27.827  30.327 
- HIV  2.502  -2.502  - 
- Sociaal-medisch -  40.802  40.802 
Overige reserve 53.431  -173  53.258 
Totaal 59.942  64.445  124.387 

 

Toelichting op de bestedingen 
BEGROTING, REALISATIE EN VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR 

KOSTENPLAATSEN BEGROOT  REALISATIE  2018 TOELICHTING 

Projectbijdragen 113.065  54.050  60.608 Projecten kunnen pas starten als fondsen beschikbaar 
zijn. Omdat de fondsen vaak pas beschikbaar komen in 
de tweede helft van het jaar, kunnen projecten vaak 
niet afgerond worden in het jaar waarin zij begroot zijn. 
Daarom blijft de realisatie achter bij de begroting. 

Communicatie 4.000  1.718  259 
Huisvesting 1.200  -  - 
Kantoor & Algemene kosten 3.330  2.317  3.648 
 121.595  58.085  64.515 
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VERDELING BESTEDINGEN OVER DOELEN, WERVING, BEHEER & ADMINISTRATIE 

KOSTENPLAATS BEGROOT  REALISATIE  DOELEN  WERVING  BEHEER TOELICHTING 
Projectbijdragen 113.065  54.050  54.050     De kosten van werving en 

beheer zijn in 2019 wederom 
zeer laag. Onze intentie is om 
meer budget in te zetten 
voor werving in 2020. 

Communicatie 4.000  1.718  859  859   
Huisvesting 1.200  -  -  -   
Kantoor & Algemene kosten 3.330  2.317  773  772  772 
 121.595  58.085  55.682  1.631  772 

 

VERDELING OVER DE DOELEN 
KOSTENPLAATS DOELEN  WATER  SOCIAAL  MEDISCH  HIV TOELICHTING 
Projectbijdragen 54.050  3.414  11.087  17.179  22.370 In deze tabel zijn de 

bestedingen over de 
verschillende doelen verder 
uitgesplitst. 

Communicatie 859  245  123  123  368 
Huisvesting -         
Kantoor & Algemene kosten 773  221  110  110  332 
 55.682  3.880  11.320  17.412  23.070 

 

KOSTENPLAATS OMSCHRIJVING 
Projectbijdragen Projectbijdragen bestaan uit uitvoeringskosten en 

begeleidingskosten en komen volledig ten laste van de doelen. 
Communicatie Betreft kosten voor publiciteit en communicatie en worden 

gelijkelijk verdeeld over de doelen en fondsenwerving. 
Huisvesting Huisvestingskosten worden gelijkelijk verdeeld over de doelen, 

fondsenwerving en beheer & administratie. 
Kantoor & Algemene kosten Kantoor en algemene kosten worden gelijkelijk verdeeld over 

de doelen, fondsenwerving en beheer & administratie. 
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Controleverklaring van de kascommissaris 
Ik heb de, in dit rapport opgenomen, jaarrekening 2019 van stichting Nederland-Batam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat 
uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur  

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 
dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten.  

Verantwoordelijkheid van de kascommissaris  

Het is de verantwoordelijkheid van de kascommissaris om een oordeel te geven over de jaarrekening op basis van controle door 
de kascommissaris. De controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat voldaan is aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat de controle zodanig 
gepland en uitgevoerd is dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de kascommissaris toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten.  

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de kascommissaris de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het 
opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van 
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  
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Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 
oordeel te bieden.  

Oordeel  

Naar mijn oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting 
Nederland-Batam per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen.  

Tevens meld ik dat het jaarverslag, voor zover ik dat kan beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.  

 

De Kascommissaris



 

 

BEGROTING 2020 
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Begroting en plannen 2020 
BATEN   LASTEN  
Werving   Doelbesteding  
− Particulieren 130.000  - Speerpunt water 44.000 
− Bedrijven 30.000  - Speerpunt hiv 24.500 
− Non-profits 40.000  - Sociaal-medisch 61.500 
   Werving 3.500 
   Beheer en administratie 1.500 
    135.000 
   Fondsen en reserves 65.000 
 200.000   200.000 

 
 
TOELICHTING 
In de begroting van 2020 zijn alle geïdentificeerde potentiele projecten opgenomen. Wij zoeken vervolgens via fondsenwerving 
middelen voor deze projecten, pas daarna kan een project van start gaan.   
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