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1. Ontvangsten 2. Uitgaven 

    
1.1 Donateurs € 1.747,50 2.1 Kosten studenten € 3.141,15 
1.2 Sponsors € 1.900,00 2.2 Variabele uitgaven  
1.3 Acties en Evenementen € 2.961,73  Lidmaatschappen  € 83,76  
1.4 Spaarrente € 0,16  Bankkosten € 141,32 
   Webhosting € 29,00 
   Promotiekosten € 390,90 
   Reiskosten € 343,76 
   Overige € 104,19 
     

  Resultaat  € 2.375,31 

Totaal € 6.609,39 Totaal € 6.609,39 

 

Balans Eind 2011 

Activa Passiva 

    
Bezittingen   Eigen vermogen   
 Inventaris   -  Bestemmingsreserve  € -4.784,65 
   Resultaat jaar € 2.375,31  
    
Financiële middelen  Overige verplichtingen  
 Liquide Nederland bancair € 5.067,80   Leningen door bestuur € 4.334,21 
 Liquide Nederland in kas    € 55,13  Leningen door derden € 3.198,06  
     

Totaal  € 5.122,93  Totaal  € 5.122,93 

http://www.stichtingheliconia.nl/


Toelichting Realisatie 2011  

 

1. Ontvangsten 

 

De totale ontvangsten in 2011 bedroegen € 6.609,39 en zijn opgebouwd uit de volgende posten: 

 

1.1 Donateurs  

Stichting Heliconia heeft in 2011 in totaal € 1.747,50 aan inkomsten gehad uit donateurs. De automatische incasso’s zijn dit jaar goed op gang gekomen 

waardoor er € 1557,50 is opgehaald uit structurele donaties. Daarnaast is er voor € 190,- opgehaald uit eenmalige donaties. Dit bedrag is lager dan het 

voorgaande jaar. Dit komt doordat wij de focus voornamelijk gelegd hebben op het werven van vaste donateurs, en eenmalige donateurs van het voorgaande 

jaar structurele donateurs hebben gemaakt.  

 

1.2 Sponsors  

Dit jaar heeft de stichting een prachtig bedrag van in totaal € 1.900,- ontvangen van sponsors. Salvataggio BV uit Eindhoven heeft aangegeven voor een 

periode van drie jaar een bedrag van € 1400,- te doneren voor de studie van student Susanah. Daarnaast heeft Loes Foundation € 500,- gedoneerd aan de 

stichting, omdat wij Loes Foundation hebben geholpen met één van hun projecten.  

 

1.3 Acties en evenementen 

Dit jaar heeft de stichting voor het eerst een flink bedrag uit acties en evenementen opgehaald, namelijk € 2.961,73. De grootste inkomstenbron was de Pasar 

Malams. Op deze Indonesische markten hebben we informatie gegeven over de stichting en een Heliconia plant verloot. De plant werd ons steeds 

aangeboden door VDE Plant in Woubrugge, de enige Heliconia kweker van Nederland! We hebben slechts bij één markt moeten betalen voor de kraam. De 

andere markten werden georganiseerd door Stichting Stellar Events, die ons de kraam steeds kosteloos aanbood. De Pasar Malams waren een groot succes 

en hebben in totaal € 2.412,01 opgebracht. 

Naast Pasar Malams hebben we een aantal lucratieve acties gehouden, die in totaal € 299,72 opleverden. We hebben een pubquiz georganiseerd 

(€80,-) en twee loterijen gehouden bij studentenverenigingen (€ 100,- en € 80,-). Tevens zijn wij een keer gaan collecteren in de buurt (€ 69,72). Dit bleek 



naderhand echter niet toegestaan zonder vergunning. De stichting zal hier dan ook niet mee doorgaan in de toekomst, aangezien de kosten voor een 

vergunning niet opwegen tegen de opbrengsten.  

Tot slot heeft Anna uit Alphen aan den Rijn spullen verkocht op Koninginnedag en daarmee een prachtig bedrag van € 250,- opgehaald. Bedankt 

Anna voor je inzet!   

 

1.4 Spaarrente 

Sinds 2010 heeft Stichting Heliconia, naast een zakelijke betaalrekening, ook een spaarrekening geopend. Rente wordt altijd uitgekeerd in het volgende jaar. 

De rente die wij begin 2011 ontvingen over het jaar 2010 bedroeg € 0,16. Aangezien wij in 2011 de rekening pas echt in gebruik hebben genomen verwachten 

wij in het volgende jaar meer rente te ontvangen.   

 

 

2. Uitgaven 

 

De totale uitgaven in 2011 bedroegen € 4.234,08 en bestaan uit de volgende posten:  

 

2.1 Kosten studenten 

Er is dit jaar in totaal € 3.141,15 uitgegeven aan de kosten voor de studenten. Accountancy student Susanah heeft € 1.075,- gekregen, waarvan € 565,- was 

voor de studiekosten van de Satya Wacana Universiteit in Salatiga. Dit bedrag is lager dan vorig jaar, omdat dit jaar geen registratiekosten betaald hoefden te 

worden. De kosten voor Susanah’s kamerhuur zijn wel toegenomen en bedroegen € 510,-, omdat Susanah nu het hele jaar in Salatiga is geweest, en niet 

alleen één semester.  

 Tevens is er een bedrag van € 801,50 betaald aan de studie van samenwerkingspartner Mili Chana. Zij behoort zelf tot de doelgroep die de stichting 

ondersteunt en zal volgend afstuderen voor de studie Psychologie aan de Binus Universiteit in Jakarta. Ook is de voorzitter naar Jakarta afgereisd om daar 

een week met Mili en de studenten door te brengen. De onderlinge banden zijn weer versterkt en er is veel overlegd, om het beleid en de werkwijze van de 

stichting te verbeteren. Het bedrag voor het vliegticket van € 1.264,65 is onder de kosten voor studenten gerekend en vooralsnog voorgeschoten door de 

voorzitter (renteloos). Wanneer de stichting meer vermogend is zal dit bedrag worden terugbetaald.  

Aangezien wij in 2012 nieuwe studenten gaan aannemen, zullen de kosten voor deze post volgend jaar hoger zijn.  



2.2 Variabele uitgaven 

Dit jaar heeft de stichting € 83,76 uitgegeven aan het lidmaatschap bij de Kamer van Koophandel (€ 26,64) en het abonnement op www.verenigingen.nl 

(€57,12), waar wij belangrijke informatie kunnen vinden voor onze beginnende stichting. De uitgavepost bank- en transactiekosten is aanzienlijk toegenomen 

sinds vorig jaar en bedoeg nu € 141,32. Dit was te verwachten, omdat ook het aantal transacties en incasso’s is toegenomen. Wij hopen de bank- en 

transactiekosten te beperken door zoveel mogelijk overboekingen naar Indonesië in één keer te doen.  Er is net als vorig jaar € 29,- uitgegeven aan 

webhosting.  

 Dit jaar is er voor het eerst een bedrag uitgegeven aan promotie, van in totaal € 390,90. Hiervan was € 161,15 voor het drukken van informatiefolders. 

Deze hebben wij volop uitgedeeld tijdens de Pasar Malams en andere acties en evenementen. Er is eenmalig € 119,- uitgegeven voor het huren van een 

kraam op de eerste Pasar Malam die wij bezochten. Tevens hebben we een aantal foto’s laten vergroten en afdrukken ter decoratie van de kraam op de 

markten (€ 17,25). Tijdens de acties droegen wij T-shirts met het logo van de stichting, die wij hebben laten bedrukken voor € 93,50. Voorlopig hebben wij 

voldoende promotiemateriaal en we verwachten hier in de aankomende jaren minder aan uit te geven. 

Een grote kostenpost waren de reiskosten van en naar de Pasar Malams. Benzine en treinkaartjes van vrijwilligers die ons hielpen waren bij elkaar  

€343,76. Tot slot is er € 104,19 uitgegeven aan overige kosten. Een vrijwilliger is tijdens een markt per ongeluk een geleende haspel vergeten mee te nemen, 

die wij naderhand ook niet meer konden ophalen. Deze hebben wij voor € 90,- moeten vergoeden. Het overige bedrag (€ 14,19) is besteed aan prijzen voor 

de loterijen en pubquiz bij de studentenverenigingen. Voor aankomend jaar hopen wij de overige uitgaven lager te houden.  

 

 

Balans Eind 2011 

 

Activa  

Het eindsaldo op 31 december 2010 van onze zakelijke rekening bedroeg € 5.067,80. Daarnaast hadden wij € 55,13 in kas. 

 

Resultaat 

Het jaarresultaat van Stichting Heliconia was dit jaar € 2.375,31. 

 

 



Verplichtingen  

Er staat een bedrag van € 4.334,21 open aan leningen door bestuur (renteloos; achtergesteld). Dit bedrag is betaald door de voorzitter voor de studie van de 

samenwerkingspartner, die zelf tot de doelgroep behoort die de stichting ondersteunt. Het betreft de studiekosten van de voorgaande jaren (€ 3.532,71) en de 

kosten van dit jaar van € 801,50. Wanneer de stichting meer vermogend is zal dit bedrag worden terugbetaald.  

Daarnaast staat er een lening van derden (renteloos) open van € 3.198,06. Dit bestaat uit de oprichtingskosten uit het eerste jaar (€ 1.061,48), de 

eerste studiekosten van Susanah en andere kosten in 2010 (€ 871,93) en het vliegticket naar Jakarta (€ 1.264,65) dit jaar. Het totale leenbedrag zal over de 

aankomende jaren worden terugbetaald. 

 

 

Voor vragen naar aanleiding van deze realisatie en toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen!  

 


