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1. Ontvangsten 2. Uitgaven 

    
1.1 Donateurs € 4.156,93 2.1 Kosten studenten € 4.095,00 
1.2 Sponsors € 1.400,00 2.2 Variabele uitgaven  
1.3 Acties en Evenementen € 987,00   Lidmaatschap € 24,08  
1.4 Spaarrente  € 5,03  Bankkosten € 184,71 
   Webhosting € 29,00 
   Reiskosten € 43,33 
   Overige € 57,45 
     

  Resultaat  € 2.115,39 

Totaal € 6.548,96 Totaal € 6.548,96 

 

Balans Eind 2012 

Activa Passiva 

    
Bezittingen  Eigen vermogen   
 Inventaris  -  Bestemmingsreserve € -2.409,34 
   Resultaat jaar € 2.115,39 
    
Financiële middelen  Overige verplichtingen  
 Liquide bancair € 6.807,58  Kortlopende schuld € 610,00  
 Liquide in kas € 661,53  Leningen door bestuur € 4.414,71 
    Leningen door derden € 2.738,35 
     

Totaal  € 7.469,11 Totaal  € 7.469,11  

 

http://www.stichtingheliconia.nl/


Toelichting Realisatie 2012  

 

1. Ontvangsten 

 

De totale ontvangsten in 2012 bedroegen € 6.548,96 en zijn opgebouwd uit de volgende posten: 

 

1.1 Donateurs  

Stichting Heliconia heeft in 2012 in totaal € 4.156,93 aan inkomsten gehad uit donateurs. Het aantal structurele donateurs is ongeveer gelijk gebleven en het 

opgehaalde bedrag van € 1.690,- is vergelijkbaar met vorig jaar. Uiteraard is het nog steeds ons streven meer vaste donateurs te werven, zodat de stichting 

verzekerd is van een vaste stroom inkomsten. Hier gaan wij in 2013 mee verder. Dit jaar is tevens een prachtig bedrag van € 2.466,93 opgehaald uit 

eenmalige donaties. Grootste gever hierbij is Mr Koijmans uit Den Haag, die zich heeft opgeworpen als donateur voor studente Sherly, die dit jaar begonnen 

is met haar studie Psychologie. Wij hopen dat wij volgend jaar weer op eenmalige donateurs kunnen rekenen.  

 

1.2 Sponsors  

Dit jaar heeft de stichting, net als vorig jaar, een bedrag van € 1.400,- ontvangen van sponsor Salvataggio BV uit Eindhoven. Het bedrijf zal drie 

achtereenvolgende jaren hetzelfde bedrag doneren voor de studie van studente Susanah. Wij hopen in de toekomst meer bedrijven te vinden die een 

gedeelte of de gehele studie van een student willen sponsoren.  

 

1.3 Acties en evenementen 

Dit jaar heeft de stichting € 987,- opgehaald door acties en evenementen. Dit bedrag is lager dan het voorgaande jaar omdat wij slechts bij één Pasar Malam 

zijn geweest (€ 707,-) en daarnaast geen nieuwe promotieactiviteiten hebben ontplooit. De Pasar Malams zijn in 2011 een goede bron van inkomsten 

geweest. Toch hebben wij besloten er niet mee verder te gaan, omdat de tijd en energie die de markten kosten niet in verhouding staan tot de opbrengsten. 

Tevens hebben de markten weinig vaste donateurs opgeleverd, iets wat wel wenselijk is. Wij hopen aankomende jaren weer meer acties en evenementen te 

organiseren, die naast inkomsten, ook vaste donateurs en meer naamsbekendheid voor de stichting genereren.  



Naast de Pasar Malam is er € 120,- opgehaald bij de verjaardag van één van de bestuursleden. Dergelijke laagdrempelige acties bij verjaardagen en 

feestjes willen wij meer gaan inzetten. Tot slot heeft Anna uit Alphen aan den Rijn spullen verkocht op Koninginnedag, net als vorig jaar, en daarmee een 

prachtig bedrag van € 160,- opgehaald. Wederom bedankt Anna!  

 

1.4 Spaarrente 

Sinds 2011 staat een deel van het vermogen van Stichting Heliconia op een zakelijke spaarrekening. Rente wordt altijd uitgekeerd in het volgende jaar. De 

rente die wij begin 2012 ontvingen over het jaar 2011 bedroeg € 5,03. Aangezien wij in 2012 een groter bedrag op de spaarrekening gezet hebben 

verwachten wij in 2013 meer rente te ontvangen.   

 

 

2. Uitgaven 

 

De totale uitgaven in 2012 bedroegen € 4.433,57 en bestaan uit de volgende posten:  

 

2.1 Kosten studenten 

Er is dit jaar in totaal € 4.095,- uitgegeven aan studiekosten, kamerhuur en transportkosten. In september zijn twee nieuwe studenten begonnen met een 

studie, Veronica en Sherly, en ondersteunt de stichting in totaal vier studenten. Susanah studeert sinds 2010 Accountancy aan de Satya Wacana Universiteit 

in Salatiga. Haar studiekosten zijn ongeveer gelijk gebleven met vorig jaar en bedroegen € 593,-. De kosten voor haar kamerhuur waren € 421,-. 

Nieuwe studente Veronica is toegelaten tot de publieke instelling Universitas Indonesia voor de studie Nutrition en heeft in het eerste semester € 610,- 

moeten betalen voor registratiekosten en studiegeld. Tevens heeft zij van de stichting € 185,50 ontvangen voor transportkosten van en naar de universiteit. Zij 

woont namelijk in Jakarta en de universiteit ligt in Depok, net buiten de stad.  

Nieuwe studente Sherly is toegelaten tot Universitas Tarumanagara voor de studie Psychologie. De studiekosten voor deze privéuniversiteit liggen 

aanzienlijk hoger dan voor publieke universiteiten. Sherly werd echter alleen tot deze universiteit toegelaten en de stichting is daarom akkoord gegaan. Sherly 

wordt gehaald en gebracht naar de universiteit door haar vader en ontvangt alleen studiekosten, die in het eerste semester € 2.205,- bedroegen, inclusief 

registratiegeld. 



Dit jaar is er ook € 80,50 overgemaakt naar samenwerkingspartner Mili Chana, voor haar afstudeerceremonie. Zij behoort zelf tot de doelgroep die de 

stichting ondersteunt en is sinds dit jaar afgestudeerd Psycholoog!  

 

2.2 Variabele uitgaven 

Jaarlijks betaalt de stichting € 24,08 voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit bedrag is iets lager dan voorgaande jaren, omdat de KvK de 

jaarlijkse bijdrage heeft aangepast. Het lidmaatschap voor www.verenigingen.nl is opgezegd omdat de stichting de toegang tot de website niet meer nodig 

achtte, wat extra kosten scheelt. 

De uitgavepost bank- en transactiekosten is iets toegenomen sinds vorig jaar en bedroeg € 184,71. Wij verwachten dat de kosten in het aankomende 

jaar ongeveer gelijk zullen blijven, aangezien het aantal studenten in 2013 naar verwachting gelijk zal blijven, en er dus ongeveer eenzelfde hoeveelheid 

transacties gaan plaatsvinden. 

 De webhosting van € 29,- is dit jaar hetzelfde gebleven als vorig jaar.  Tevens zijn er dit jaar reiskosten gemaakt (€ 43,33) voor de bezoeken aan Mr 

Koijmans in Den Haag, dit jaar de grootste donateur aan Stichting Heliconia. Tot slot is er € 57,45 uitgegeven aan overige kosten, wat is besteed aan 

bonbons, een boek en een flesje cognac (€ 46,-) voor Mr Koijmans en bedankjes voor vrijwilligers (€ 13,20). Tevens was er een betalingsverschil van € -1,75, 

welke wij hebben geplaats onder overige uitgaven om de jaarrealisatie te laten aansluiten.   

 

 

Balans Eind 2012 

 

Activa 

Het eindsaldo op 31 december 2012 van onze zakelijke rekening bedroeg € 6.807,58. Daarnaast hadden wij € 661,53 in kas.  

 

Resultaat 

Het jaarresultaat van Stichting Heliconia was dit jaar € 2.115,39. 

 

 

 



Verplichtingen  

Er is een kortlopende schuld van € 610,-, omdat weeshuis Hati Suci een lening (renteloos) heeft gedaan aan Stichting Heliconia, door de eerste studiekosten 

voor nieuwe studente Veronica voor te schieten. Het was lange tijd onduidelijk of Veronica toegelaten zou worden tot de universiteit. Toen er eenmaal 

helderheid was moest direct een bedrag overgemaakt worden naar de universiteit. Transacties vanuit Nederland komen altijd pas na enkele dagen binnen, 

vandaar dat het weeshuis heeft voorgeschoten. Het bedrag wordt in 2013 terugbetaald.  

Tevens staat er een bedrag van € 4.414,71 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 voor de voorgaande jaren 

(€4.334,21) en de kosten van dit jaar van € 80,50. Inmiddels is onze samenwerkingspartner afgestudeerd, dus het bedrag zal vanaf dit jaar gelijk blijven. 

Wanneer de stichting meer vermogend is zal het worden terugbetaald. 

Daarnaast staat er een lening van derden (renteloos) open van € 2.738,35. Dit bedrag bestond 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) vorig jaar. Dit jaar is er in totaal €459,71 

afgelost. Het resterende openstaande leenbedrag zal over de aankomende jaren worden terugbetaald 

 

 

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

 

 


