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1. Ontvangsten 2. Uitgaven 

    
1.1 Donateurs € 3.890,00  2.1 Kosten studenten € 3.714,96 
1.2 Sponsors € 1.400,00  2.2 Variabele uitgaven   
1.3 Spaarrente  € 27,90   Bankkosten € 242,31 
   Webhosting € 29,00 
   Reiskosten € 42,84 
   Overige € 59,68 
     

  Resultaat € 1.229,11 

Totaal € 5.317,90   Totaal € 5.317,90  

 

Balans Eind 2013 

Activa Passiva 

    
Bezittingen   Eigen vermogen   
 Inventaris  -  Bestemmingsreserve  € -293,95 
   Resultaat jaar € 1.229,11  
    
Financiële middelen  Overige verplichtingen  
 Liquide bancair € 6.716,33   Leningen door bestuur € 4.414,71  
 Liquide in kas  € 508,89  Leningen door derden € 1.875,35  
     

Totaal  € 7.225,22  Totaal  € 7.225,22  

 

http://www.stichtingheliconia.nl/


Toelichting Realisatie 2013  

 

1. Ontvangsten 

 

De totale ontvangsten in 2013 bedroegen € 5.317,90 en zijn opgebouwd uit de volgende posten: 

 

1.1 Donateurs  

Stichting Heliconia heeft in 2013 in totaal € 3.890,- aan inkomsten gehad uit donateurs, waarvan € 1.340,- kwam van structurele donateurs. Dit bedrag was 

iets lager dan voorgaande jaren, omdat een aantal vaste donateurs hun maandelijkse donatie heeft stopgezet en er geen nieuwe vaste donateurs zijn 

geworven. Het bedrag voor eenmalige donaties is ook iets lager dan vorig jaar. Er is € 2.100,- opgehaald, waarbij Mr Koijmans de grootste schenker was, net 

als vorig jaar. Geweldig nieuws is dat Mr Koijmans daarnaast Stichting Heliconia heeft opgenomen in zijn testament! Hierover leest u meer op de website. En 

goed nieuws is dat crediteur Yohan, de oom die de eerste studiekosten (€ 450,-) van Susanah had voorgeschoten, heeft besloten zijn lening om te zetten in 

een gift. Bedankt Yohan! 

 

1.2 Sponsors  

Dit jaar heeft de stichting, net als in 2011 en 2012, een bedrag van € 1.400,- ontvangen van sponsor Salvataggio BV uit Eindhoven. Het bedrijf heeft drie 

achtereenvolgende jaren hetzelfde bedrag heeft gedoneerd voor de studie van studente Susanah. Inmiddels is de sponsortermijn verstreken. Hartelijk dank 

Salvataggio BV voor de bijdragen! Wij hopen in de toekomst meer bedrijven te vinden die een gedeelte of de gehele studie van een student willen sponsoren.  

 

1.3 Spaarrente 

Een deel van het vermogen van Stichting Heliconia staat op een zakelijke spaarrekening. Rente wordt altijd uitgekeerd in het volgende jaar. De rente die wij 

begin 2013 ontvingen over het jaar 2012 bedroeg € 27,90. Aangezien het bedrag op de spaarrekening ongeveer gelijk is gebleven in 2013 verwachten wij in 

2014 eenzelfde soort bedrag aan rente te ontvangen.  

 

 



Acties en evenementen 

Dit jaar heeft de stichting geen inkomsten gehad uit acties en evenementen. Er zijn afgelopen jaar geen nieuwe activiteiten ondernomen omdat drie van de 

vier bestuursleden aan het afstuderen waren. De stichting heeft de afgelopen jaren voldoende vermogen opgebouwd om aan alle financiële verplichtingen te 

voldoen, ondanks de aanzienlijk lagere inkomsten in deze post ten opzichte van vorig jaar. Het is desalniettemin ons streven in de toekomst weer nieuwe 

acties en evenementen te organiseren.   

 

 

2. Uitgaven 

 

De totale uitgaven in 2013 bedroegen € 4.088,79 en bestaan uit de volgende posten:  

 

2.1 Kosten studenten 

Er is dit jaar in totaal € 3.714,96 uitgegeven aan de studenten.  

Er is € 447,96 aan studiekosten overgemaakt naar Susanah voor haar studie Accountancy. Deze studiekosten zijn iets gedaald ten opzichte van vorig 

jaar, omdat Susanah minder vakken volgde. Susanah’s kamerhuur is ook iets lager geworden dan vorig jaar en bedroeg € 360,-, omdat Susanah in de 

vakanties terug naar Jakarta is gegaan.   

Naar Veronica is € 350,- overgemaakt voor de kosten voor haar studie Nutrition. Dit is vrij laag vergeleken met de andere studenten omdat Veronica 

aan een publieke universiteit studeert en tevens korting krijgt op de studiekosten, vanwege haar financiële achtergrond.  Veronica heeft dit jaar ook € 100,- 

ontvangen voor boeken. Omdat de reistijd van Jakarta naar de universiteit in Depok erg lang is en onvoorspelbaar, heeft Veronica halverwege het jaar een 

kamer gehuurd vlakbij de campus. Voor de kamerhuur heeft Veronica € 235,- ontvangen. Voor de eerste maanden dat zij nog met de trein ging heeft zij € 45,- 

ontvangen voor transportkosten.  

De studiekosten voor Psychologie student Sherly bedroegen € 2.077 dit jaar. Dit is in verhouding tot de andere studenten erg veel en komt omdat 

Sherly aan een privéuniversiteit studeert.*  

Tot slot is er € 100,- uit de kas meegegeven aan voorzitter Carli Kooper, toen zij voor drie maanden in Jakarta verbleef voor haar masteronderzoek 

naar het universiteitssysteem en de huidige scholarship programma’s in Indonesië. Uiteraard heeft zij samenwerkingspartner Mili Chana en de studenten vaak 



opgezocht om de banden te versterken en het beleid en werkzaamheden van de stichting te bespreken en evalueren. De gezamenlijke uitjes en een dagje 

pretpark zijn bekostigd met dit bedrag.  

 

*Tegen de verwachting in is de kwaliteit van privéuniversiteiten niet beter (en vaak zelfs slechter) dan die van publieke universiteiten. Publieke universiteiten zijn alleen lastiger 

toegankelijk dan privéuniversiteiten, vanwege een zeer beperkt aantal plaatsen. Dit is gebleken uit het masteronderzoek van voorzitter Carli Kooper, ‘Scholarships for Higher 

Education and Wellbeing in Jakarta’, die te downloaden is vanaf de website. Wij zijn ons steeds meer bewust van de complexite it van het toelatingsproces tot Indonesische 

universiteiten. Uiteraard streven wij ernaar onze studenten te laten studeren aan universiteiten waar de prijs en kwaliteit in verhouding zijn. Het zal nodig zijn per student een 

afweging te maken. Wij sluiten niet uit dat het in de toekomst nog eens zal voorkomen dat wij akkoord gaan met relatief hoge studiekosten, als het andere alternatief is dat een 

student helemaal niet gaat studeren. De beslissing wordt altijd genomen in overleg met samenwerkingspartner Mili Chana, onze expert in het veld.    

 

2.2 Variabele uitgaven 

Dit jaar heeft de stichting in totaal € 242,31 uitgegeven aan bankkosten. Deze kostenpost is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, omdat er meer 

transacties hebben plaatsgevonden, omdat wij nu meer studenten ondersteunen. Tevens zijn drie overboekingen terugkomen, telkens wanneer een nieuw 

rekeningnummer was doorgeven van een universiteit of student.  Wij overwegen nu in de toekomst alle overboekingen te doen naar één vaste rekening in 

Indonesië, die beheerd wordt door samenwerkingspartner Mili Chana. Op die manier worden verkeerde overboekingen voorkomen. Tevens kan dan een 

groter bedrag voor meerdere studenten in één keer overgemaakt worden, waardoor de tot dusver hoge transactiekosten lager worden. 

De gebruikelijke kosten voor de Kamer van Koophandel zijn vervallen omdat de KvK geen jaarlijkse bijdrage meer vraagt. De kosten voor webhosting 

(€ 29,-) zijn hetzelfde gebleven. Dit jaar zijn er weer reiskosten gemaakt (€ 42,84) voor bezoeken aan Mr Koijmans in Den Haag, dit jaar wederom de grootste 

donateur aan Stichting Heliconia.  

Tot slot is er € 59,68 uitgegeven aan overige kosten. Hieronder viel de aanschaf van het Fondsenboek (€ 49,95). Dit boek geeft een overzicht van 

fondsen in Nederland die wij kunnen aanschrijven voor subsidies. Daarnaast is er € 9,80 uitgegeven aan hapjes en drankjes tijdens een bezoek aan Mr 

Koijmans en is er een betalingsverschil van € -0,07 aangemerkt om de jaarrealisatie te laten aansluiten.   

 

 

 

 



Balans Eind 2013 

 

Activa  

Het eindsaldo op 31 december 2013 van onze zakelijke rekening bedroeg € 6.716,33. Daarnaast hadden wij € 508,89 in kas. 

 

Resultaat 

Het jaarresultaat van Stichting Heliconia was dit jaar € 1.229,11. 

 

Verplichtingen  

De kortlopende schuld vorig jaar van € 610,- aan weeshuis Hati Suci, voor het voorschieten van de eerste studiekosten van Veronica, is dit jaar afgelost. Wel 

staat er nog 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 tot en met het jaar 2012. Vorig jaar is 

onze samenwerkingspartner afgestudeerd. De lening zal dus gelijk blijven en wordt afgelost wanneer de stichting meer vermogend is.  

Tot slot staat er een lening van derden (renteloos) open van € 1.875,35. 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) in 2011. Vorig jaar is er in totaal 

€459,71 afgelost en dit jaar € 431,-. Tevens heeft crediteur Yohan, de oom van Susanah die haar eerste studiekosten (€ 450,-) had voorgeschoten, zijn lening 

omgezet in een gift. Bedankt Yohan! Op dit moment staat bovenstaand bedrag nog open, wat over de aankomende jaren zal worden afgelost.   

 

 

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

 

 

 

 


