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Toelichting Realisatie 2014
1. Ontvangsten
De totale ontvangsten in 2014 bedroegen € 1.210,76 en zijn opgebouwd uit de volgende posten:

1.1 Donateurs
Stichting Heliconia heeft in 2014 in totaal € 1.182,67 aan inkomsten gehad uit donateurs, waarvan € 1.005 kwam van vaste donateurs. Dit bedrag is lager dan
voorgaande jaren en heeft te maken met twee factoren. De eerste is dat door de invoering van IBAN met een nieuw (betaald) incassosysteem gewerkt moest
gaan worden. Het heeft lang geduurd voordat het programma correct werkte, waardoor vier maanden niet geïncasseerd kon worden bij structurele donateurs.
De tweede factor is dat de stichting dit jaar ook minder inkomsten heeft gehad uit eenmalige donaties. Er is € 145,- opgehaald. Mr Koijmans doneert
gebruikelijk elk jaar € 2.000,- aan de stichting. Er is regelmatig contact met de zakelijk waarnemer van Mr Koijmans, omdat Mr Koijmans Stichting Heliconia
inmiddels in zijn testament heeft opgenomen. Dit jaar hebben wij daarom niet aangestuurd op de gebruikelijke jaarlijkse donatie. Bijzonder is dat
samenwerkingspartner Mili Chana € 32,67 (Rp. 500.000) gedoneerd heeft voor het openen van onze nieuwe betaalrekening in Indonesië. Daarover straks
meer.

1.2 Spaarrente
Dit jaar heeft heeft Stichting Heliconia in totaal € 28,09 ontvangen aan rente. Een deel van het vermogen van de stichting staat op een zakelijke
spaarrekening in Nederland. Rente wordt altijd uitgekeerd in het volgende jaar. De rente die wij begin 2014 ontvingen over het jaar 2013 bedroeg € 23,88.
Tevens is dit jaar een betaalrekening geopend in Indonesië. Daarop ontvangen wij maandelijks rente, die berekent wordt aan de hand van het saldo. In 2014
ontvingen wij € 4,21 aan rente in Indonesië.

Sponsors en acties en evenementen
Dit jaar heeft de stichting geen inkomsten ontvangen van sponsors of uit acties en evenementen. De sponsortermijn van Salvataggio BV, die ons drie jaar
ondersteund heeft, is vorig jaar verstreken. In 2014 zijn geen nieuwe bedrijven gevonden die Stichting Heliconia wilden sponsoren. Tevens zijn er in 2013

geen nieuwe acties en evenementen gehouden, omdat een aantal bestuursleden net afgestudeerd waren. Er moesten nieuwe levens opgebouwd worden en
banen gezocht. Net als vorige jaar gold ook dit jaar weer dat de stichting de afgelopen jaren voldoende vermogen heeft opgebouwd om aan alle financiële
verplichtingen te voldoen. Tevens zijn wij opgenomen in het testament van Mr Koijmans uit Den Haag, waardoor wij verzekerd zijn van onze financiële positie.
In 2015 gaat de stichting hervormen, de naam veranderen, de website vernieuwen en een nieuw bestuur vormen. Hierdoor zal er weer een frisse wind gaan
waaien. Wij zullen dan ook weer op zoek gaan naar nieuwe bedrijven om de stichting te sponsoren en nieuwe activiteiten en evenementen ontplooien.

2. Uitgaven
De totale uitgaven in 2014 bedroegen € 2.059,46 en bestaan uit de volgende posten:

2.1 Kosten studenten
Er is dit jaar in totaal € 1.623,52 uitgegeven aan studiekosten, kamerhuur en afstudeerkosten.
Susanah is begin 2014 afgestudeerd! Hiervoor hebben wij € 23,81 overgemaakt voor de afstudeerceremonie. Mooie foto’s van Susanah’s afstuderen
staan op de website.
Veronica’s totale kosten bedroegen € 585,84 voor haar studie Nutrition. Hiervan was € 392,14 voor haar studiekosten. Dit is vrij laag omdat Veronica
aan een publieke universiteit studeert en tevens korting krijgt op de studiekosten, vanwege haar financiële achtergrond. Veronica heeft dit jaar ook € 193,71
ontvangen van de stichting voor het huren van een kamer vlakbij de campus, zodat zij gemakkelijk naar haar lessen kan en geen uren kwijt is in het drukke
verkeer van Jakarta. Veronica had nog voldoende geld over van vorig jaar voor het kopen van boeken.
De studiekosten voor Psychologie student Sherly bedroegen € 727,97 dit jaar. Dit is in verhouding tot de voorgaande jaren weinig, omdat Sherly door
familieomstandigheden dit jaar minder vakken heeft gevolgd. Over het algemeen genomen zijn Sherly’s studiekosten hoog, omdat zij aan een privéuniversiteit
studeert, zoals ook in de realisatie van 2013 te lezen is. Wij supporten Sherly uiteraard totdat zij helemaal klaar is met haar studie. Wel streven wij ernaar
universiteiten uit te zoeken met een betere prijs- en kwaliteitverhouding.
Sinds september 2014 studeert Susi met een Heliconia Scholarship Accountancy aan de Trisakti Universiteit! Haar kosten bedroegen in totaal
€285,90, waarvan € 263,03 was voor haar studiekosten. Deze zijn vrij laag omdat Susi vanuit de universiteit korting krijgt op haar collegegeld. Tevens is er
€22,87 betaald voor een speciale trainingsdag op de universiteit.

2.2 Variabele uitgaven
Dit jaar heeft de stichting in totaal € 284,34 betaald aan bankkosten. Hiervan is € 157,99 gegaan naar bank- en transactiekosten in Nederland. Deze
uitgavenpost is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Sinds halverwege dit jaar is er namelijk een rekening geopend in Indonesië, die beheerd wordt door
onze samenwerkingspartner Mili Chana. Er wordt nu vanuit Nederland nog maar enkele keren per jaar een batchbedrag naar Indonesië overgeboekt. Dit
scheelt aanzienlijk in de kosten, omdat vooral internationale overboekingen hoge tarieven hebben. Tevens worden er nu geen onnodige kosten meer gemaakt
door overboekingen die onbedoeld terugkomen. Voorheen ging het doorgeven van een nieuw rekeningnummer van een universiteit of student niet altijd goed,
waardoor bedragen werden teruggestort, met alle kosten van dien.
Mili Chana boekt nu vanaf de Indonesische rekening alle studiekosten en toelages over naar de afzonderlijke universiteiten en studenten. Hierdoor
blijven transactiekosten beperkt en komen er geen overboekingen meer terug. Het bestuur in Nederland heeft direct online toegang tot de Indonesische
rekeningaccount en ontvangt elke maand alle afschriften. De bank- en transactiekosten voor de Indonesische rekening bedroegen € 6,56 dit jaar. Een nieuwe
vaste kostenpost binnen bankkosten, zijn de uitgaven voor de incassosoftware van IBANC. Door de invoering van IBAN is het zonder speciale software niet
mogelijk incasso’s uit te voeren. Deze kosten van € 119,79 zullen de aankomende jaren dan ook terugkomen.
De kosten voor webhosting (€ 51,-) zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt omdat de tarieven gestegen zijn en wij naast de huidige hosting
www.stichtingheliconia.nl (€ 39,-) een nieuw domein hebben geregistreerd, www.weeswijs.org (€ 12,-) die gebruikt gaat worden na de naamswijziging. Net als
voorgaande jaren zijn er reiskosten (€ 46,83) gemaakt voor de bezoeken aan Mr Koijmans in Den Haag. De overige kosten van € 53,77 bestaan uit
cadeautjes voor Mr Koijmans (€ 29,20), die erg houdt van bloemen en bonbons. Tevens was er een betalingsverschil van € 3,-, die onder overige kosten is
geschaard. Daarnaast is er in Indonesië € 21,57 betaald aan de samenwerkingspartner, voor het organiseren van een etentje met de studenten.

Balans Eind 2014
Activa
Het eindsaldo op 31 december 2014 van onze zakelijke rekening bedroeg € 4.647,62. Daarnaast hadden wij € 488,86 in kas. Het eindsaldo van onze
Indonesische bankrekening bedroeg € 883,04 (Rp. 13.512.810,21).*

*(Voor alle bedragen in Rupiah teruggerekend naar Euro’s, gebruiken wij als conversiekoers het totale bedrag in IDR wat is bijgestort vanuit Nederland op de
Indonesische rekening, gedeeld door het totale bedrag in EUR wat wij hebben overgeboekt vanuit Nederland. Dit om koersverschillen te voorkomen.)

Resultaat
Het jaarresultaat van Stichting Heliconia was dit jaar € -848,70.

Verplichtingen
Er staat een bedrag open van € 4.414,71 aan leningen door bestuur (renteloos; achtergesteld). Dit bedrag is betaald door de voorzitter voor de studiekosten
van de samenwerkingspartner, die zelf tot de doelgroep behoort die de stichting ondersteunt en tot en met het jaar 2012 gestudeerd heeft. Inmiddels is zij
afgestudeerd, dus de lening zal gelijk blijven en wordt terugbetaald wanneer de stichting meer vermogend is.
Tot slot staat er een lening door derden (renteloos) open van € 1.518,35. 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 een vliegticket naar Jakarta (€ 1.264,65) in 2011. Een deel van het bedrag is
reeds terugbetaald en dit jaar is er € 357,- afgelost. Het bovengenoemde resterende bedrag zal over de aankomende jaren verder worden terugbetaald.

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

