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Stichting WeesWijs 
Jan den Haenstraat 50-1 

1055 WH Amsterdam 
NL76 INGB 0005 1219 01 

info@weeswijs.org 
www.weeswijs.org 

1. Ontvangsten 2. Uitgaven 

    
1.1 Donateurs € 1.193,29  2.1 Kosten studenten € 2.916,44  
1.2 Legaat € 300.000,00  2.2 Variabele uitgaven   
1.3 Spaarrente € 19,66  Bankkosten € 309,71 
   Notariskosten € 269,23  
   Webhosting € 86,00 
   Reiskosten € 22,87  
   Overige € 48,50   
     

  Resultaat € 297.560,20 

Totaal € 301.212,95 Totaal € 301.212,95  

 

 

Balans Eind 2015 

Activa Passiva 

    
Bezittingen   Eigen vermogen   
 Inventaris  -  Bestemmingsreserve  € 86,46 
   Resultaat jaar € 297.560,20 
Kortlopende vorderingen    
 Legaat € 300.000,00   
    
Financiële middelen  Overige verplichtingen  
 Liquide Indonesië € 326,37  Leningen door bestuur € 4.414,71 
 Liquide Nederland bancair € 3.085,86  Leningen door derden € 1.518,35 
 Liquide Nederland in kas € 167,49    
     

Totaal  € 303.579,72 Totaal  € 303.579,72 

www.weeswijs.org


Toelichting Realisatie 2015  

 

1. Ontvangsten 

 

De totale ontvangsten van Stichting WeesWijs (voorheen Stichting Heliconia) bedroegen in 2015 € 301.212,95 en zijn opgebouwd uit de volgende posten: 

 

1.1 Donateurs  

Stichting WeesWijs heeft in 2015 in totaal € 1.193,29 aan inkomsten gehad uit donateurs, waarvan € 1.070,- kwam van vaste donateurs. Dit is lager dan 

voorgaande jaren en heeft te maken met een aantal opzeggingen van vaste donateurs. Dit jaar is geen actie ondernomen om nieuwe vaste donateurs te werven, 

omdat de focus lag op de naamswijziging van de stichting en het maken van een nieuwe website. De stichting heeft dit jaar, net als vorig jaar, ook minder 

inkomsten gehad uit eenmalige donaties. Er is € 100,- opgehaald. Met het oog op het nalatenschap van Mr Koijmans, heeft de stichting voldoende vermogen 

opgebouwd om aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Uiteraard gaan wij ons in de toekomst weer richten op het uitbreiden van ons donateurenbestand. 

Bijzonder is dat samenwerkingspartner Mili Chana € 23,29 gedoneerd heeft op de Indonesische rekening. Dit bedrag hadden wij vorig jaar aan haar overgemaakt 

voor het organiseren van een etentje met de studenten, maar zij heeft dat dit jaar weer teruggestort, om te vieren dat zij sinds haar afstuderen in 2012 inmiddels 

zelf voldoende inkomsten heeft om de studenten te trakteren.   

 

1.2 Legaat  

Sinds 2013 is Stichting WeesWijs openomen in het testament van Mr Koijmans uit Den Haag. Op 13 oktober 2015, vlak na zijn 90ste verjaardag, heeft Mr 

Koijmans helaas afscheid van ons genomen, waardoor het legaat van € 300.000,-  is vrijgekomen voor de stichting. WeesWijs is heel dankbaar voor de 

bijzondere gift van Mr Koijmans. Dankzij hem kunnen wij verder professionaliseren en aanzienlijk groeien, dus hulde aan Mr Koijmans! 

 

1.3 Spaarrente 

Dit jaar heeft Stichting WeesWijs in totaal € 19,66 ontvangen aan rente. Een deel van het vermogen van WeesWijs staat op een zakelijke spaarrekening. Rente 

wordt altijd uitgekeerd in het volgende jaar. De rente die wij begin 2015 ontvingen over het jaar 2014 bedroeg € 17,13. Tevens heeft de stichting een 



betaalrekening in Indonesië. Daarop ontvangen wij maandelijks rente, die berekent wordt aan de hand van het saldo. In 2015 ontvingen wij € 2,53 aan rente in 

Indonesië.  

 

Sponsors en acties en evenementen  

Dit jaar heeft de stichting geen inkomsten ontvangen van sponsors of uit acties en evenementen. In 2015 zijn er geen nieuwe (sponsor)activiteiten ondernomen 

omdat de focus lag op het vormen van een nieuw bestuur, het wijzigen van de naam van de stichting en het maken van een nieuwe website. In de toekomst 

willen wij weer op zoek gaan naar nieuwe bedrijven om de stichting te sponsoren en nieuwe activiteiten en evenementen ontplooien. 

 

2. Uitgaven 

 

De totale uitgaven van Stichting WeesWijs bedroegen in 2015 € 3.652,75 en bestaan uit de volgende posten:  

 

2.1 Kosten studenten 

Er is dit jaar in totaal € 2.916,44 uitgegeven aan studiekosten, stage en kamerhuur.  

Veronica’s totale kosten bedroegen € 739,14 voor haar studie Nutrition. Hiervan was € 272,02 voor haar reguliere studiekosten voor één semester. De 

studiekosten zijn relatief laag omdat Veronica aan een publieke universiteit studeert en korting krijgt op haar collegegeld, vanwege haar financiële achtergrond.  

Veronica heeft dit jaar stage gelopen in Bandung en hiervoor € 109,31  ontvangen. Daarnaast heeft zij € 329,83 ontvangen 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. Tot slot is er € 27,98,- betaald voor studieboeken.  

De kosten voor Psychologie student Sherly bedroegen € 1.727,10 dit jaar, waarvan € 1.703,33 was voor studiekosten en € 23,77 voor boeken. De 

studiekosten zijn in verhouding tot de andere studenten erg hoog en dat komt omdat Sherly aan een privéuniversiteit studeert. Wij supporten Sherly uiteraard 

totdat zij helemaal klaar is met haar studie. Wel streven wij ernaar dat studenten studeren aan universiteiten met een betere prijs-kwaliteit verhouding.  

De studiekosten voor Susi bedroegen dit jaar € 450,20 voor haar studie Accountancy. Susi heeft in 2015 geen ondersteuning van de stichting nodig 

gehad voor transport, kamerhuur of studieboeken. Mocht hier verandering in komen dan kan zij dit uiteraard bij ons aangeven. 

  

 



2.2 Variabele uitgaven 

Dit jaar heeft de stichting in totaal € 309,71,- betaald aan bankkosten. Hiervan ging € 173,87 naar bank- en transactiekosten in Nederland. Dit bedrag hopen wij 

laag te houden nu wij sinds vorig jaar meerdere bedragen in één keer overboeken naar een algemene rekening in Indonesië, die beheerd wordt door 

samenwerkingspartner Mili Chana. Hierdoor vinden er minder internationale transacties plaats dan wanneer naar alle afzonderlijke studenten geld wordt 

overgeboekt vanuit Nederland en blijven de kosten beperkt. Het bestuur in Nederland heeft direct online toegang tot de Indonesische rekeningaccount en 

ontvangt elke maand alle afschriften. Een vaste kostenpost binnen bankkosten zijn de uitgaven voor de incassosoftware van IBANC. Door de invoering van 

IBAN is het zonder deze software niet mogelijk incasso’s uit te voeren. Deze kosten van € 119,79 zullen de aankomende jaren dan ook terugkomen. De bank- 

en transactiekosten voor de Indonesische rekening bedroegen € 16,05 dit jaar. 

Er is € 269,23 betaald voor het wijzigen van de statuten van de stichting, zodat de naamswijziging doorgevoerd kon worden en de statuten nu weer 

voldoen aan de huidige eisen van een ANBI, algemeen nut beogende instelling.  

De kosten voor webhosting (€ 86,-) zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt omdat wij op dit moment twee domeinen beheren, 

www.weeswijs.org en ook www.stichtingheliconia.nl. De laatste wordt doorgelinkt naar de nieuwe website. 

 Er zijn net als voorgaande jaren reiskosten (€ 22,87) gemaakt voor de bezoeken aan Mr Koijmans in Den Haag. Mr Koijmans heeft in oktober helaas 

afscheid van ons genomen. Tijdens één van onze laatste bezoeken hebben wij nog bonbons (€ 7,30) meegenomen. Tevens hebben wij een aantal 

kantoorartikelen aangeschaft voor de administratie (€ 5,25) en een verjaardagscadeau opgestuurd naar samenwerkingspartner Mili Chana (€ 35,95). Hierdoor 

kwamen de overige kosten uit op € 48,50.  

 

 

Balans Eind 2015 

 

Activa  

Het eindsaldo op 31 december 2015 van onze zakelijke rekening bedroeg € 3.085,86. Daarnaast hadden wij € 167,49 in kas. Het eindsaldo van onze 

Indonesische bankrekening bedroeg € 326,37 (Rp. 5.327.092,20).*  

 

*(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.)  

http://www.weeswijs.org/
http://www.stichtingheliconia.nl/


Kortlopende vorderingen 

De afhandeling van de nalatenschap van Mr Koijmans is zeer complex. De executeur heeft de stichting verzekerd dat het legaat beschikbaar is en de liquide 

middelen zullen gefaseerd voor de stichting beschikbaar komen, vandaar dat het legaat van € 300.000,- nu nog als kortlopende vordering openstaat. Het legaat 

is voor een periode van vijf jaar onder bewind gesteld, met het oog de besteding jaarlijks te kunnen toetsen aan de doelstelling van de stichting. Minimaal één 

keer per jaar komen het bestuur en de bewindvoerder samen voor overleg en het bespreken van de jaarrealisaties.  

 

Resultaat 

Het jaarresultaat van Stichting WeesWijs was dit jaar € 297.560,20. 

 

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 Mili Chana, die zelf tot de doelgroep behoort die de stichting ondersteunt en tot en met het jaar 2012 gestudeerd heeft. Omdat 

Mili is afgestudeerd, zal de lening gelijk blijven en deze 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 in 

de voorgaande jaren reeds terugbetaald. Dit jaar hebben er geen aflossingen plaatsgevonden. 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!  

 

 

 


