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Toelichting Realisatie 2016
1. Ontvangsten
De totale ontvangsten van Stichting WeesWijs (voorheen Stichting Heliconia) bedroegen in 2016 € 267,29 en zijn opgebouwd uit de volgende posten:

1.1 Donateurs
Stichting WeesWijs heeft in 2016 geen inkomsten gehad uit vaste donateurs. Dit komt omdat de vaste donateurs allen gerelateerd waren aan het vorige bestuur,
en hun (structurele) donaties aan de stichting hebben stopgezet na de bestuurswissel dit jaar. Het nieuwe bestuur wilde eerst ingewerkt zijn voordat zij
overgingen tot het werven van nieuwe donateurs, en zijn daar in 2016 niet aan toegekomen. Gezien de vermogenspositie van de stichting heeft dit geen
gevolgen voor onze missie en kunnen wij aan al onze verplichtingen blijven voldoen. Uiteraard streven wij ernaar in de toekomst weer (vaste) donateurs te
werven.
Wel heeft de oprichter en voormalig voorzitter een deel van de lening (renteloos) die nog openstond voor de stichting voor de gemaakte reiskosten in
2009 (€ 253,70) omgezet in een gift, waardoor de stichting toch enige inkomsten heeft gehad uit donateurs.

1.2 Spaarrente
Dit jaar heeft Stichting WeesWijs in totaal € 13,59 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 2016 ontvingen over het jaar 2015 bedroeg € 10,25. Tevens heeft de stichting een
betaalrekening in Indonesië. Daarop ontvangen wij maandelijks rente, die berekend wordt aan de hand van het saldo. In 2016 ontvingen wij € 3,34 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 2016 zijn er geen nieuwe (sponsor)activiteiten ondernomen
omdat de focus lag op het inwerken van het nieuwe bestuur. 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 2016 € 6.631,80 en bestaan uit de volgende posten:

2.1 Kosten studenten
Er is dit jaar in totaal € 4.821,68 uitgegeven aan studiekosten en kamerhuur.
Nutrition student Veronica ontvangt sinds 2012 een WeesWijs scholarship en is dit jaar afgestudeerd! Haar totale studiekosten in dit studiejaar
bedroegen € 429,35. Hiervan was € 304,58 voor haar studiekosten, € 70,46 voor haar scriptievoorstel en € 54,31 voor haar afstudeerceremonie. Wij zijn heel
blij voor Veronica en trots op haar goede cijfers!
Psychologie student Sherly ontvangt ook sinds 2012 een WeesWijs scholarship en is net als Veronica afgestudeerd dit jaar! Haar studiekosten
bedroegen € 438,04 voor het laatste semester studeren. Sherly stelt haar afstudeerceremonie uit tot volgend jaar vanwege familieomstandigheden. In het
volgende jaar ontvangt zij haar diploma.
De studiekosten voor Accountancy student Susi bedroegen € 436,64 dit jaar. Susi heeft in 2016 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.
Dit jaar zijn er drie nieuwe studenten aangenomen, Octa, Sefta en Vanna. Octa en Sefta studeren Accountancy aan de Trisakti Universiteit en Vanna
doet dezelfde studie aan de Universitas Kristen Indonesia. Octa heeft in 2016 € 1.454,30 ontvangen aan studiekosten, Sefta € 1.640,03 en Vanna € 423,32.
Vanna’s studiekosten zijn laag omdat zij korting krijgt op haar studiekosten vanwege haar financiële achtergrond. De drie nieuwe studenten ontvangen
momenteel geen extra toelages, maar kunnen hier natuurlijk altijd een aanvraag voor indienen wanneer extra ondersteuning nodig is.

2.2 Variabele uitgaven
Dit jaar heeft de stichting in totaal € 355,77 betaald aan bankkosten. Hiervan ging € 213,88 naar bank- en transactiekosten in Nederland. Dit bedrag is sinds
vorig jaar toegenomen, omdat wij nu meer studenten ondersteunen en het aantal transacties naar Indonesië is toegenomen. 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. Sinds 2014 heeft de stichting ook een rekening in Indonesië, vanwaar de betalingen
gedaan worden naar alle afzonderlijke studenten en universiteiten. De bank- en transactiekosten voor de rekening in Indonesië bedroegen € 22,10 dit jaar.

De kosten voor webhosting bedroegen € 84,- in 2016. Op dit moment beheren wij twee domeinen, www.weeswijs.org en ook www.stichtingheliconia.nl,
de voormalige website. De laatste zal voorlopig doorgelinkt worden naar de nieuwe website.
Dit jaar zijn er tevens reiskosten gemaakt (€ 56,81) in Indonesië voor de bezoeken van samenwerkingspartner Mili Chana aan de nieuwe studenten.
Voor het selecteren van nieuwe studenten wordt er meerdere malen afgesproken met de weeshuisbesturen, studenten en eventuele ouders, waardoor Mili dit
jaar veel gebruik heeft gemaakt van het openbaar vervoer in Jakarta.
Tevens is er dit jaar voor het eerst een vrijwilligersvergoeding betaald van € 1.201,71 aan samenwerkingspartner Mili Chana. Nadat bestuursleden
vanuit Nederland al meermalen in Indonesië zijn geweest, is deze keer Mili zelf naar Nederland gekomen om kennis te maken met het volledige bestuur en de
werkzaamheden in Nederland. Dit waardevolle contact heeft de onderlinge banden weer versterkt, waardoor wij vruchtbaar kunnen blijven samenwerken in de
toekomst. Voor haar reis naar Nederland is een bedrag betaald van € 636,52 voor het vliegticket en heeft Mili een bijdrage van in totaal € 397,89 ontvangen
voor haar verblijfskosten in Nederland. Tevens heeft zij nog € 167,30 ontvangen voor het regelen van haar visa.
Overige kosten bedroegen in totaal € 111,83, waarvan € 96,90 is uitgeven tijdens een etentje in Nederland met Mili en het nieuwe bestuur. Daarnaast
is € 14,90 uitgegeven aan boodschappen voor de bestuursoverdracht in april, waarbij voormalig voorzitter Carli Kooper de taken volledig heeft overgedragen
en enkel nog als oprichter en ambassadeur verbonden blijft aan de stichting. Tevens is er een betalingsverschil van € 0,03 aangemerkt om de realisatie volledig
te laten aansluiten.

Balans Eind 2016
Activa
Het eindsaldo op 31 december 2016 van onze zakelijke rekening bedroeg € 55.964,81. Wij hebben geen geld meer in kas. Het eindsaldo van onze Indonesische
bankrekening bedroeg € 1.116,49 (Rp. 16.600.508,00).*
*(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.)

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. Een deel van het legaat is dit jaar reeds uitgekeerd en een bedrag van € 235.585,29 staat nog
open als kortlopende vordering. 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 € -6.364,51.

Verplichtingen
Er staat een kortlopende schuld open van € 119,79 voor de incasso software van IBANC. De factuur geldt voor dit jaar maar was nog niet betaald. De uitgaven
worden toegerekend aan het jaar waarop de factuur betrekking heeft. De betaling vindt in het opvolgende jaar plaats.
Tevens stond er 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. Dit jaar
is de lening afgelost.
Tot slot staat er een lening door derden (renteloos) open van € 1.264,65. 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 is een bedrag van € 253,70 voor gemaakte reiskosten in 2009 omgezet in een gift. 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!

