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Stichting WeesWijs 
Kraaierstraat 10 B 

2311 NR Leiden 
NL76 INGB 0005 1219 01 

info@weeswijs.org 
www.weeswijs.org 

1. Ontvangsten 2. Uitgaven  

    
1.1 Donateurs € 1.351,40 2.1 Kosten studenten € 10.916,93 
1.2 Acties en Evenementen € 115,78 2.2 Variabele uitgaven   
1.3 Spaarrente € 200,17  Bankkosten € 442,60 
   Website en hosting € 289,70  
   Promotiekosten € 5,38 
   Reiskosten € 83,34  
   Vacatie € 528,36 
   Overige € 26,55   
     

  Resultaat € -10.625,51 

Totaal € 1.667,35 Totaal € 1.667,35 

 

 

Balans Eind 2017 

Activa Passiva 

    
Bezittingen   Eigen vermogen   
 Inventaris  -  Bestemmingsreserve  € 291.282,15 
   Resultaat jaar € -10.625,51 
    
Financiële middelen  Overige verplichtingen  
 Liquide Indonesië € 1.755,47  Kortlopende schulden € 119,79 
 Liquide Nederland bancair € 273.020,96  Leningen door derden - 
 Liquide Nederland in kas € 6.000,00    
       

Totaal  € 280.776,43 Totaal  € 280.776,43 

www.weeswijs.org


Toelichting Realisatie 2017 

 

1. Ontvangsten 

 

De totale ontvangsten van Stichting WeesWijs (voorheen Stichting Heliconia) bedroegen in 2017 € 1.667,35 en zijn opgebouwd uit de volgende posten: 

 

1.1 Donateurs  

Stichting WeesWijs heeft in 2017 € 1.351,40 inkomsten gehad uit donateurs. Bijzonder hieraan is dat € 86,75 kwam van donateurs in Indonesië, waarbij alumni 

Veronica ook een bedrag heeft gedoneerd. Sinds 2016 is zij afgestudeerd voor de studie Nutrition en inmiddels heeft zij een goede baan. Door te doneren aan 

de stichting draagt zij weer bij aan de studies van toekomstige studenten. Daarnaast heeft de oprichter en voormalig voorzitter er dit jaar voor gekozen de lening 

(renteloos) van € 1.264,65, die nog openstond voor gemaakte kosten in 2011, om te zetten in een gift.  

Er zijn dit jaar geen nieuwe vaste donateurs geworven en dus geen inkomsten geweest uit maandelijkse incasso’s. Dit komt omdat de voormalige 

(vaste) donateurs allen gerelateerd waren aan het vorige bestuur, en hun (structurele) donaties aan de stichting hebben stopgezet na de bestuurswissel vorig 

jaar.  Het nieuwe bestuur wilde eerst ingewerkt zijn voordat zij overgingen tot het werven van nieuwe donateurs, en is daar in 2017 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.  

 

1.2 Acties en Evenementen  

Dit jaar heeft de stichting € 115,78 aan inkomsten gehad uit acties en evenementen. Bijzonder hieraan is dat deze inkomsten gegenereerd zijn in Indonesië. 

Alle studenten en alumni zijn dit jaar samengekomen om tweedehands kleren te verkopen op de jaarlijkse bazaar bij weeshuis Hati Suci, waar sommigen van 

de WeesWijs studenten ook gewoond hebben. Van tevoren had iedereen kleding verzameld voor de verkoop, wat een mooi bedrag heeft opgeleverd. Wanneer 

het nieuwe bestuur in Nederland helemaal is ingewerkt streven wij ernaar ook hier weer acties en evenementen te organiseren. Tevens willen wij dan weer op 

zoek gaan naar bedrijven die de gehele studiekosten van een student of een gedeelte daarvan willen sponsoren.  

 

 



1.3 Spaarrente 

Dit jaar heeft Stichting WeesWijs in totaal € 200,17 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 2017 ontvingen over het jaar 2016 bedroeg € 191,25. Dit is meer dan voorgaande jaren 

omdat het legaat van Mr Koijmans in 2016 deels is uitgekeerd op onze rekening. Tevens heeft de stichting een betaalrekening in Indonesië. Daarop ontvangen 

wij maandelijks rente, die berekend wordt aan de hand van het saldo. In 2017 ontvingen wij € 8,92 aan rente in Indonesië. 

 

 

2. Uitgaven 

 

De totale uitgaven van Stichting WeesWijs bedroegen in 2017 € 12.292,86 en bestaan uit de volgende posten:  

 

2.1 Kosten studenten 

Er is dit jaar in totaal € 10.916,93  uitgegeven aan studiekosten.  

Psychologie student Sherly was vorig jaar al klaar met studeren maar heeft vanwege familieomstandigheden dit jaar pas haar afstudeerceremonie 

kunnen houden. Inmiddels heeft zij haar universitaire diploma op zak! Wij zijn heel trots op haar. Er is € 73,- betaald voor de diploma-uitreiking. 

Accountancy student Susi’s totale kosten bedroegen € 1.166,75 dit jaar. Sinds 2014 studeert zij op D3 niveau (HBO) en is dit jaar is zij doorgestroomd 

naar S1 (universitair) niveau. Voor haar afstudeerceremonie is € 161,27 betaald. Haar studiekosten zijn door de overstap toegenomen vergeleken met 

voorgaande jaren en bedroegen nu € 1.005,48.    

De kosten voor Accountancy studenten Octa en Sefta bedroegen € 2.178,86 en € 3.027,05 dit jaar. Deze kosten zijn zo hoog omdat zij aan een 

privéuniversiteit studeren en bij de toelating geen korting op hun collegegeld hebben gekregen. Dit jaar zijn de kosten hoger uitgevallen dan vorig jaar, maar de 

stichting zal Sefta natuurlijk blijven ondersteunen.* Helaas is Octa eind 2017 gestopt met studeren vanwege zwaarwegende familieomstandigheden. We zijn 

blij dat ze via de stichting toch nog enige studie-ervaring heeft kunnen opdoen en wensen haar het allerbeste voor de toekomst.  

Accountancy student Vanna studeert aan een andere privéuniversiteit en betaalde dit jaar € 1.208,76 aan lesgeld. Daarnaast zijn er twee nieuwe 

studenten aangenomen. Yemima en Vivin studeren allebei Farmacie aan de Pancasila Universiteit in Jakarta. Yemima’s collegegeld bedroeg € 2.141,82 en 

Vivin’s € 1.120,69, omdat zij minder vakken volgde. De studenten hebben in 2017 geen ondersteuning van de stichting nodig gehad voor transport, kamerhuur 

of studieboeken. Mocht hier verandering in komen dan kunnen zij dit uiteraard bij ons aangeven. 



*De studiekosten worden bij privéinstellingen gebaseerd op de cijfers van de middelbare school en die van de toelatingstest. Helaas kunnen studenten in Indonesië vaak niet zelf 

kiezen bij welke universiteit ze gaan studeren, en moeten zij zich aanmelden voor meerdere universiteiten en dan afwachten waar ze worden toegelaten. Het is dus ook lastig 

een inschatting te maken van het lesgeld. Tevens wordt het lesgeld elk semester opnieuw berekend, aan de hand van het aantal vakken dat de student volgt. Uiteraard streven 

wij ernaar onze studenten te laten studeren aan universiteiten waar de prijs en kwaliteit in verhouding zijn. Wij sluiten niet uit dat het in de toekomst vaker 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 

samenwerkingspartners Mili Chana en Naomi Indah Sari, onze experts in het veld.    

 

2.2 Variabele uitgaven 

Dit jaar heeft de stichting in totaal € 442,60 betaald aan bankkosten. Hiervan ging € 309,82 naar bank- en transactiekosten in Nederland. Dit bedrag is sinds 

vorig jaar toegenomen, omdat er meer transacties hebben plaatsgevonden naar Indonesië. 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. Tevens heeft de stichting 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 € 12,99 dit jaar. 

De kosten voor webhosting en onderhoud bedroegen in totaal € 289,70. Op dit moment beheren wij twee domeinen, www.weeswijs.org en ook 

www.stichtingheliconia.nl, de vorige website (€ 84,-). De laatste zal voorlopig doorgelinkt worden naar de nieuwe website. Tevens hebben wij in dit jaar de 

kosten betaald voor de hulp die wij kregen van een websitebouwer, bij het vernieuwen van de website in 2015 (€ 205,70).  

In Indonesië zijn dit jaar promotiekosten gemaakt van € 5,38. Op de bazaar waren er plastic tasjes nodig om de kleding in mee te geven en tevens is er 

een stempel gemaakt om het logo van de stichting te stempelen op de bonnetjes die die dag geschreven zijn. Ook zijn er dit jaar reiskosten gemaakt van in 

totaal € 83,34, waarvan € 72,72 gegaan is naar treinkaartjes voor het nieuwe bestuur om bij elkaar te komen voor de vergaderingen. Er is € 10,62 uitgegeven 

binnen Indonesië voor het treinkaartje van onze nieuwe samenwerkingspartner Naomi Indah Sari, die vanuit haar woonplaats Bandung naar Jakarta is gekomen 

voor de bazaar. 

 Dit jaar is er ook eenmalig voor gekozen om een bedrag van in totaal € 528,36 aan vacatiegelden uit te betalen aan twee bestuursleden, voor het 

voorbereiden van de vergaderingen. Tot slot is er € 26,55 aan overige kosten gemaakt in Indonesië, wat gegaan is naar lunch en drinken voor de studenten en 

alumni tijdens de bazaar.  

 

 

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


Balans Eind 2017 

 

Activa  

Het eindsaldo op 31 december 2017 van onze zakelijke rekening bedroeg € 273.020,96. Tevens hadden wij tijdelijk € 6.000,- in kas. Dit wordt in het nieuwe jaar 

weer op de rekening gestort. Het eindsaldo van onze Indonesische bankrekening bedroeg € 1.755,47 (Rp. 26.228.423,-).* 

 

*(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 WeesWijs was dit jaar € -10.625,51. 

 

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 lening door derden 

(renteloos) open, die vorig jaar nog € 1.264,65 bedroeg, voor een vliegticket naar Jakarta in 2011. Dit jaar is dat bedrag omgezet in een gift, waardoor er geen 

leningen meer openstaan.  

 

 

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

 

 


