
 

 

 

 
 

 

 
   Realisatie 2018 

 
 

Stichting WeesWijs 
Davisstraat 38-1 

1057 TL Amsterdam 
NL76 INGB 0005 1219 01 

info@weeswijs.org 
www.weeswijs.org 

1. Ontvangsten 2. Uitgaven  

    
1.1 Donateurs € 64,29 2.1 Kosten studenten € 7.039,21 
1.2 Acties en Evenementen € 150,53 2.2 Variabele uitgaven   
1.3 Spaarrente € 88,06  Bankkosten € 301,37 
   Website en hosting € 764,32  
   Promotiekosten € 197,63 
   Reiskosten € 12,02 
   Overige € 0,35 
     

  Resultaat € -8.012,02 

Totaal € 302,88 Totaal € 302,88 

 

 

Balans Eind 2018 

Activa Passiva 

    
Bezittingen   Eigen vermogen   
 Inventaris  -  Bestemmingsreserve  € 280.656,64 
   Resultaat jaar € -8.012,02 
    
Financiële middelen  Overige verplichtingen - 
 Liquide Indonesië € 1.717,58    
 Liquide Nederland bancair € 270.927,04    
       

Totaal  € 272.644,62 Totaal  € 272.644,62 

 

file:///C:/Users/carli/Dropbox/Stichting%20WeesWijs/Administratie%20WeesWijs/Financiën%20Nederland/2017/www.weeswijs.org


Toelichting Realisatie 2018 

 

1. Ontvangsten 

 

De totale ontvangsten van Stichting WeesWijs (voorheen Stichting Heliconia) bedroegen in 2018 € 302,88 en zijn opgebouwd uit de volgende posten: 

 

1.1 Donateurs  

Stichting WeesWijs heeft in 2018 € 64,29 inkomsten gehad uit donateurs. Bijzonder hieraan is dat dit gehele bedrag kwam van donateurs in Indonesië. Alumni 

Veronica en Sherly hebben maandelijks een bedrag overgemaakt naar de stichting. Sinds enkele jaren zijn zij afgestudeerd voor de studies Nutrition en 

Psychologie en inmiddels hebben beiden een goede baan. Door te doneren aan de stichting dragen zij weer bij aan de studies van toekomstige studenten. Het 

is ons streven dat alle WeesWijs studenten naar draagkracht aan de stichting gaan doneren, wanneer zij zijn afgestudeerd. 

Er zijn dit jaar geen nieuwe vaste of eenmalige donateurs geworven en dus geen inkomsten geweest uit maandelijkse incasso’s of eenmalige donaties 

vanuit Nederland. Het nieuwe bestuur heeft dit jaar besteed aan het opnieuw vormgeven en structureren van de administratie. Hier is zoveel tijd in gaan zitten 

dat er geen ruimte meer was om nieuwe donateurs te werven. Wij streven ernaar hier in het volgende jaar aan toe te komen, nadat wij eerst de naam van de 

stichting gewijzigd hebben naar Heliconia Foundation en de website van de stichting vernieuwd hebben. Met een moderne, tweetalige website willen wij een 

internationaal publiek aanspreken en tevens (eenmalig) online doneren mogelijk maken. Gezien de vermogenspositie van de stichting heeft het geen gevolgen 

voor onze missie dat er dit jaar bijna geen inkomsten uit donaties zijn geweest. Wij kunnen aan al onze verplichtingen blijven voldoen, ook in het nieuwe jaar.  

 

1.2 Acties en Evenementen  

Dit jaar heeft de stichting € 150,53 aan inkomsten gehad uit acties en evenementen. Bijzonder hieraan is dat deze inkomsten gegenereerd zijn in Indonesië. 

Alle studenten en alumni zijn dit jaar, net als vorig jaar, samengekomen om tweedehands kleren te verkopen op de jaarlijkse bazaar bij weeshuis Hati Suci, 

waar een aantal WeesWijs studenten vroeger woonden. 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 

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 € 88,06 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 2018 ontvingen over het jaar 2017 bedroeg € 80,12. Tevens heeft de stichting een 

betaalrekening in Indonesië. Daarop ontvangen wij maandelijks rente, die berekend wordt aan de hand van het saldo. In 2018 ontvingen wij € 7,94 aan rente in 

Indonesië. 

 

 

2. Uitgaven 

 

De totale uitgaven van Stichting WeesWijs bedroegen in 2018 € 8.314,90 en bestaan uit de volgende posten:  

 

2.1 Kosten studenten 

Er is dit jaar in totaal € 7.039,21  uitgegeven aan studiekosten.  

Susi studeert Accountancy aan de Trisakti Universiteit in Jakarta. Haar lesgeld bedroeg € 1.676,88 dit jaar. Sinds 2014 studeert zij op D3 niveau (HBO) 

en vorig jaar is zij doorgestroomd naar S1 (universitair) niveau. Haar studiekosten zijn door de overstap toegenomen vergeleken met voorgaande jaren. Sefta 

studeert Accountancy aan dezelfde universiteit. Haar studiekosten bedroegen € 1.959,27. 

Vanna studeert Accountancy aan de Universitas Kristen Indonesia en betaalde dit jaar € 1.084,66 aan lesgeld. Yemima studeert Farmacie aan de 

Pancasila Universiteit in Jakarta. Haar collegegeld bedroeg € 2.316,60.*  

De kosten voor Accountancy student Octa bedroegen € 1,80 dit jaar. Helaas is Octa eind 2017 gestopt met studeren vanwege zwaarwegende 

familieomstandigheden. Er was ten onrechte alsnog een bedrag afgeschreven dit jaar, welke werd teruggestort met een klein verschil. We zijn blij dat Octa via 

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

De studenten hebben in 2018 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 voor de verschillende studenten lopen erg uiteen. Dit komt omdat allen aan privéuniversiteiten studeren. Collegegeld wordt bij deze instellingen 

gebaseerd op de cijfers van de middelbare school en die van de toelatingstest. 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. 

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. Wij sluiten niet uit dat het in de toekomst vaker 

zal voorkomen dat wij akkoord gaan met relatief hoge studiekosten, als het 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 € 301,37 betaald aan bankkosten. Hiervan ging € 169,78 naar bank- en transactiekosten in Nederland. Dit bedrag is sinds 

vorig jaar afgenomen, omdat er meer transacties in één keer 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 € 11,80 dit jaar. 

De kosten voor webhosting en onderhoud bedroegen in totaal € 764,32 en zijn hoog dit jaar, omdat er een aantal websiteproblemen verholpen moesten 

worden. Door een defect bleek het onmogelijk documenten te plaatsen op de huidige website www.weeswijs.org. Om dit te verhelpen hebben wij onder andere 

het domein laten verhuizen naar een nieuwe host. De kosten voor de voormalige hosting bedroegen € 45,- en voor de nieuwe hosting betaalden wij € 93,65. 

Tevens beheren wij het oude domein www.stichtingheliconia.nl, die wij na de naamswijziging weer in gebruik gaan nemen. De webhosting voor dit domein 

bedroeg € 39,-. Daarnaast hebben wij een nieuw domein geregistreerd, www.heliconiafoundation.nl. We hebben alle domeinnamen ondergebracht bij dezelfde 

webhost, waarvoor wij een bedrag van € 54,27 betaalden aan verhuiskosten. Voor het verhelpen van de problemen hebben wij een professional moeten inhuren, 

wat € 532,40 gekost heeft.     

In Indonesië zijn dit jaar promotiekosten gemaakt van € 197,63. Op de bazaar hebben alle studenten lunch gekregen (€ 40,32). Tevens zijn er flyers 

afgedrukt (€ 30,04) en uitgedeeld met informatie over de stichting. Daarnaast hebben wij een beginnende fotografe ingehuurd in Indonesië (€ 30,04), om foto’s 

te maken van de studenten en hun universiteiten. Deze foto’s geven een prachtig beeld van onze werkzaamheden en gaan wij gebruiken om onze nieuwe site 

mee vorm te geven. Voor het bezoeken van alle studenten is samenwerkingspartner Naomi Indah Sari vanuit Bandung naar Jakarta gekomen met de trein 

(€19,23), zijn er kosten gemaakt voor accommodatie (€ 46,40) en transport van en naar de studenten en universiteiten (€ 31,60).    

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


Er is een bedrag van € 12,02 aan reiskosten gemaakt door samenwerkingspartner Mili Chana, voor een bezoek aan jongensweeshuis Panti Asuhan 

Vincentius, waar wij voor het studiejaar 2019-2020 waarschijnlijk kandidaten voor de WeesWijs Scholarship gaan selecteren. Tot slot is er een koersverschil 

van € 0,35 aangemerkt om de realisatie volledig te laten aansluiten.  

 

 

Balans Eind 2018 

 

Activa  

Het eindsaldo op 31 december 2018 van onze zakelijke rekening bedroeg € 270.927,04. Wij hadden geen geld in kas. Het eindsaldo van onze Indonesische 

bankrekening bedroeg € 1.717,58 (Rp. 25.597.740,-).* 

 

*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 € -8.012,02. 

 

Verplichtingen  

De stichting heeft geen verdere verplichtingen. Alle leningen uit het verleden zijn in voorgaande jaren afgelost of omgezet in een gift.  

 

 

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

 

 


