
 

 

 

 
 

 

 
   Jaarverslag 2019 

 
 

Heliconia Scholarship Stichting 

Marnixstraat 309 C  
1016 TB Amsterdam 

NL76 INGB 0005 1219 01 
info@heliconiascholarshipfoundation.org 

www.heliconiascholarshipfoundation.org 

1. Ontvangsten 2. Uitgaven  

    
1.1 Donateurs € 60,90 2.1 Kosten studenten € 14.629,55 
1.2 Spaarrente € 154,17 2.2 Variabele uitgaven   
   Bankkosten € 190,94 
   Website en hosting € 725,32  
   Notariskosten € 300,00 
   Vrijwilligersvergoeding, vacatiegelden en salaris € 1.877,51 
   Reiskosten € 126,49 
   Overige € 26,46 
     

  Resultaat € -17.661,20 

Totaal € 215,07 Totaal € 215,07 

 

 

Balans Eind 2019 

Activa Passiva 

    
Bezittingen   Eigen vermogen   
 Inventaris  -  Bestemmingsreserve  € 272.644,62 
   Resultaat jaar € -17.661,20 
    
Financiële middelen  Overige verplichtingen  
 Liquide Indonesië € 5.957,84  Kortlopende schulden € 77,50 
 Liquide Nederland bancair € 248.953,08    
 Liquide PayPal € 150,00     
      

Totaal  € 255.060,92 Totaal  € 255.060,92 

http://www.heliconiascholarshipfoundation.org/


Toelichting Jaarverslag 2019 

 

1. Ontvangsten 

 

De totale ontvangsten van de Heliconia Scholarship Stichting (de “Stichting”) bedroegen € 215,07 in 2019 en zijn opgebouwd uit de volgende posten: 

 

1.1 Donateurs  

 

De Stichting heeft in 2019 € 60,90 inkomsten gehad uit donateurs. Bijzonder hieraan is dat dit gehele bedrag kwam van donateurs in Indonesië. Alumni Veronica 

heeft maandelijks een bedrag overgemaakt naar de stichting. Sinds enkele jaren is zij afgestudeerd voor de studie Nutritional Science (Voedingswetenschappen) 

en heeft zij een goede baan. Door te doneren aan de stichting draagt zij bij aan de studies van toekomstige studenten. Het is ons streven dat alle Heliconia 

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 bestuur heeft dit jaar besteed aan het inwerken van onze nieuwe vaste medewerker Naomi Indah Sari en het opzetten van een nieuwe 

website. Er was geen ruimte om donateurs te werven. Wij streven ernaar hier in het volgende jaar aan toe te komen, nu onze naam gewijzigd is en de nieuwe 

website bijna klaar. Met deze meertalige website hopen wij een internationaal publiek aan te spreken. Tevens komt er de mogelijkheid tot online doneren, wat 

het makkelijker maakt om inkomsten te werven. 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 volgende jaar.  

 

1.2 Spaarrente 

 

Dit jaar heeft de Stichting in totaal € 154,17 ontvangen aan rente. Een deel van ons vermogen staat op een zakelijke spaarrekening. Rente wordt altijd uitgekeerd 

in het volgende jaar. De rente die wij begin 2019 ontvingen over het jaar 2018 bedroeg € 135,43. Tevens heeft de stichting een betaalrekening in Indonesië. 

Daarop ontvangen wij maandelijks rente, die berekend wordt aan de hand van het saldo. In 2019 ontvingen wij € 18,74 aan rente in Indonesië. 



2. Uitgaven 

 

De totale uitgaven van de Heliconia Scholarship Stichting bedroegen in 2019 € 17.876,27 en bestaan uit de volgende posten:  

 

2.1 Kosten studenten 

 

Er is dit jaar in totaal € 14.629,55  uitgegeven aan studiekosten: 

  

Susi studeert Accountancy aan de Trisakti Universiteit in Jakarta. Haar lesgeld bedroeg € 587,99 dit jaar. Sinds 2014 studeert zij op D3 niveau (HBO) 

en twee jaar geleden is zij doorgestroomd naar S1 (universitair) niveau. Dit jaar heeft zij maar een half semester gevolgd, vandaar dat haar lesgeld lager is dan 

vorig jaar. Sefta studeert Accountancy aan dezelfde universiteit. Haar studiekosten bedroegen € 1.781,26. 

 

Vana studeert Accountancy aan de Universitas Kristen Indonesia en betaalde dit jaar € 632,82 aan lesgeld. Dat is minder dan voorgaande jaren omdat 

zij minder vakken heeft gevolgd, aangezien ze is begonnen aan haar eindscriptie. Yemima studeert Farmacie aan de Pancasila Universiteit in Jakarta. Haar 

collegegeld bedroeg € 1.711,28.  

 

Er zijn dit jaar vijf nieuwe studenten aangenomen! Reza studeert Industrial Engineering, Labi Rechten en Clara Psychologie aan de Tarumanagara 

Universiteit. Ze betaalden € 1.847,87, € 1.686,14 en € 2.722,16 aan lesgeld. Rizky studeert Chemical Engineering aan de Pertamina Universiteit en zijn 

studiekosten bedroegen € 2.122,01. Gracia studeert nu Farmacie aan de Pancasila Universiteit, net als Yemima en betaalde € 1.538,02 aan lesgeld.*  

 

De studenten hebben in 2019 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 Naomi Indah Sari en Mili Chana, onze experts in het veld.    

 

2.2 Variabele uitgaven 

 

Dit jaar heeft de stichting in totaal € 190,94 betaald aan bankkosten. Hiervan ging € 170,67 naar bank- en transactiekosten in Nederland. Dit bedrag is sinds 

vorig jaar ongeveer hetzelfde gebleven. We proberen transacties naar Indonesië zoveel mogelijk te bundelen, zodat we de transactiekosten laag kunnen houden. 

De stichting heeft 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 € 20,27 en zijn iets toegenomen dit jaar, omdat er ook meerdere transacties hebben plaatsgevonden 

door onze nieuwe studenten. 

 

De kosten voor webhosting en onderhoud bedroegen in totaal € 725,32 en zijn hoog dit jaar, omdat we momenteel meerdere domeinen beheren en de 

nieuwe website hebben opgezet. De kosten voor webhosting en onze domeinnamen bedroegen € 349,87. Deze kosten zullen in het aankomende jaar lager 

worden, omdat wij dan enkel nog onze nieuwe website aanhouden, www.heliconiascholarshipfoundation.org. Voor het installeren van Wordpress op deze 

nieuwe domeinnaam hebben wij een websitebouwer ingehuurd voor € 284,35. Het nieuwe Wordpress thema kostte € 91,10. We gaan de website verder zelf 

inrichten, dus we hopen in het nieuwe jaar geen externe partijen meer in te huren.    

 

Dit jaar is de naam van de stichting gewijzigd naar het internationale Heliconia Scholarship Stichting of Heliconia Scholarship Foundation. Onze 

oorspronkelijke naam Stichting Heliconia is altijd het meest geliefd gebleven in Indonesië en het symbool van de bloem, als trap naar meer sociale gelijkheid, 

blijft relevant. Met het woord ‘scholarship’ is het direct helder waar wij ons voor inzetten. Met deze nieuwe naam hopen wij ook in het buitenland meer bekendheid 

te krijgen en internationale donateurs aan te trekken. De notariskosten voor het wijzigen van de naam bedroegen € 300,00 en zullen niet meer terugkomen, 

want deze naam blijft!   

 

http://www.heliconiascholarshipfoundation.org/


Sinds dit jaar betalen wij een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per uur aan onze samenwerkingspartners en voorzitter, omdat hun taken toenemen en 

het niet meer mogelijk is deze te blijven uitvoeren zonder een vorm van financiële vergoeding. Tevens hebben wij eind 2019 samenwerkingspartner Naomi 

Indah Sari aangenomen als vaste, full-time medewerker. Hierdoor neemt onze draagkracht aanzienlijk toe en kunnen wij in het nieuwe jaar een grotere groep 

studenten selecteren en begeleiden. Er is dit jaar in totaal € 1.877,51 uitgegeven aan vrijwilligersvergoedingen, salaris en vacatiegelden. Hiervan bestond 

€463,01 uit de vrijwilligersvergoeding voor Naomi en € 506,00 voor haar eerste salaris. Samenwerkingspartner Mili Chana heeft niet voor de stichting gewerkt 

dit jaar omdat zij met zwangerschapsverlof was. Voorzitter Carli Kooper ontving € 527,50 voor haar gemaakte uren voor de stichting en € 381,00 aan 

vacatiegelden, het wettelijk vastgestelde bedrag voor het organiseren en leiden van de vergaderingen. Alle gewerkte uren voor de stichting worden altijd 

genoteerd en door elkaar gemonitord. Het salaris van Naomi zal in de aankomende jaren een vaste kostenpost blijven. De gewerkte uren die Carli maakt voor 

de stichting zullen in 2021 waarschijnlijk afnemen, omdat dan alle taken zijn overgedragen aan Naomi en tevens de nieuwe website af is, die Carli in het 

aankomende jaar gaat opbouwen en inrichten.   

 

In Indonesië zijn dit jaar € 126,49 aan reis- en verblijfkosten gemaakt voor onze samenwerkingspartner Naomi. Zij woont in Bandung en reist enkele 

keren per jaar per trein naar Jakarta voor het selecteren en begeleiden van onze studenten. De reis- en verblijfskosten zullen in de aankomende jaren dan ook 

ongeveer gelijk blijven.  

 

 Tot slot zijn er in 2019 € 26,46 aan overige kosten geweest. Hiervan was € 26,80 voor het versturen van een cadeau aan samenwerkingspartner Mili 

om haar te feliciteren met haar eerste kindje. Tevens werd er € 0,01 afgeschreven door de KvK voor een online verificatie. Tot slot is er € -0,35 aangemerkt om 

de realisatie volledig te laten aansluiten.  

 

 

  



Balans Eind 2019 

 

Activa  

Het eindsaldo op 31 december 2019 van onze zakelijke rekening bedroeg € 248.953,08. Tevens hadden wij € 150,00 op onze online PayPal rekening staan. 

Het eindsaldo van onze Indonesische bankrekening bedroeg € 5.957,84 (Rp. 91.799.045,-).** 

 

** 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 grote koersverschillen te voorkomen.  

 

Resultaat 

Het jaarresultaat van de Heliconia Scholarship Stichting was dit jaar € -17.661,20. 

 

Verplichtingen  

Er staat een kortlopende schuld van € 77,50 open aan vrijwilligersvergoeding voor onze voorzitter. De 15,5 uur die zij in december 2019 voor de stichting 

gewerkt heeft zijn nog niet uitbetaald. Dit zullen wij in het volgende jaar doen.  

 

 

Voor vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag kunt u altijd contact met ons opnemen!  


