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1. Ontvangsten 2. Uitgaven  

    
1.1 Donateurs € 21,77 2.1 Heliconia Scholarships € 23.814,49   
1.2 Spaarrente € 110,15 2.2 Variabele uitgaven   
   2.2.1 Bankkosten € 480,54 
   2.2.2 Nieuwe website en webhosting € 1.716,10  
   2.2.3 Promotiekosten € 23,46 
   2.2.4 Reiskosten € 43,38 
   2.2.5 Vacatiegelden € 381,00 
   2.2.6 Overige € 386,60 
     

  Resultaat € - 26.713,65 

Totaal € 131,92 Totaal € 131,92 

 

 

Balans Eind 2020 

Activa Passiva 

    
Bezittingen   Eigen vermogen   
 Inventaris  -  Bestemmingsreserve  € 254.983,42 
   Resultaat jaar € -26.713,65 
    
Financiële middelen  Overige verplichtingen  
 Liquide Indonesië € 880,60  Kortlopende schulden - 
 Liquide Nederland bancair € 227.389,17    
      

Totaal  € 228.269,77 Totaal  € 228.269,77 

 



Toelichting Jaarverslag 2020 

 

1. Ontvangsten 

 

De totale ontvangsten van de Heliconia Scholarship Stichting (de ‘Stichting’) bedroegen € 131,92 in 2020 en zijn opgebouwd uit de volgende posten: 

 

1.1 Donateurs  

De Stichting heeft in 2020 € 21,77 inkomsten gehad uit donateurs. Een deel hiervan kwam van donateurs in Indonesië. Alumni Veronica heeft een bedrag 

(€6,13) 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. 

Tevens zijn er via onze nieuwe website www.heliconiascholarshipfoundation.org twee eenmalige donaties (in totaal € 15,64) gedaan via ons nieuwe 

online doneersysteem van Donorbox. Hierbuiten zijn er dit jaar geen vaste of eenmalige donateurs geworven en dus geen verdere inkomsten geweest uit 

maandelijkse incasso’s of eenmalige donaties vanuit Nederland of daarbuiten. Het bestuur heeft dit jaar besteed aan het verder inwerken van onze nieuwe 

vaste medewerker Naomi Indah Sari en het voltooien van onze nieuwe website. Er was geen ruimte om daarnaast donateurs te werven. Wij streven ernaar hier 

in de volgende jaren aan toe te komen, nu onze naam gewijzigd is en de nieuwe website helemaal af. Met deze meertalige website hopen wij een internationaal 

publiek aan te spreken. Tevens maakt de mogelijkheid tot online doneren het gemakkelijker 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.  

 

 

  

http://www.heliconiascholarshipfoundation.org/
http://www.donorbox.org/heliconiascholarshipstichting


1.2 Spaarrente 

Dit jaar heeft de Stichting in totaal € 110,15 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 2020 ontvingen over het jaar 2019 bedroeg € 81,31. Tevens heeft de stichting een betaalrekening in Indonesië. 

Daarop ontvangen wij maandelijks rente, die berekend wordt aan de hand van het saldo. In 2020 ontvingen wij € 28,84 aan rente in Indonesië. 

 

2. Uitgaven 

 

De totale uitgaven van de Heliconia Scholarship Stichting bedroegen in 2020 € 26.845,57 en bestaan uit de volgende posten:  

 

2.1 Heliconia Scholarships 

Er is dit jaar in totaal € 23.814,49 uitgegeven aan kosten voor de studenten. De Heliconia Scholarship is opgedeeld in: 

  

I. Collegegeld 

II. Toelages 

III. Welkomstpakket 

IV. Selectie, begeleiding en administratie 

V. Overig 

 

 

  



Kosten Heliconia Scholarships in 2020 

 

Studie Instelling I. 

Collegegeld 

II. 

Toelages 

III. 

Welkomstpakket 

IV.  

Selectie, 

begeleiding, 

administratie 

V.  

Overig 

Totaal 

Guidance&Counseling  Universitas Kristen Indonesia € 153,15  € 23,85 € 626,73 € 0,81 € 804,54 

Accountancy Universitas Trisakti € 202,15  € 23,85 € 626,73 € 14,04 € 866,77 

Pharmacy Universitas Pancasila € 943,76  € 23,85 € 626,73 € 0,81 € 1.595,15 

Industrial Engineering  Universitas Tarumanagara  € 1.676,95  € 23,85 € 626,73 € 0,81 € 2.328,34 

Law Universitas Tarumanagara € 2.306,38 € 104,14 € 23,85 € 626,73 € 0,81 € 3.061,91 

Chemical Engineering Universitas Pertamina € 1.225,78  € 23,85 € 626,73 € 0,81 € 1.877,17 

Psychology Universitas Tarumanagara  € 1.859,19  € 23,85 € 626,73 € 0,81 € 2.510,58 

Pharmacy Universitas Pancasila € 2.706,55  € 23,85 € 626,73 € 0,81 € 3.357,94 

Accountancy Universitas Trisakti € 2.416,64  € 23,85 € 626,72 € 0,81 € 3.068,02 

Guidance&Counseling  Universitas Atma Jaya € 620,30  € 23,85 € 626,72 € 0,81 € 1.271,68 

Law Universitas Tarumanagara € 2.178,32 € 39,27 € 23,85 € 626,72      € 0,81 € 2.868,97 

Graduates Various   4 x € 23,85  € 12,62 € 108,02 

Future students Unknown   4 x € 23,85   € 95,40 

       Totaal € 23.814,49 

 

  



I. Collegegeld 

De Heliconia Scholarship bestaat onder andere uit het jaarlijkse collegegeld. Een studie duurt doorgaans vier jaar. 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 aan het begin van de studie. 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.    

 

II. Toelages 

De Heliconia Scholarship bestaat tevens uit extra toelages, indien nodig. Dit jaar zijn er aan twee studenten toelages toegekend. Deze zijn bedoeld voor 

aanvullende studiekosten, zoals studieboeken, transportkosten en accommodatie, en worden toegekend wanneer een student zelf onvoldoende middelen heeft 

om hierin te voorzien. Dit jaar zijn de toelages gebruikt voor een studieproject en ‘student speech contest’ (€ 104,14) en voor studieboeken (€ 39,27).  

De overige studenten hebben in 2020 geen ondersteuning van de stichting nodig gehad voor aanvullende studiekosten. Mocht hier verandering in 

komen dan kunnen zij dit uiteraard bij ons aangeven.  

 

III. Welkomstpakket 

Sinds dit jaar omvat de Heliconia Scholarship ook een Heliconia Welkomsttas. Deze bevat Heliconia pennen, een notebook, sleutelhanger, een T-shirt en 

drinkfles, zodat  onze studenten zich bij aanvang van de studie meteen verbonden voelen met onze Heliconia Community. Over de jaren hebben wij namelijk 

geleerd dat betrokkenheid bij elkaar de belangrijkste sleutel is tot ons succes. Met de Heliconia Welkomsttas hopen wij onze studenten te motiveren het beste 

uit zichzelf en de studie te halen. 

 Dit jaar is er voor gekozen om aan alle studenten de Heliconia Welkomsttas toe te sturen en ook de alumni. De kosten per pakket bedroegen €23,85. 

Tevens zijn er vier pakketten over voor nieuwe studenten volgend jaar. In de volgende jaren zullen uiteraard alleen nieuw aangenomen studenten een Heliconia 

Welkomsttas ontvangen. Tevens zullen de mondkapjes hopelijk niet terug hoeven komen, waardoor de kosten voor het welkomstpakket lager zullen worden. 

De mondkapjes hadden we dit jaar als extraatje toegevoegd vanwege de wereldwijde Covid-19 pandemie.    

https://heliconiascholarshipfoundation.org/nl/heliconia-scholarship/
https://heliconiascholarshipfoundation.org/nl/doelstelling-visies/
https://heliconiascholarshipfoundation.org/nl/encouraging-each-other-our-most-important-value/


IV. Selectie, begeleiding en administratie 

De Heliconia Scholarship bestaat, naast een zorgvuldige selectieprocedure en studentenadministratie, ook uit intensieve begeleiding gedurende de gehele 

studieperiode van onze studenten. Door het toenemende aantal studenten dat wij ondersteunen hebben wij daarom eind 2019 een vaste, fulltime medewerker 

in dienst genomen in Indonesië, om onze draagkracht te vergroten.  

De begeleiding en ondersteuning houdt in dat onze samenwerkingspartners wekelijks contact onderhouden met de studenten, informeren naar hun 

welbevinden en bijhouden hoe hun studie vordert. Tevens stuurt onze voorzitter persoonlijke, aanmoedigende e-mails aan de studenten wanneer deze hun 

voortgangsrapporten inleveren. Deze persoonlijke ondersteuning en begeleiding zijn essentieel voor onze studenten, omdat het Indonesische studentenleven 

heel uitdagend kan zijn en een stuk zwaarder dan in bijvoorbeeld Nederland. Door onze betrokkenheid met de studenten wordt een vertrouwensband 

opgebouwd, waardoor de studenten zich veilig voelen hun gevoelens met ons te delen, ook als er bijvoorbeeld tegenslagen zijn. Dit is essentieel om drop-outs 

te voorkomen en te zorgen dat iedereen zijn of haar studententijd goed doorkomt.  

De kosten voor selectie, begeleiding en administratie bedroegen in 2020 in totaal € 6.894,-. De kosten zijn verdeeld over het totale aantal studenten dat 

wij in 2020 ondersteunden. We streven ernaar elk jaar vier tot zes nieuwe studenten een studiebeurs te verstrekken, zodat wij gemiddeld 20 actieve studenten 

in ons programma hebben en daarmee onze selectie-, begeleidings- en administratiekosten in mooie verhouding staan tot de gemiddelde collegegelden. Door 

de Covid-19 pandemie, en omdat niet alle jongeren in de opvanghuizen waarmee wij samenwerken in aanmerking komen voor de Heliconia Scholarship, kan 

het zijn dat wij toch minder studenten aannemen per jaar. Wij vinden het belangrijk dat de Heliconia Scholarship enkel wordt toegekend aan jongeren die de 

motivatie en draagkracht hebben om een vierjarige studie te volbrengen, zodat drop-outs en teleurstellingen voorkomen worden. 

 

V. Overig 

Soms zijn er overige kosten inbegrepen in de Heliconia Scholarship, bijvoorbeeld wanneer een student afstudeert. Sinds dit jaar overhandigen wij de Heliconia 

afgestudeerden een officieel afstudeercertificaat, wat aantoont dat zij voldeden aan al onze toelatings- en ondersteuningsvoorwaarden en met een Heliconia 

Scholarship een vierjarige studie succesvol hebben volbracht. Dit certificaat kunnen zij  bij hun C.V. voegen en zijn een aanbeveling bij toekomstige werkgevers.  

De kosten voor de certificaten en verzendkosten naar de vier afgestudeerden van dit jaar en voorgaande jaren bedroegen € 12,62. Tevens ontving de 

dit jaar afgestudeerde Accountancy student aan de Universitas Trisakti een afstudeercadeau (€ 14,04). Dat laatste bedrag is inclusief € 0,81 verzendkosten, 

die dit jaar voor alle studenten in rekening zijn gebracht voor het toesturen van hun welkomstpakketten.  

 

 

https://heliconiascholarshipfoundation.org/nl/heliconia-scholarship/
https://heliconiascholarshipfoundation.org/graduates-receiving-heliconia-graduation-certificates/


2.2 Variabele uitgaven 

 

2.2.1 Bankkosten 

Dit jaar heeft de stichting in totaal € 480,54 betaald aan bankkosten. Hiervan ging € 439,76 naar bank- en transactiekosten in Nederland. Dit bedrag is sinds 

vorig jaar gestegen, omdat de bank de internationale transactiekosten verdubbeld heeft. Voor het nieuwe jaar verwachten we dat deze kosten ongeveer gelijk 

zullen blijven. We proberen transacties naar Indonesië zoveel mogelijk te bundelen, zodat we de transactiekosten zo laag als mogelijk 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 € 39,95 en zijn toegenomen dit jaar, omdat er ook meerdere transacties hebben plaatsgevonden 

doordat wij nu meer studenten ondersteunen dan voorgaande jaren. Tot slot rekent ons online doneersysteem ook transactiekosten. Voor de betaalservice 

Stripe bedroegen deze € 0,67 en voor Donorbox € 0,16.  

 

2.2.2 Nieuwe website en webhosting 

De kosten voor onze nieuwe website, webhosting en onderhoud bedroegen in totaal € 1.716,10 en zijn hoog dit jaar, omdat we een nieuwe website hebben 

gemaakt en tevens de webhosting voor 3 jaar vooruit betaald hebben. De kosten voor het maken van de nieuwe website www.heliconiascholarshipfoundation.org    

bedroegen € 1.205,-. De website is gemaakt door onze voorzitter voor een vrijwilligersvergoeding van € 5,- per uur. Het beleidsplan en de online teksten zijn 

allemaal herzien en vertaald naar het Engels en Indonesisch. De persoonlijke profielen van ons bestuur, samenwerkingspartners en studenten zijn bijgewerkt 

en we hebben veel meer foto’s online geplaatst om zo een uitnodigend beeld te geven van onze Heliconia Community. Tevens hebben we de mogelijkheid 

toegevoegd tot online doneren met iDeal, creditcard en PayPal. We streven ernaar met onze nieuwe website meer bekendheid te verwerven en nieuwe 

donateurs te werven. 

 De kosten voor webhosting voor de aankomende drie jaar bedroegen € 303,40 bij SiteGround. Tevens betaalden wij €110,90 voor onze domeinnamen 

en ID protectie. Tot slot hebben wij € 96,80 betaald aan een websitebouwer voor het omzetten van ons hoofddomein, omdat wij sinds dit jaar enkel nog 

www.heliconiascholarshipfoundation.org en www.heliconiascholarshipstichting.org hosten, en het domein van onze vorige stichtingnaam (www.weeswijs.org) 

hebben laten vervallen. Alleen de kosten voor de domeinnamen, ID protectie en eventueel website onderhoud zullen volgend jaar terugkomen.  

 

 

 

http://www.heliconiascholarshipfoundation.org/
http://www.heliconiascholarshipfoundation.org/
http://www.heliconiascholarshipstichting.org/
http://www.weeswijs.org/


2.2.3 Promotiekosten 

In Indonesië zijn dit jaar € 23,46 aan promotiekosten gemaakt. Onze samenwerkingspartners hebben een stempel met ons logo laten maken (€ 8,64) en tevens 

naamkaartjes laten drukken ter promotie van de stichting, ook voor de bestuursleden in Nederland (€ 14,82). Wanneer wij in de aankomende jaren meer 

promotieactiviteiten ontplooien verwachten wij dat de kosten hiervoor zullen noemen, alsmede ook onze inkomsten!  

 

2.2.4 Reiskosten 

In Indonesië zijn dit jaar € 43,38 aan reis- en verblijfkosten gemaakt voor onze samenwerkingspartner Naomi. Deze kosten zijn laag aangezien er door de Covid-

19 pandemie weinig gereisd mocht worden. Toch kon Naomi gelukkig aanwezig zijn bij de online afstudeerceremonie van student Sefta. We hopen dat de 

Covid-19 pandemie voorbij zal gaan en onze samenwerkingspartners onze studenten weer makkelijker kunnen bezoeken.  

 

2.2.5 Vacatiegelden 

Onze voorzitter Carli Kooper ontvangt de jaarlijkse wettelijk vastgestelde vacatiegelden voor het voorbereiden en begeleiden van de vergaderingen. De 

vacatiegelden bedroegen € 381,- in 2020.  

 

2.2.6 Overige kosten 

Tot slot zijn er in 2020 € 386,60 aan overige kosten geweest. Deze kosten zijn dit jaar hoog omdat wij ervoor gekozen hebben de Heliconia Welkomsttas, die 

wij dit jaar geïntroduceerd hebben, ook eenmalig uit de delen aan de bestuursleden, de samenwerkingspartners en een bijzondere vrijwilliger, die ons in de 

afgelopen jaren veel heeft geholpen met onze financiële administratie. De kosten voor de welkomsttassen bedroegen € 23,85 per tas, met een totaal van 

€143,10. Het versturen van de tas naar samenwerkingspartner Mili kostte € 1,22. Het versturen van de tassen vanuit Indonesië naar Nederland bedroeg €109,34 

en de invoerrechten € 79,92. Deze totale verzendkosten bleken hoger dan verwacht, dus wij zullen niet snel nogmaals grote pakketten internationaal versturen. 

Tevens is er € 52,99 betaald voor een bijzonder cadeau, wat wij namens de hele Heliconia Community in Indonesië hebben laten maken voor de speciale 

vrijwilliger. Na 8 jaar trouwe betrokkenheid bij de stichting gaat hij nu met pensioen. Tot slot is er € 0,03 aangemerkt om de realisatie volledig te laten aansluiten.    

 

  

https://heliconiascholarshipfoundation.org/nl/sefta-celebrates-her-graduation-online/


Balans Eind 2020 

 

Activa  

Het eindsaldo op 31 december 2020 van onze zakelijke rekening bedroeg € 227.389,17. Het eindsaldo van onze Indonesische bankrekening bedroeg € 880,60 

(Rp. 8.916.748,-).** 

 

** 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 € - 26.713,65. 

 

Verplichtingen  

Er zijn dit jaar geen overige verplichtingen.  

 

 

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


