
 

 

 

 
 

 

 

   Jaarverslag 2021 
 

 

Heliconia Scholarship Stichting 

Marnixstraat 309 C  
1016 TB Amsterdam 

NL76 INGB 0005 1219 01 
info@heliconiascholarshipfoundation.org 

www.heliconiascholarshipstichting.org 

 

1. Ontvangsten 2. Uitgaven  

    
1.1 Donateurs € 170,13 2.1 Heliconia Scholarships € 32.137,75 
1.2 Spaarrente € 30,48 2.2 Variabele uitgaven   
   2.2.1 Bankkosten € 507,26 
   2.2.2 Website € 140,27  
   2.2.3 Promotiekosten € 67,29 
   2.2.4 Reiskosten € 739,01 
   2.2.5 Vacatiegelden € 381,00 
   2.2.6 Overige € 411,48 
     

  Resultaat € - 34.183,45 

Totaal € 200,61 Totaal € 200,61 

 

 

Balans Eind 2021 

Activa Passiva 

    
Bezittingen   Eigen vermogen   
 Inventaris  € 1.000,00  Bestemmingsreserve  € 228.269,77 
   Resultaat jaar € -34.183,45 
    
Financiële middelen  Overige verplichtingen  
 Liquide Indonesië € 2.827,17  Kortlopende schulden - 
 Liquide Nederland bancair € 190.259,15    
      

Totaal  € 194.086,32 Totaal  € 194.086,32 
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Toelichting Jaarverslag 2021 

 

1. Ontvangsten 

 

De totale ontvangsten van de Heliconia Scholarship Stichting (de ‘Stichting’) bedroegen € 200,61 in 2021 en zijn opgebouwd uit de volgende posten: 

 

1.1 Donateurs  

De Stichting heeft in 2021 € 170,13 inkomsten gehad uit donateurs. Dit kwam van donateurs in Indonesië. Afgestudeerden Sherly, Sefta en Susi hebben samen 

€45,02 gedoneerd aan de Stichting. Onze alumni hebben inmiddels een goede baan. Door te doneren dragen 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 is er dit jaar in totaal € 125,11 gedoneerd door eenmalige donateurs. Met onze nieuwe meertalige website 

www.heliconiascholarshipfoundation.org en ons nieuwe online doneersysteem van Donorbox hopen wij in de toekomst meer (eenmalige) donaties te ontvangen.   

 

1.2 Spaarrente 

Dit jaar heeft de Stichting alleen spaarrente ontvangen in Indonesië (€ 30,48). Door gewijzigde bankvoorwaarden betalen wij nu juist rente in Nederland in plaats 

van dat wij deze ontvangen.   

 

  

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

 

De totale uitgaven van de Heliconia Scholarship Stichting bedroegen in 2021 € 34.384,06 en bestaan uit de volgende posten:  

 

2.1 Heliconia Scholarships 

Er is dit jaar in totaal € 32.137,75 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 
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Kosten Heliconia Scholarships in 2021 

 

Studie Instelling I. 

Collegegeld 

II. 

Toelages 

III. 

Welkomstpakket 

IV.  

Selectie, 

begeleiding, 

administratie 

V.  

Overig 

Totaal 

Guidance&Counselling  Universitas Kristen Indonesia € 577,47 € 27,01  € 634,29 € 7,74 € 1.246,51 

Pharmacy Universitas Pancasila € 642,71   € 634,29   € 1.277,00 

Industrial Engineering  Universitas Tarumanagara  € 1.646,26   € 634,29  € 2.280,55 

Law Universitas Tarumanagara € 1.764,81 € 16,45  € 634,29  € 2.415,55 

Chemical Engineering Universitas Pertamina € 1.201,76   € 634,29 € 1,97 € 1.838,02 

Psychology Universitas Tarumanagara  € 1.707,79   € 634,29  € 2.342,08 

Pharmacy Universitas Pancasila € 1.852,76   € 634,29  € 2.487,05 

Accountancy Universitas Trisakti € 2.042,75   € 634,29  € 2.677,04 

Guidance&Counselling  Universitas Atma Jaya € 1.167,66   € 634,28  € 1.801,94 

Law Universitas Tarumanagara € 1.788,82 € 11,41  € 634,28       € 2.434,51 

Accountancy Universitas Tarumanagara € 2.653,22 € 11,41 € 6,17 € 634,28  € 3.305,08 

Nursing Saint Carolus University € 1.182,79  € 6,17 € 634,28  € 1.823,24 

Chemistry Universitas Pertamina  € 2.272,05  € 6,17 € 634,28  € 2.912,50 

Communication Universitas Tarumanagara € 2.629,88  € 6,17 € 634,28  € 3.270,33 

        

Students & graduates Various     € 26,35 € 26,35 

       Totaal € 32.137,75 
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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 onze samenwerkingspartners Naomi Indah Sari en Mili Chana, onze experts in het veld.     

 

II. Toelages 

De Heliconia Scholarship bestaat tevens uit extra toelages, indien nodig. 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 hebben vier studenten toelages 

toegekend gekregen. Deze zijn gebruikt voor studieboeken (€ 16,45, € 11,41 en € 11,41) en internet toegang (€ 27,01).  

De overige studenten hebben in 2021 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 vorig 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 hadden wij nog tassen van vorig jaar beschikbaar. Er zijn alleen nieuwe T-shirts besteld (4 x € 6,17).   

 

 

 

https://heliconiascholarshipfoundation.org/nl/heliconia-scholarship/
https://heliconiascholarshipfoundation.org/nl/doelstelling-visies/
https://heliconiascholarshipfoundation.org/nl/encouraging-each-other-our-most-important-value/
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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. Tevens werken wij sinds 2021 met een operationeel manager (voorheen onze voorzitter en oprichter) op zzp basis, 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 operationeel manager 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 2021 in totaal € 8.880,-. Deze kosten zijn verdeeld over het totale aantal studenten 

dat wij in 2021 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. 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 vorig 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 is een aanbeveling bij toekomstige werkgevers.  

De kosten voor de certificaten, afstudeercadeaus en verzendkosten naar de afgestudeerden van dit jaar bedroegen € 26,35. Tevens ontving dit jaar 

student Guidance & Counselling een cadeau voor de geboorte van haar eerste kindje (€ 7,74) en ontving student Chemical Engineering een 

aanmoedigingspresentje (€ 1,97) voor het behalen van de hoogste GPA score dit jaar.  

 

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

 

2.2.1 Bankkosten 

Dit jaar heeft de Stichting in totaal € 507,26 betaald aan bankkosten. Hiervan ging € 261,87 naar bank- en transactiekosten in Nederland. Dit bedrag is sinds 

vorig jaar gedaald, omdat wij nu bedragen op een andere manier overboeken (BEN, all costs for benificiary, in plaats van SHA, shared costs) waardoor er 

minder transactiekosten in rekening gebracht worden in Nederland. De Indonesische bank hanteert aanzienlijk lagere tarieven dus wij hebben op die manier de 

kosten weten te verlagen. 

 Helaas rekent de Nederlandse bank sinds dit jaar wel negatieve rente. Waar wij voorheen rentebedragen ontvingen voor ons vermogen, worden hier 

nu kosten voor in rekening gebracht. Die kwamen in 2021 uit op € 205,77. 

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 € 39,62 en zijn gelijk gebleven met vorig jaar. 

 

2.2.2 Website 

De kosten voor onze website bedroegen in totaal € 140,27 en zijn laag dit jaar omdat we de hosting vorig jaar voor drie jaar vooruit hebben betaald. In 2021 

betaalden wij € 92,80 voor onze domeinnamen www.heliconiascholarshipstichting.org en www.heliconiascholarshipfoundation.org en ID protectie. Er werd 

€47,47 in rekening gebracht voor het verlengen van onze online website support. 

 

2.2.3 Promotiekosten 

In Indonesië zijn dit jaar € 67,29 aan promotiekosten gemaakt. We hebben online advertenties geplaatst voor de Stichting (€ 54,32) en flyers laten drukken 

(€12,97). 

 

2.2.4 Reiskosten 

In Indonesië zijn dit jaar € 739,01 aan reis- en verblijfkosten gemaakt. Deze kosten zijn hoog aangezien Hoofd Studentenzaken Naomi Indah Sari het bestuur 

in Nederland bezocht heeft in januari 2022. De kosten voor het vliegticket (€ 461,06), visum (€ 137,46) en verzekering (€ 66,03) zijn in 2021 gemaakt. Tevens 

heeft Naomi een aantal studenten en opvanghuizen bezocht in Jakarta om de studievorderingen te bespreken (€ 74,46). 

 

http://www.heliconiascholarshipstichting.org/
http://www.heliconiascholarshipfoundation.org/
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2.2.5 Vacatiegelden 

Onze oprichter Carli Kooper ontving als voorzitter de jaarlijks vastgestelde vacatiegelden voor het voorbereiden en begeleiden van de vergaderingen (€ 381,-). 

Sinds oktober 2021 is zij op zzp basis werkzaam voor de Stichting als operationeel manager. Aangezien Carli de meeste taken op zich blijft nemen, zal de 

nieuwe voorzitter Sayan Peker geen aanspraak maken op de vacatiegelden. Deze kosten zullen in de aankomende jaren dus niet meer terugkomen.   

 

2.2.6 Overige kosten 

Tot slot zijn er in 2021 € 411,48 aan overige kosten geweest. Er is € 249,- uitgegeven aan hardware, een nieuwe laptop, om de werkzaamheden voor de 

Stichting te faciliteren. Tevens is er € 147,94 uitgegeven aan een cadeau en verzendkosten voor een vrijwilliger die zich jarenlang heeft ingezet voor de Stichting.  

Er is € 14,15 betaald voor het legaliseren van een handtekening voor het visum van Naomi en € 0,36 voor het afdrukken van een rekening bestand. Tevens is 

er € 0,04 afgeschreven om wijzigingen bij de KvK door te geven. Tot slot is er € -0,01 aangemerkt om de realisatie volledig te laten aansluiten. 
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Balans Eind 2021 

 

Bezittingen  

De Stichting bezit hardware (een laptop) € 1.000.- die over de aankomende jaren wordt afgeschreven.  

 

Activa  

Het eindsaldo op 31 december 2021 van onze zakelijke rekening bedroeg € 190.259,15. Het eindsaldo van onze Indonesische bankrekening bedroeg € 2.827,17 

(Rp. 41.344.457,-).* 

 

* 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 € - 34.183,45. 

 

Verplichtingen  

Er zijn dit jaar geen overige verplichtingen.  

 

 

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


