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BESTUURSVERSLAG OVER 2012
Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor
Zuidwest Nederland. Het doel van de Stichting is het verlenen van financiële hulp aan kansarme kinderen
in Indonesië om een goede opleiding te kunnen volgen en het stimuleren van het ondernemerschap in
Indonesië door middel van onder andere het verstrekken van microkredieten aan jongeren met een
gedegen ondernemingsplan.
Het bestuur van de Stichting bestond in 2012 uit Abraham Minderhoud, Edward de Kubber en Cees
Verhage. Het bestuur is in 2012 een keer bij elkaar gekomen. Daarnaast is er binnen de Stichting een
werkgroep actief die de activiteiten van de Stichting uitvoeren.
Het comité van aanbeveling bestond in 2012 uit A. Bosman, drs. K.M.H. Peijs en J. Lillipaly.
Begin 2011 is een beleid cq activiteitenplan 2011/2012 opgesteld. In 2012 zijn een aantal zaken hieruit
opgepakt.
2011 maar ook 2012 heeft in het teken gestaan van het vinden van een betrouwbare partners in
Indonesië. Medio 2013 worden er samenwerkingsovereenkomsten getekend met een tweetal
organisaties, waarna geplande projecten kunnen worden uitgevoerd.
In samenwerking met de Rotary Club Walcheren is in 2012 een actie georganiseerd t.b.v. een project te
Latuhalat. De opbrengst hiervan, 12.500 euro, is gereserveerd voor dit project. Medio 2013 wordt met de
uitvoering hiervan gestart.
Op balansdatum is een bedrag ad 1000 euro gereserveerd voor een tweetal kleine projecten. Uitvoering
hiervan heeft begin 2013 plaats gevonden.
Op balansdatum waren er 24 donateurs en werden er 5 kinderen financieel ondersteund. Hierbij werd
samengewerkt de Stichting Domiliana en LS Cergas.
November 2012 heeft er een informatiebijeenkomst voor donateurs, sponsoren en overige
belangstellenden plaats gevonden.
Namens het bestuur
C. Verhage
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na winstbestemming)

31 december 2012
€

31 december 2011
€

€

€

ACTIEF
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

15.603

1.221

15.603

1.221

15.603

1.221

PASSIEF

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves
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(2)
13.500
2.103
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1.221

15.603
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012

Saldo 2012

Saldo 2011

€

€

Baten
Baten uit eigen fondswervingen

(3)

15.921

2.400

(4)

600
853

350
818

1.453

1.168

Kosten
Bestedingen aan de doelstelling
Overige lasten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

(5)

14.468
-86

1.232
-11

Resultaat voor bestemmingsreserves
Mutatie bestemmingsreserves

(6)

14.382
-13.500

1.221
-

882

1.221

Resultaat
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KASSTROOMOVERZICHT 2012
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2012
€
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:

€

14.468

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentelasten
Buitengewone lasten

2011
€

€

1.232

14.468
-86
-13.500

1.232
-11
-

-13.586

-11

882

1.221

Mutatie bestemmingsreserves

13.500

-

Mutatie geldmiddelen

14.382

1.221

Kasstroom uit operationele activiteiten

Samenstelling geldmiddelen
2012
€
Liquide middelen per 1 januari

2011
€

1.221

Geldmiddelen per 1 januari

€

€

1.221

-

Mutatie liquide middelen

14.382

1.221

Geldmiddelen per 31 december

15.603

1.221
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Dekat di Hati, gevestigd te Middelburg, bestaan voornamelijk uit het verlenen van
financiële hulp aan kansarme kinderen in Indonesië, om een goede opleiding te kunnen volgen, het stimuleren
van het ondernemerschap in Indonesië door middel van onder andere het verstrekken van microkredieten aan
jongeren met een gedegen ondernemersplan, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en in het
bijzonder RJ 650 'Fondsenwervende instellingen'.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.
Bestemmingsreserves (vastgelegd vermogen, beperking door bestuur)
Hieronder is opgenomen het deel van het eigen vermogen waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is
gegeven. De beperking is in de bestedingsmogelijkheden is door het bestuur aangebracht, dan wel vastgelegd
in de statuten.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
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Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Baten uit eigen fondswervingen
Baten betreffen de aan het verslagjaar toe te rekenen van derden ontvangen bedragen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Bestedingen aan de doelstelling
Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de
voorraden.
Bruto-omzetresultaat
Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en
goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige
bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe
kosten.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en
gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2012
€
(1) Liquide middelen
Rabobank rekening-courant nr. 1155.46.324

15.603

Aanhouding activa
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PASSIEF

31-12-2012
€
(2) Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

13.500
2.103
15.603
15.603

Bestemmingsreserves
Moslim Weeshuis
School Saparua
Project Latuhalat

500
500
12.500
13.500

Moslim Weeshuis
2012
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

1.221
882

Stand per 31 december

2.103

Het ingehouden deel van het resultaat over 2012 bedraagt € 882.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012
Saldo 2012
€
(3) Baten uit eigen fondswervingen
Donaties en giften

15.921

Bestedingen aan de doelstelling
Periodieke uitgaven t.b.v. kansarme kinderen

600

(4) Overige lasten
Kantoor- en beheerkosten
In- en verkoopkosten

407
446
853

Kantoor- en beheerkosten
Kosten kickoff
Kosten website
Overige

184
143
80
407

In- en verkoopkosten
Kosten boeldag

446

(5) Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten banken

-86

Buitengewoon resultaat
(6) Mutatie bestemmingsreserves

Dotatie bestemmingsreserves
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