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JAARVERSLAG

Stichting Dekat di Hati
te Middelburg

BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014
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 2014 uit Abraham Minderhoud, Edward de Kubber en Cees

Verhage. Het bestuur is in 2014 drie keer bij elkaar gekomen. Daarnaast is er binnen de Stichting een
werkgroep actief die de activiteiten van de Stichting uitvoeren. Deze zijn 5 keer bijeen geweest.
Het comité van aanbeveling bestond in 2014 uit dhr. A. Bosman, mevrouw K.M.H. Peijs en dhr. J. Lillipaly.
Begin 2015 is dhr. H.M Bergmann, burgemeester van de gemeente Middelburg toegetreden tot het comité
van aanbeveling.

In 2013 is het beleidsplan cq activiteitenplan en het beloningsbeleid geactualiseerd en op de website
gepubliceerd. Het toen opgestelde meerjarig beleidsplan incl. het beloningsbeleid is in de bijeenkomst van

december 2014 ongewijzigd vastgesteld. Belangrijk hierbij is dat er conform dit beleid geen vergoedingen
aan leden van het bestuur c.q. de werkgroepen worden uitbetaald.

Uitvoering van het project Latuhalat, zie ook bestemmingsreserve, is in 2014 gestart. Naar verwachting
zal dit project tot en met 2016 lopen.

Inmiddels is in 2015 gestart met de uitvoering van het project Garage Skip. Afronding zal in 2015 plaats
vinden

Het project Zondagschool Suli betreft een eenmalige geoormerkte bijdrage weetal kleine projecten.

In 2014 is aan giften ontvangen een bedrag ad 6461,00 Aan statutaire doelen is 7.532 uitgegeven.
Op balansdatum waren er 39 donateurs en werden er 29 kinderen financieel ondersteund.
Bij de uitvoering werd samengewerkt de Stichting Domiliana, LS Cergas gevestigd in Nederland en de
stichting Mega Coston, gevestigd in Indonesië.
November 2014 heeft er een informatiebijeenkomst voor donateurs, sponsoren en overige

belangstellenden plaats gevonden.
Namens het bestuur

C, Verhage
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JAARREKENING

Stichting Dekat di Hati
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na winstbestemming)

31 december 2014

31 december 2013

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

m

14.851

15.931

14.851

15.931

14.851

15.931

PASSIVA

Eigen vermogen

(2)

Bestemmingsreserves
Overige reserves
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11.500

13.500

3.351

2.431
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14.851

15.931

14.851

15.931
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014

Saldo 2014 Saldo 2013

Baten

(3)

Baten uit eigen fondswervingen

6.461

5.479

7.092

4.030

440

1.045

7.532

5.075

-1.071

404

Kosten
Bestedingen aan de doelstelling

(4)

Overige lasten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

(5)

-9

-76

Resultaat voor bestemmingsreserves
Vrijval bestemmingsreserve

-1.080
(6) 2.000
(7)

328
1.000

Dotatie bestemmingsreserves

2.000

Buitengewoon resultaat

920

Resultaat
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KASSTROOMOVERZICHT 2014
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

-1.071

404

Aanpassingen voor:

Veranderingen in het werkkapitaal:
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentelasten

Buitengewone baten

-1.071

-9
2.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

404
-76

1.991

-76

920

328

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie bestemmingsreserves

-2.000
-1.080

328

Samenstelling geldmiddelen
2014

2013

Liquide middelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen

15.931
-1.080

15.603
328

Geldmiddelen per 31 december

14.851

15.931
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
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 ot 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.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

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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Baten uit eigen fondswervingen

Baten betreffen de aan het verslagjaar toe te rekenen van derden ontvangen bedragen.
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.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of
transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROQMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
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 2014

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2014

31-12-2013

(1) Liquide middelen
Rabobank rekening-courant nr. 1155.46.324
Spaarrekening Rabobank 1096 6583 99
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1.199

1.431

13.652

14.500

14.851

15.931

Stichting Dekat di Hati
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PASSIEF

31-12-2014

31-12-2013

(2) Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

11.500

13.500

3.351

2.431

14.851

15.931

200
10.300
1.000

12.500

11.500

13.500

Bestemmingsreserves
Zondagschool Suli
Project Latuhalat

Garage Skip

2014

1.000

2013

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

2.431

2.103

920

328

Stand per 31 december

3.351

2.431
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TOELICHTING OP DE WINST. EN VERLIESREKENING OVER 2014
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.
Saldo 2014 Saldo 2013

(3) Baten uit eigen fondswervingen
Donaties en giften

6.225
236

5.259

6.461

5.479

Periodieke uitgaven t.b.v. kansarme kinderen

3.499

Bestedingen inzake bestemmingsreserves
Diverse bijdragen

3.593

2.130
1.650
250

7.092

4.030

440

225

Opbrengst info avond

220

Bestedingen aan de doelstelling

(4) Overige lasten
Kantoor- en beheerkosten
Verkoopkosten

820
440

1.045

374
66

92
133

440

225

Kantoor- en beheerkosten

Kosten informatiebijeenkomst
Overige kantoorkosten

In- en verkoopkosten
Kosten website

169

Kosten stands en overige promotiematerialen

651

820
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Saldo 2014 Saldo 2013

(5) Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

151
.160

-76

-9

-76

2.000

1.000

Buitengewoon resultaat

(6) Vrijval bestemmlngsreserve

Vrijval bestemmingsreserves

(7) Dotatie bestemmingsreserves

Dotatie bestemmingsreserves

1.000

Ondertekening bestuur

Midde

!. A. Minderhoüd
secret;

E.de Kubbêr
penningmeester
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