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Jaarverslag van de stichting over 2020

De stichting is in maart 2011 opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor
Zuidwest Nederland. De stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Het doel van de stichting is het verlenen van financiële hulp aan
kansarme kinderen in Indonesië om een goede opleiding te 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 het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin van het
woord. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van de stichting bestond in 2020 uit Abraham Minderhoud, Edward de Kubber en Cees
Verhage. Het bestuur is in 2020, mede als gevolg van de coronamaatregelen, slechts 2 keer
bijeengekomen.

Daarnaast is er binnen de stichting een werkgroep actief die de activiteiten van de stichting
uitvoeren. De werkgroep bestaat uit 9 leden onder leiding van de voorzitter. De werkgroep is in
2020 eveneens 2 keer bijeengekomen. Een viertal leden van de werkgroep heeft i.o.v. het bestuur
in januari 2020 een werkbezoek gebracht aan de Molukken. Doel van dit bezoek was o.a. de
geplande renovatie eind 2020 van het weeshuis in Latuhalat voor te bereiden en onze partner
Yayasan Mega Coston te ondersteunen bij het opzetten van een lokale organisatie die op termijn
zowel voor de uitvoering als de funding van de stichtingsactiviteiten ter plaatse zorgdraagt.
Conform het beloningsbeleid hebben de betreffende leden de kosten van dit bezoek voor eigen
rekening genomen.

Het beleidsplan incl. beloningsplan 2017-2021 is op de website gepubliceerd. Belangrijk hierbij is
dat er conform dit beleid geen vergoedingen zoals reiskosten aan de leden van het bestuur cq de
werkgroep worden uitbetaald.

In 2020 is aan giften en donaties etc. een bedrag ad € 12.962,00 ontvangen. Aan kosten is € 816,00
uitgegeven en statutaire doelen incl. mutatie bestemmingsreserve € 12.484,00 totaal € 13.300,00.
Op balansdatum waren er 45 donateurs.

De stichting werkt op de Molukken nauw samen met Yayasan Mega Coston en Yayasan Kasih
Karunia, beiden gevestigd in Indonesie.

Jaarlijks wordt voor donateurs sponsoren en overige belangstellenden een informatiebijeenkomst
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden deze geinformeerd over de voortgang van de
diverse projecten waarbij de stichting een rol speelt. Gelet op de in 2020 van kracht zijnde
coronamaatregelen heeft deze in dat jaar niet plaatsgevonden.

Ook onze projecten hebben te lijden gehad onder de gevolgen van corona. De renovatie van het
weeshuis te Latuhalat en het opzetten van een lokale organisatie die onze activiteiten t.z.t.
zelfstandig voortzet zijn uitgesteld tot eind 2021 / begin 2022. We zijn blij dat de voorbereiding
begin
dit jaar inmiddels heeft plaats gevonden. Ook de meeste andere projecten staan tijdelijk “on hold".
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Gelukkig gaat de studie van onze 30 adoptiekinderen in aangepaste vorm verder. Een overzicht
van onze projecten en de voortgang ervan is te vinden op onze site www.dekatdihati.nl

Namens het bestuur

C. Verhage
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JAARREKENING



BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na verwerking van het verlies)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1)

Rabobank 12.955 9.293

ING Bank N.V. 15.356 15.356

28.311 24.649

 28.311 24.649

 28.311 24.649

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Bestemmingsreserves 12.103 8.103

Overige reserves 16.208 16.546

28.311 24.649

 28.311 24.649
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

Baten

Baten uit eigen fondswervingen  (3) 12.962 18.610

Som van de geworven baten 12.962 18.610

Lasten

Bestedingen aan de doelstelling  (4) 8.484 14.660

Kosten van beheer en administratie

Overige lasten  (5) 648 995

Saldo voor financiële baten en lasten 3.830 2.955

Financiële baten en lasten  (6) -168 -221

Resultaat voor bestemmingsreserves 3.662 2.734

Vrijval bestemmingsreserve  (7) - 3.250

Dotatie bestemmingsreserves  (8) -4.000 -1.198

Resultaat -338 4.786

Resultaatbestemming

Overige reserves -338 4.786
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KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 3.830 2.955

Aanpassingen voor:

Veranderingen in het werkkapitaal:

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.830 2.955

Ontvangen interest - 2

Betaalde interest -168 -223

Buitengewone lasten -4.000 2.052

-4.168 1.831

Kasstroom uit operationele activiteiten -338 4.786

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie bestemmingsreserves 4.000 -2.052

3.662 2.734

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 24.649 21.915

Mutatie liquide middelen 3.662 2.734

Geldmiddelen per 31 december 28.311 24.649
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TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST-EN-VERLIESREKENING

 ALGEMENE TOELICHTING

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.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Dekat di Hati is feitelijk en statutair gevestigd op Noordweg 184  te Middelburg en is ingeschreven bij

het handelsregister onder nummer 52397165.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties

wordt verwezen naar de toelichting.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositos met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij

zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde: 

- vastgoedbeleggingen; 

- onder vlottende activa opgenomen effecten.
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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.

Afschrijvingen

 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 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.

Stichting Dekat di Hati
te Middelburg

Behoort bij rapport d.d.15 maart 2021
-8-



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

1. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant nr. 1155.46.324 12.955 9.293

Spaarrekening Rabobank 1096 6583 99 15.356 15.356

28.311 24.649
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PASSIEF

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

2. Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves 12.103 8.103

Overige reserves 16.208 16.546

28.311 24.649

Bestemmingsreserves

Rumah Kasih Kerunia 4.000 4.000

Project Latuhalat 4.000 -

Project Loterij 3.353 3.353

Safe Home 750 750

12.103 8.103

2020

€

2019

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 16.546 11.760

16.546 11.760

Resultaatbestemming boekjaar -338 4.786

Stand per 31 december 16.208 16.546
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

Saldo 2020

€

Saldo 2019

€

3. Baten uit eigen fondswervingen

Donaties en giften 12.115 11.108

Opbrengst info avond 847 5.402

Loterij - 2.100

12.962 18.610

4. Bestedingen aan de doelstelling

Periodieke uitgaven t.b.v. kansarme kinderen 6.369 6.240

Bestedingen inzake diverse projecten 2.115 4.628

Kosten Noodhulp - 2.890

Kosten Loterij - 902

8.484 14.660

5. Overige lasten

Kantoor- en beheerkosten - 161

Verkoopkosten 648 834

648 995

Kantoor- en beheerkosten

Drukwerk - 81

Kosten informatiebijeenkomst - 80

- 161

In- en verkoopkosten

Kosten website 462 774

Geschenk werkgroep / bestuur 99 60

Kraam 65 jaar / Koudekerke 87 -

648 834

6. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 2

Rentelasten en soortgelijke kosten -168 -223

-168 -221
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