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VOORWOORD 
 
Vier jaar geleden werd door de oprichter besloten om een stichting op te richten om het ziekenhuis 
in Lela te helpen met nieuw materieel, zodat het ziekenhuis weer 100% kon functioneren. 
Daarnaast werd het al gauw duidelijk dat Stichting Help Flores! niet moest helpen hetgeen zij zelf 
wilden, maar moest luisteren naar de bevolking, de mensen die er wonen. Tijdens de oprichting 
heeft het bestuur de doelstelling dusdanig opgesteld dat wij niet alleen een ziekenhuis kunnen 
helpen maar alles wat belangrijk is voor de bevolking. De statuten zijn breed, maar gericht  op één 
regio van Flores, namelijk de regio Sikka. 
 
In de regio leven ruim 300.000 inwoners en er is nog veel hulp nodig. Dit is niet vanuit ons 
oogpunt bekeken, maar vanuit de vraag die wij als stichting krijgen. Vaak worden er ook vragen 
gesteld om te helpen bij ‘luxe’, zoals tafels, stoelen en computers. Elke aanvraag wordt zorgvuldig 
besproken in het bestuur en met onze zuster stichting alvorens wij ons hiervoor in gaan zetten. 
Echter blijft het zo dat er veel hulp nodig is. Niet alleen voor het ziekenhuis, maar ook voor 
scholen, gemeenten, individuen. Het betreft materiaal, leermateriaal, water, sanitair, vervoer en 
nog veel meer onderwerpen. 
 
Afgelopen jaar heeft Stichting Help Flores! wederom zijn uiterste best gedaan om kinderen, 
volwassenen en het ziekenhuis te ondersteunen. En dit jaar was een vruchtbaar jaar. Er zijn zelfs 
extra projecten opgestart, projecten waarvan wij niet voor ogen hadden dat deze in 2015 al 
gerealiseerd zouden worden. De projecten worden door onze zuster stichting gerealiseerd met 
mensen die gecontracteerd worden die in of nabij het dorp van het project wonen. Zodoende 
worden enkele van de bevolking twee keer geholpen, met werk en het project. 
 
Zonder donaties, stichtingen en fondsen kunnen wij ons werk niet doen en wordt er niets 
gerealiseerd op Flores. Daarom blijven wij (nieuwe) stichtingen en fondsen aanschrijven. Ook 
proberen wij het bedrijfsleven te benaderen, ondanks de tijd om zo maximale hulp te geven. En 
het werkt! Samen met de steun en het vertrouwen die wij ontvangen kunnen wij veel doen op het 
eiland Flores. We werken gezamenlijk aan een betere gezondheidzorg, beter onderwijs, betere 
drinkwater mogelijkheden en veel beter sanitair. We helpen zodoende niet alleen op korte termijn, 
maar ook op langere termijn. In dit jaarverslag kunt u e.e.a. lezen over de financiën van SHF! 
 
Salam hangat, namens het bestuur van de Stichting Help Flores! 
 
Herbert van Loon,  
Voorzitter Stichting Help Flores!  
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1.0 ALGEMENE INFORMATIE 
 

1.1.1. ALGEMEEN 
Het navolgende rapport bevat het verslag en de jaarrekening van Stichting Help Flores! (SHF!) 
over het boekjaar 2015. Het bestuur van SHF! heeft deze jaarrekening goedgekeurd. De controle 
zal uitgevoerd worden door een accountant van Van Buuren Accountants - Adviseurs. De 
accountants verklaring wordt als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd. 
  
SHF! heeft voor deze jaarrekening de “Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen (aangepast 
2011)” van de Raad voor de Jaarverslaggeving in acht genomen, net als de voorgaande jaren. De 
hoofdlijnen van dit jaarverslag zullen overeenkomen met eerdere jaarverslagen, 2013 en 2014. 
 
1.1.2. OPRICHTING 
SHF! werd opgericht op 25 oktober 2011 en is gevestigd te Dronten en is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53.82.29.78. De statuten zijn sinds 
de oprichting ongewijzigd.  
 
1.1.3. OVER STICHTING HELP FLORES! 
Iedereen heeft recht op goede gezondheidzorg, goede scholing, goed sanitair, goed drinkwater en 
op een goede baan. De realiteit is anders, ook nog in 2015. Helaas is dit allemaal niet standaard 
op Flores. Een hele enkeling heeft al het bovengenoemde, de meerderheid een klein gedeelte 
hiervan maar velen helemaal niets van deze basis voorzieningen. Men leeft in barmoedige 
toestanden en zonder hulp komt er geen verbetering, niet nu, maar ook niet in de toekomst. Vele 
kinderen kunnen niet naar school doordat het schoolgeld niet betaald kan worden door de ouders. 
De afstand naar een ziekenhuis is soms maar 10 kilometer en toch kan men deze korte reis niet 
betalen qua vervoer. Sanitair is vaak vervallen of niet aanwezig en mensen moeten hun behoefte 
in de bosjes doen. De eerste levensbehoefte schoon drinkwater is ook niet voorhanden voor 
misschien wel 90% van de mensen. Wij als kleine stichting willen hier verandering in brengen voor 
de mensen op Flores, in de regio Sikka. 
 
1.1.4. ONZE MISSIE 
SHF! komt op voor het recht op goede gezondheidzorg, onderwijs en dergelijke van mensen op het 
eiland Flores, regio Sikka in Indonesië. Wij willen blijvende impact hebben op de toekomstige 
economie van Flores. Onze focus ligt zodoende op de belangrijke onderdelen zoals hierboven 
genoemd. Wij geloven erin dat de kinderen met betere scholing voor een betere toekomst van het 
eiland kunnen zorgen, tenslotte is dát de toekomst. Door hun zelfvertrouwen op te bouwen, 
sociale vaardigheden te ontwikkelen, en een positieve blik op de toekomst te geven geloven wij 
erin dat mensen opveren uit de ‘dagelijkse sleur’ en zodoende zich weer hard gaan maken voor 
hun eigen gezin en voor anderen. Dit geldt natuurlijk ook voor de ouderen die wij op verschillende 
wijze ook helpen. 
 
1.1.5. ONZE VISIE 
Stichting Help Flores! is een onafhankelijke, onpartijdige, niet-gouvernementele organisatie. Ons 
doel: Een positieve en blijvende verandering brengen in de levens van kinderen, jongeren en 
ouderen in de regio Sikka van het eiland Flores. Wij helpen iedereen ongeacht hun godsdienst, 
bevolkingsgroep, sociale achtergrond of sekse.  
 
1.1.6. DOELSTELLING SHF! 
De doelstelling van SHF! is het ondersteunen van instellingen, gemeenten of personen in de 
medische-, sociale- en onderwijs- sector in de regio Sikka op het eiland Flores in Indonesië met 
behulp van geld, materieel en diensten. SHF! beoogt geen winst te maken (e.e.a. zoals letterlijk 
verwoord in onze statuten). 
 
1.1.7. ONZE WERKWIJZE 
SHF! draagt door middel van financiële ondersteuning bij aan structurele verbeteringen vóór 
gezondheid en onderwijs. Ons lobbywerk richt zich op blijvende verbeteringen in de regio Sikka 
van het eiland Flores. Per project vergaren we kennis, informatie, offerten en werken we intensief 
samen met onze NGO Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere en sinds juli 2013 met onze 
eigen zuster stichting, oftewel NGO Yayasan Help Flores! Met hen wisselen we informatie uit en 
stemmen we onze strategieën en standpunten af om zo hun vraag om hulp te kunnen realiseren. 
Uiteindelijk vragen zij de definitieve offerten aan van de te kopen items en dragen zij zorg voor de 
aankoop, transport, installatie en terugkoppeling van kwitanties, foto’s e.d. 
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1.1.8. ONZE AANPAK 
Onze aanpak is niets bijzonders. Wij luisteren naar de bevolking, horen hun vragen aan en laten 
onderzoek doen naar de vraag door onze zuster stichting. Wij dragen zelf geen projecten aan 
doordat wij als westerse mensen niet weten waar de eerste prioriteit ligt. Als voorbeeld: Wij 
kunnen een waterput slaan of bouwen op een locatie die wij goed achten doordat die in buurt ligt 
van drie dorpen. Elk dorp kan zodoende water halen bij de put. We investeren, bouwen en vrij snel 
kan er water gehaald worden. Eén probleem: de put ligt te ver van alle drie de dorpen. We 
bedoelen het vaak goed, maar de uitwerking is cruciaal. Zodoende moet dit niet door ons 
verzonnen en bedacht worden maar door de mensen van het eiland, uit het dorp of ziekenhuis. De 
mensen die er mee moeten werken of er gebruik van maken.  
 
We kunnen dit niet alleen! Wij proberen mensen, bedrijven, stichtingen en fondsen te inspireren 
om samen te werken met ons. De passie van een ieder is hiervoor belangrijk, want zonder enige 
passie is een project of oplossing gedoemd te mislukken. Maar indien de passie samengevoegd 
wordt kan dit groot en sterk worden en kunnen mijlpalen geslagen worden en wordt de toekomst 
van het eiland stapje bij stapje verbeterd. Iets wat we niet alleen kunnen! We werken nauw samen 
met onze zuster organisatie (NGO), maar ook met de ziekenhuizen, weeshuis, scholen en indien 
nodig met overheidsinstanties. Wij proberen de cirkel te doorbreken en mensen duidelijk te maken 
dat zij zelfvoorzienend moeten worden. Dat soms veel mogelijk is voor weinig geld. Ook proberen 
wij er zeker van te zijn dat de effecten van ons werk langdurig invloed hebben op de mensen die 
geholpen worden.  
 
1.1.9. ONS WERK 
We zorgden voor nieuw materiaal voor twee ziekenhuizen. ‘Ons’ ziekenhuis Rumah Sakit St. 
Elisabeth, maar ook voor Rumah Sakit St. Gabriel. ‘Ons’ ziekenhuis stelde uiteindelijk voor om het 
andere ziekenhuis te helpen met materiaal en materieel doordat de spreiding van gezondheidzorg 
beter wordt in de regio. We hielpen ook dit jaar weer basisscholen aan schoolboeken en drie 
scholen aan toiletten. We helpen met de renovatie van een gemeenschapshuis, kerkgenootschap 
en met een renovatie van sanitair in ‘ons’ ziekenhuis. Ook bouwen we momenteel toilet- en was 
units voor ruim 350 allerarmsten. We realiseerden de mogelijkheid voor ca. 12.000 mensen om 
schoon drinkwater te kopen door een zuiveringsinstallatie te plaatsen bij het gemeentehuis. Maar 
ook de kleine projecten zijn van belang zoals: Een printer voor de weeshuizen, een kleuterschool 
voorzien van een muziek installatie zodat men weer kan zingen en dansen en kinderen en 
volwassenen laten voetballen of volleyballen door de ballen te regelen, zodat men kan blijven 
sporten. Zowel kleine als grote projecten zijn van belang voor een beter leven. 
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1.1.10 KWALITEIT 
We kiezen voor kwaliteit! Vanaf de oprichting. Schoolboeken en materiaal van kwaliteit, maar een 
Volkswagen is voldoende. Het behoeft geen Mercedes of BMW te zijn. We bouwen kwaliteit zodat 
de gebouwen lange tijd gebruikt kunnen worden met normaal onderhoud. Kwaliteit kost over het 
algemeen niet veel meer en is duurzamer naar de toekomst. Ook dit proberen wij duidelijk te 
maken bij de bevolking. Het één heeft altijd met het ander te maken. Ook letten we er goed op 
dat indien men inspraak wil wij deze geven. Zodoende worden de projecten versterkt en wordt het 
draagvlak groter. Iets wat noodzakelijk is voor de toekomst. 
 
1.1.11. PERSONEEL 
SHF! had in 2015 drie vrijwilligers, het bestuur. Vanaf 26 maart 2015 is Lex Wertien toegetreden 
tot het bestuur. SHF! wordt geleid door vrijwilligers en werkt met vrijwilligers (ambassadeurs). 
Hierdoor is er geen ziekteverzuim.  
 
Bestuursleden: 

 Herbert van Loon: Oprichter/voorzitter, secretaris, 
 Fred van der Beek: Penningmeester, 
 Lex Wertien: 3e Bestuurslid. 

 
1.1.12. BEZOLDIGING BESTUUR  
Het bestuur van SHF! is onbezoldigd. De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding per 
bijgewoonde vergadering. In 2015 is geen onkostenvergoedingen toegekend. Er zijn in 2015 geen 
leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuurders. Tevens ziet het bestuur af van 
de vrijwilligersvergoeding.  
 
1.1.13. COMMUNICATIE 
SHF! vindt effectieve besluitvorming belangrijk. Door de organisatie klein en slagvaardig te houden 
en de communicatielijnen kort te houden kan er snel en daadkrachtig geschakeld worden. Dit 
bevordert tevens de daadkracht van onze kleine stichting. 
 
1.1.14 FONDSENWERVING  
Gedurende 2015 heeft SHF! zich ingespannen om fondsen te werven uit bronnen anders dan de 
Nederlandse overheid. SHF! heeft voorstellen ingediend bij meerdere fondsen/stichtingen. Velen 
waren succesvol en werd een bedrag toegekend, over het algemeen verbonden aan een project 
van SHF! In 2015 heeft SHF! haar inkomen verkregen uit: fondsen, bedrijfsleven, particulieren en 
acties. In totaal is 89,9% van de totale donaties is afkomstig van fondsen en/of stichtingen.  
 
SHF! heeft ook dit jaar geen voorstel ingediend bij een internationale organisatie mede doordat 
deze keer op keer zijn afgewezen. Wel is SHF! een samenwerking opgestart met de Belgische 
Bouworde. Dit is een stichting in België die mensen vrijwillig uitzendt naar derde ontwikkelings-
landen. Indien alles naar juistheid verloopt zullen er circa 10 personen vrijblijvend gaan helpen 
‘klussen’ in ‘ons’ ziekenhuis, medio juli 2016. Wij hebben verder bij nationale organisaties geen 
projectplannen ingediend. Het overzicht van de in 2015 ingediende fondsenwervingsvoorstellen en 
aanvragen bij bedrijven kunt u bij ons opvragen. Het bestuur zal het per situatie bekijken en deze 
eventueel vrijgeven. 
  
In 2015 heeft SHF! vrijwel al haar inkomsten uit algemeen- of projectfinanciering verworven, te 
weten € 102.441,60. Dit is 100% van de totale inkomsten. Subsidies van overheden bedroegen  
€ 0,00, subsidies van niet-overheden € 92.160,45. De bijdragen uit particuliere bronnen (inclusief 
bedrijven) bedroegen in 2015 € 10.187,46, dit is 10% van de totale inkomsten. De kosten voor 
eigen fondsenwerving bedragen € 2.035,99, hetgeen overeenkomt met 1,99% van de baten uit 
eigen fondsenwerving. Dit jaar hebben wij een nieuwe kleurenprinter aangekocht (€ 672,97) 
doordat de printer van Herbert privé was overleden. Ook de accountant kosten zitten verwerkt in 
de 1,99%. Wederom zijn wij trots op dit minimale deel aan Algemene kosten, mede doordat wij 
hierdoor kunnen zeggen: elke euro is zo goed als 100% bestemd aan het doel Flores! 
 
1.1.15. KEURMERKEN 
SHF! heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verworven vanaf 25 oktober 2011 
en behouden in 2015. SHF! zal er weer voor waken om deze status te behouden in 2016. 
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SHF! is ingeschreven bij de kennisbankfilantropie en Goededoelen.nl. Ook zijn wij lid van Myworld,  
GeefGratis en sinds april 2015 van het Instituut Fondsenwerving. Het lidmaatschap van Partin en 
CBF, hebben wij als bestuur wederom besloten uit te stellen i.v.m. de jaarlijkse kosten. Wel zijn 
wij dit jaar lid geworden van het Instituut Fondsenwerving, maar wij weten niet of we hiermee 
doorgaan. 
   
1.1.16. KENGETALLEN 
De weergegeven kosten voor werving van baten hebben betrekking op de kosten voor eigen 
fondsenwerving, kosten voor werving van subsidies en kosten voor acties van derden. Tevens zijn 
de kosten voor beheer & administratie gespecificeerd.  
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Besteed aan doelstelling t.o.v. totale lasten, 98,01%. 
Besteed aan beheer & administratie t.o.v. totale baten, 1,99%.  

 
 
 
 
1.1.17. RESERVES EN FONDSEN  
De continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2015 € 508,00 en is bestemd voor continuïteit 
bij tijdelijk tegenvallende opbrengsten en ter dekking van de lopende kosten van beheer. Het 
bestuur streeft naar een continuïteitsreserve die tussen € 500 en € 1.000 zal bedragen. 
 
Momenteel heeft SHF! een overschot van € 7.760,72. Dit overschot bestaat uit de 
continuïteitsreserve, reserveringen t.b.v. de accountant kosten en een aantal donaties, algemeen 
of reeds aan een project toegekend. Een deel van dit overschot zal gebruikt worden om onze 
reserves weer aan te vullen, welke wij gebruikt hebben om projecten te verwezenlijken welke 
financieel wel toegezegd zijn, maar waarvan de financiën nog niet waren ontvangen (openstaande 
facturen e.d.). Het overige geld is besteedbaar aan hetgeen het bestuur het belangrijkste acht of 
aan het reeds verbonden project conform wens van de donateur. 
 
Alle opbrengsten (schenkingen/ donaties) en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode 
waarop zij betrekking hebben. Rentebaten worden aan het verslagjaar toe gerekend wanneer deze 
ontvangen c.q. gevorderd worden. Zodra er een bepaald bedrag op de lopende rekening staat 
wordt dit overgeboekt naar een renterekening totdat het project gerealiseerd gaat worden. 
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1.1.18. COMMUNICATIE  
In 2015 heeft SHF! de communicatie wederom weten te bevorderen met beide NGO’s. doordat we 
elkaar inmiddels meerdere keren hebben ontmoet wordt e.e.a. makkelijker qua communiceren. 
Daarnaast wordt de taalbarrière steeds minder doordat een deel van het bestuur een aanvullende 
cursus Indonesië is gestart.  
 
SHF! heeft bijna dagelijks contact door middel van whatsapp en e-mail. De voorzitter onderhoud 
deze contacten in de Indonesische taal met: Yayasan Help Flores!, Thon & Blasius en Om Weli en 
Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere, Romo Ewal, voorzitter van de raad van bestuur van 
het ziekenhuis in Lela. 
 
Daarnaast onderhoudt SHF! nauwe contacten met vele mensen en/of bedrijven. SHF! houdt 
fondsen en stichtingen op de hoogte met betrekking tot de voortgang van het project waarvoor 
een donatie is gedaan. In ieder geval stuurt SHF! na afloop van het project een overzicht van 
foto’s, kwitanties e.d. In vele gevallen wordt dit momenteel steeds meer een onderdeel van de 
donateur welke bij toezegging al bekend wordt gemaakt. De onderlinge communicatie, van het 
bestuur, gaat zoals het bestuur wil, namelijk: Kort, snel en bondig. Het bestuur kan zodoende snel 
schakelen en handelen, dit is in 2015 wederom gebleken en als zeer plezierig ervaren.  
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2.0 DE PROJECTEN 
 
In 2015 zijn er vele projecten opgestart en gerealiseerd en allemaal door het vertrouwen van 
meerdere donateurs welke achter onze missie staan en zodoende een deel of een heel project 
steunen. Hieronder zijn enkele projecten kort beschreven. 
 
Het verbeteren van de watertoestroming 
van de waterbak in Wukak Gahar 
Tijdens onze reis begin januari 2015, waren wij 
bij de waterbak die door steun van SHF! 
gerealiseerd is. Helaas bleek de watertoevoer niet 
voldoende doordat de bamboe goten te klein 
waren en deze het water niet volledig in de 
waterbak kregen. Zodoende duurde het te lang 
voordat de waterbak vol was en kostte dit 
duurzaam regenwater. Ter plaatse werd besloten 
om juiste goten aan te brengen. 
 

 

 
Realiseren van een kinderhoek bij de eerste 
hulp 
Dagelijks zijn er ouders met kinderen op de 
eerste hulp, soms duurt het wachten lang 
doordat er een spoedgeval tussendoor komt. Met 
een speelhoek duurt het wachten hopelijk voor 
de kleinere minder lang. 
 
 
 

 

 

  
Het renoveren van een waterbak voor de 
school SDK Wololora welke lek is 
Tijdens schoolboeken afgeven hoorden wij dat de 
waterbak lek was, waaruit alle kinderen water 
behoren te krijgen tijdens de schooldagen. Ook dit 
project is ter plaatse besloten door het bestuur en 
de waterbak functioneert weer volledig. De 
fundering is versterkt, de binnenzijde compleet 
vernieuwd en hij is geschilderd voor een beter 
aanzicht. Het logo is zonder dat wij het wisten 
aangebracht door YHF! 
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Het repareren van kabels en de generator 

automaat 

Het ziekenhuis had vaak kortsluiting doordat de 

kabels vanaf de generator naar de 

schoolgebouwen oud waren en verweerd door de 

UV straling. Ook de automaat werkte niet. beide 

zijn hersteld door een donatie van SHF. 

 

 

 

 

 
 

 

Het renoveren van het gemeenschapshuis / kerk 

van het dorp Sikka 

Na 116 jaar wordt dit gebouw gerenoveerd voor 

de eerste keer heel grondig. Dit gebouw is ooit 

gebouwd door Nederlanders met hulp van 

Florinezen. Nu wordt het na zoveel jaar weer 

gerenoveerd. 

 

 

 

 

 

 
 
Elke week komen op zaterdag circa 20 vrouwen bijeen om de kerk schoon te maken voor de misdiensten 
van de zondag. 
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Twee neonatologie units zijn aangeschaft 
Zowel ‘ons’ ziekenhuis heeft een NHCU 
ontvangen, als een tweede ziekenhuis. Dit in 
goed overleg met elkaar. YHF! heeft alles 
geregeld m.b.t. de aanschaf, verbouwing, 
installatie etc. 
 

 
 

 

 

 
Gynaecoloog tafels en bevalling tafels  
Ook deze zijn in beide ziekenhuizen afgeleverd en 
worden volop gebruikt. 

 
 

 
Schoolboeken zijn afgegeven! 
Nadat wij terug waren in Nederland konden wij 
vrij snel toch drie grote scholen voorzien van 
schoolboeken. In totaal hebben nu circa 3.300 
leerlingen nieuwe boeken sinds dat SHF! is 
opgericht. Begin januari 2016 konden wij weer 
twee scholen voorzien, een doorlopend project! 
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Een drinkwater winkel 
Begin oktober 2015 is de winkel geopend waar 
een ieder van het dorp Lela drinkwater kan kopen 
voor een schappelijke prijs. Nu 4,5 liter voor de 
prijs van 0,5 liter. Water wat door middel van 
een waterbak in een water zuiveringsinstallatie 
komt en gezuiverd wordt tot schoon drinkwater. 
Met de opbrengst van de verkoop wordt de 
installatie onderhouden en worden 50 toilet- en 
was-units onderhouden welke gebouwd 
worden/zijn voor de 350 allerarmsten van het 
dorp Lela. Indien er alsnog resultaat is zal dit 
door middel van nieuwe projecten terug vloeien 
naar de gemeenschap. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Begin januari hebben we met eigen ogen de 
winkel en de installatie mogen aanschouwen. 
Tevens hebben wij kennis gemaakt met de 
werknemer die in de winkel werkt en 
verantwoordelijk is in combinatie met YHF! voor 
de verkoop van water. Als extra hebben wij begin 
januari nog een kluis gekocht voor het ‘cash’ geld 
wat binnenkomt en eens per 2 weken door YHF! 
wordt opgehaald. 
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50 toilet/ en was/units 
Het was begin 2015 de gemeenschappelijke 
toiletvoorziening van Lela voor de allerarmsten te 
renoveren en uit te breiden. Helaas liep dit 
anders doordat er geen grond gekocht kon 
worden bij de huidige waterbron, en te dichtbij 
een septic tank maken zou voor vervuiling van de 
bron zorgen. Na veelvuldig overleg heeft YHF! het 
plan aangepast in overleg met de burgemeester 
naar 50 toilet/ en was/units voor de circa 350 
allerarmsten die momenteel hun behoefte e.d. in 
het bos of in de zee moeten doen. Dit pilotproject 
is groot maar noodzakelijk! Zodoende hebben wij 
dit project aangenomen en zijn wij gestart met 
geld inzamelen. Tegen alle verwachting in was 
het geld snel bijeen en kon men beginnen. 350 
mensen hebben straks een normaal toilet en hun 
leven zal zeker verrijkt worden met iets wat wij 
in NL heel normaal vinden. 
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3.0. TERUGBLIK 2015 
2015 was weer een jaar met zeer veel mooie momenten. De mooie momenten beginnen al indien 
we een toezegging krijgen van een particulier of fonds. Bij Herbert thuis staan de kinderen dan 
soms te dansen van blijdschap. Ook belt het bestuur elkaar om het nieuws gelijk te vertellen aan 
elkaar, of er wordt driftig ge-Whatsapped. Deze momenten zijn zeer kostbaar, want hierdoor 
krijgen we nog meer energie om door te gaan. Doorgaan met hetgeen wat zo ongelofelijk 
noodzakelijk is voor de mensen van Flores. 
 
Het bestuur is helaas gewijzigd qua bezetting doordat wij Johan afgelopen jaar hebben ontheven 
van zijn functie als bestuurslid. Gelukkig hebben wij een nieuw derde bestuurslid gevonden in Lex 
Wertien. Iemand die ons mooi aanvult en enorm out of the box kan denken. Sparren met hem is 
altijd een plezierige bezigheid waar gelijktijdig bij gelachen wordt. Iets wat net zo belangrijk is als 
de inzet die we samen hebben.  
 
In januari 2015 zijn Fred, Johan en Herbert naar Flores afgereisd om het doel weer met eigen 
ogen te bekijken. Wederom waren het weer emotionele dagen, maar mooie dagen met veel 
dankbaar werk. We hebben weer uitvoerig gesproken met Thon, Dr. Puspa, Dr. Amel, Romo Ewal, 
Blasius en nog veel meer mensen/bestuurders. Van burgemeesters tot pastorale medewerkers, 
een stichting met doel om HIV/Aids in te bannen, met leraren en directeuren van basisscholen etc. 
Ook deze reis heeft de band tussen SHF! en YHF! wederom weer versterkt, maar ook met het 
bestuur en het personeel van het ziekenhuis. Ook hebben wij een picknick georganiseerd op het 
strand met de gewone werknemers van het ziekenhuis, wat een hele mooi middag was. Tevens 
zijn we uit eten geweest met alle mensen van YHF! en SHF!, iets wat veel emoties opwekte gezien 
het feit dat al deze mensen zich inzetten voor de medemens op Flores. 
  
We hebben wederom iedereen de mogelijkheid te geven de donateur te bedanken. Wij van SHF! 
zijn alleen het gezicht, maar ze bedanken elke donateur. Dit betrof schoolboeken projecten, 
waterprojecten, een nieuw klaslokaal, waterbakken e.d. Gelijktijdig hebben wij de projecten 
geëvalueerd en hebben we nieuwe projecten opgestart, zoals neonatologie units, het renoveren 
van een kathedraal/gemeenschapshuis, waterbakken renoveren e.d. Wederom werden tijdens ons 
verblijf staar operaties gedaan en hebben wij de chirurg gesproken die nu ruim 1 jaar werkt in 
‘ons’ ziekenhuis. Afgelopen jaar zijn er veel verschillende operaties gedaan en dat is allemaal 
dankzij donateurs van SHF! mogelijk gemaakt, want wat is een OK zonder operatielamp en backup 
generator. 
  
Wat een behoorlijke impact had bij ons als bestuur was het gesprek met Yakkestra, de stichting 
die mensen helpt met HIV/aids. Het blijkt namelijk dat deze mensen verbannen worden en enorm 
gediscrimineerd. Mannen (een enkele), veel vrouwen maar ook kinderen moeten in een oude 
rivierbedding leven in weer en wind. Helaas was er in december een kindje van 11 jaar ziek 
geworden en werd zij niet geholpen… door niemand. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis weigerde haar 
vanwege haar HIV/aids. Helaas is het kindje overleden. Wij hebben de locatie gezien waar men 
woont en vernamen dat zij zich lichamelijk verkopen zo nu en dan voor een maaltijd. Heel erg om 
te zien en te ervaren, maar een gerichte oplossing hebben wij nog niet. We hebben we gedachten, 
maar om een exploitatie te onderhouden is niet onze insteek. In Januari 2016 heeft er een vervolg 
gesprek plaatsgevonden, waar YHF! en SHF! mee gaan brainstormen. 
 
2015 was een fantastisch mooi jaar met een fantastisch resultaat qua opbrengst! Met de huidige 
economie is het soms moeilijk om positief te blijven, maar de methode van SHF! slaat aan en wij 
zullen het minimaal zo voortzetten, maar er zeker aan werken om dit te verbeteren. 
 
Het bestuur van SHF! heeft wederom dezelfde insteek als de jaren ervoor. We gaan weer alles op 
alles zetten om de opgestelde begroting te halen, echter moeten we wel realistisch blijven! Uw 
hulp is hierbij onmisbaar en daarom bedanken we u wederom voor uw steun en interesse.  
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4.0. FINANCIEN 
 
4.1.1. FINANCIERING 
Voor de periode 2015 en verder ontvangt SHF! geen subsidies van het ministerie. SHF! zal zelf 
blijven fondsen werven en particuliere donateurs. Hiervoor zal SHF! de activiteiten verder 
ontplooien, zoals in hoofdstuk 1.5. van het jaarverslag 2013 staat vermeld (u kunt deze 
downloaden op onze website www.helpflores.com).  
 
4.1.2. VOORUITBLIK 2016 
In 2016 zal SHF! verder strijden en werken om de doelstellingen te behalen. Het bestuur zal de 
reeds gekozen projecten trachten te verwezenlijken en onderzoeken of de nieuwe projecten voor 
het ziekenhuis e.d. haalbaar zijn. Ook dit jaar zal het verkrijgen van donaties weer bepalen in 
hoeverre SHF! de doelstelling en de projecten kan nastreven. De begroting welke wij als bestuur in 
het begin van het jaar maken als doelstelling kan hierdoor aanzienlijk veranderen. Een voorbeeld 
is natuurlijk bij uitstek het jaar 2015. Expertise zal niet ingehuurd worden, hooguit zal er een 
samenwerking worden aangegaan. Wel heeft het bestuur eind 2015 besloten om Wilde Ganzen 
aan te schrijven voor hulp bij een project van dusdanige grootte dat wij vermoeden hebben dat dit 
niet op eigen kracht gaat lukken. Wij hopen met behulp van Wilde Ganzen dit project wel ‘vlot te 
kunnen trekken’. 
 
4.1.3. BEGROTING 2016 
Eind 2014 had het bestuur van SHF! een begroting opgesteld voor het jaar 2015. Dit zodat deze 
begroting meegenomen kon worden in de controle van de accountant. De begroting is voor SHF! 
altijd een leidraad voor de projecten die wij hopen te realiseren. Echter zoals in de vooruitblik is 
beschreven zijn wij erg afhankelijk van donateurs. Zij kunnen zelfs bepalend zijn voor welke 
projecten wel en niet opstarten. Ook schatten wij einde jaar in wat voor projecten SHF! in het jaar 
erop zal gaan realiseren, school-, ziekenhuis-, sanitair- of andere projecten. Zodoende is de 
begroting welke in dit jaarverslag opgenomen wordt niet een ‘hard’ document. Deze begroting kan 
wijzigen in bestedingen, maar ook wijzigen in baten. Oftewel het is een flexibel document.  
 
In het jaar 2015 is de begroting tegen alle verwachting in ruimschoots gehaald. De begroting voor 
het jaar 2016 hebben wij zoals elk jaar realistisch opgesteld en geven wij weer op de volgende 
pagina. Wij zullen ons hard maken om de begroting te evenaren, maar helaas blijven wij 
afhankelijk van de steun en het vertrouwen dat donateurs in SHF! hebben. Wij zullen er alles aan 
doen om dat vertrouwen niet te beschamen en kort gezegd ‘gaan we er voor, ook in 2016!’. 
 

 
Reclame voor het ziekenhuis in Lela, gesponsord door SHF! via BMN de Veluwe, Nunspeet. 
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BEGROTING 2016

Begroting 2016 Werkelijk 2015 Begroting 2015

Baten uit eigen fondsenwerving: 

Giften, donaties, schenkingen  66.000,00                102.441,60       56.000,00         

66.000,00                102.441,60       56.000,00         

Kosten eigen fondsenwerving 

Kantoorartikelen 350,00                      961,42               350,00              

Marketingskosten (reclame, advertenties, internet) 175,00                      251,05               100,00              

Websitekosten (provider, hosting, e‐mail) 25,00                        24,74                  50,00                 

Drukwerk, porti, vrachtkosten 200,00                      177,81               125,00              

Overige kantoorkosten ‐                            ‐                      50,00                 

Bankkosten 350,00                      353,97               275,00              

Accountants‐ en administratiekosten 242,00                      242,00               250,00              

Vakliteratuur ‐                            25,00                  150,00              

Onvoorziene kosten ‐                            ‐                      50,00                 

Kosten, beheer en administratie 1.342,00                  2.035,99            1.400,00           

(In % van baten uit eigen fondsenwerving)  2,03% 1,99% 2,50%

Netto baten  64.658,00                100.405,61       54.600,00         

Totaal eigen fondsenwerving 

Aandeel  in gezamenlijke acties/acties  van derden  ‐ ‐ ‐

Beschikbaar uit fondsenwerving 

Rentebaten en ‐lasten  60,00                        93,69                  100,00              

Totaal beschikbaar voor doelstelling 64.718,00                100.499,30       54.700,00         

Bestedingen 

Projecten onderwijs 9.000,00                  12.050,00          10.000,00         

Projecten gezondheidszorg 18.000,00                29.500,00          20.000,00         

Uitvoeringskosten  YHF! 3.000,00                  4.800,00            3.000,00           

Overige Projecten  33.000,00                51.188,58          18.000,00         

Uitvoeringskosten Totaal Besteed aan Doelstelling  63.000,00                92.738,58          51.000,00         

Tekort/Overschot  1.718,00                  7.760,72            3.700,00           

Waarvan bestemmingsreserve 750,00                      508,00               750,00              

L.S. de begroting is gemaakt zonder nieuwe aanvragen, deze ontvangt SHF! altijd medio 

februari / maart 2016.  
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5.0 VERANTWOORDINGSVERKLARING (zie ook de voorgaande jaarverslagen) 
 

5.1.1. INLEIDING  
Dit document bevat de verantwoordingsverklaring van de SHF! Met deze verklaring geeft het 
bestuur van SHF! inzicht in hoe zij de principes van goed bestuur heeft verankerd in de 
organisatie. Deze principes zijn:  

 onderscheid tussen de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren; 
 optimalisatie van de effectiviteit en efficiency van bestedingen; 
 optimalisatie van de omgang met belanghebbenden.  

Jaarlijks wordt deze verklaring geëvalueerd en waar nodig aangepast aan nieuwe omstandigheden 
of bevindingen.  
 
5.1.2. BESTUREN EN TOEZICHT HOUDEN  
“Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en 
het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het 
‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.”   
 
5.1.3. DE ROL VAN HET BESTUUR  
Het bestuur van SHF! is het hoogste orgaan van de stichting en is eindverantwoordelijk voor de 
gang van zaken in de organisatie. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. In 2015 
waren er vier vergaderingen. De ontwikkeling en uitvoering van het beleid heeft het bestuur zelf in 
de hand en is niet gedelegeerd aan een directeur. De rolverdeling van de bestuursleden ligt vast in 
de statuten en in de verslagen van de bestuursvergaderingen. De taak van het bestuur is het 
vaststellen van beleid. Hiertoe behoort in ieder geval:  

 vaststelling en wijziging van statuten; 
 benoeming, ontslag en vaststelling van de functieomschrijving; 
 vaststelling van het meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening; 
 aanstelling en ontslag van een eventuele accountant / nieuw bestuurslid e.d. 

 
5.1.4. DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR  
Het bestuur van SHF! dient te bestaat uit ten minste 3 leden. De bestuursleden zetten zich 
onbezoldigd in voor de stichting en dienen affiniteit te hebben met de missie en visie van SHF! en 
haar doelstellingen. Alle bestuursleden dienen zich in te zetten voor SHF!, zoals vastgelegd in de 
statuten en in de verslagen van de bestuursvergaderingen. Een ieder op zijn eigen manier en 
methode, aangezien geen mens gelijk is. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten 
hoogste vier jaar en zijn herbenoembaar voor een volgende periode van ten hoogste vier jaar. 
Afgelopen jaar zijn dhr. H.J. van Loon en dhr. F.A. van der Beek herbenoemd voor een nieuwe 
periode van 4 jaar. 
 
5.1.5. BESTUURSLEDEN 
Het bestuur houdt zich bezig met de ontwikkeling van plannen en de (dagelijkse) uitvoering van 
deze plannen. Het bestuur van SHF! bestaat thans uit:   

 dhr. H.J. van Loon – voorzitter, secretaris; (2e termijn) 
 dhr. F.A. van der Beek – penningmeester, bestuurslid. (2e termijn) 
 dhr. L. Wertien – bestuurslid; (1e termijn) 

 
Alle functies zijn in het jaarverslag van 2012 beschreven, net als de overige taken e.d. Dit 
jaarverslag is te downloaden op onze website: www.helpflores.com.  
  
5.1.6. PLANNING, MONITORING EN EVALUATIE  
De jaarplannen en jaarlijkse projectbegrotingen vormen een richtlijn voor de voortgang van de 
projecten. Monitoring vindt plaats in iedere bestuursvergadering voor de inhoudelijk voortgang, 
indien van toepassing. De financiële voortgang wordt besproken indien nodig, doch in elk geval 
ieder kwartaal of tussentijds indien dit van belang is voor het starten of realiseren van een project 
op korte termijn. Bij het monitoringsgesprekken is het voltallige bestuur aanwezig. Indien er 
knelpunten of vertragingen worden gesignaleerd, worden deze besproken zodat er tijdig 
bijgestuurd kan worden. Eén maal per jaar vindt er een evaluatie plaats. Deze zal gehouden 
worden in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar tijdens een bestuursvergadering. De evaluatie 
van de projecten wordt gedaan nadat het project is afgesloten en dit wordt meegenomen met de 
nieuwe projecten. Tevens worden de projecten geëvalueerd in de tijd dat het bestuur (of een deel 
ervan) op Flores is. 
 



 
 
 
 
 

Pagina 18 van 23 

5.1.7. TRAINING EN OPLEIDING   
Voor het op peil houden van de inhoudelijke kennis, het leren van nieuwe vaardigheden biedt SHF! 
de mogelijkheid om, in overleg met het bestuur, een afgevaardigde te sturen naar een 
(team)trainingen, cursusdagen, coaching gesprekken en dergelijke. In 2015 is hier geen gebruik 
van gemaakt. Wel is het bestuur gestart met een opleiding ‘bahasa’, een thuisstudie. 
 
5.1.8. OMGANG MET BELANGHEBBENDEN 
“De instelling streeft naar optimale relaties met haar belanghebbenden, met gerichte aandacht 
voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.” 
SHF! is ontstaan naar aanleiding van persoonlijke ervaringen op het eiland Flores. Deze ervaringen 
wil SHF! delen met de Nederlandse samenleving om zo steun te werven voor de projecten. SHF! 
haar uitgangspunt bij de communicatie met verschillende doelgroepen is altijd om de resultaten 
van het werk zo helder mogelijk over het voetlicht te brengen. Tevens wil SHF! belanghebbende 
informeren over het feit dat wij het in Nederland goed hebben en hulp op Flores nog echt 
noodzakelijk is. 
 
5.1.9. COMMUNICATIE MET DE ACHTERBAN  
SHF! heeft een kleine kern van trouwe donateurs en een redelijke groep van geïnteresseerden in 
de onderwerpen waar SHF! zich mee bezig houdt. Deze betrokkenen worden regelmatig 
geïnformeerd over de werkzaamheden van SHF! door middel van een digitale nieuwsbrief die 
minimaal twee maal per jaar wordt verzonden. Op verzoek kan de nieuwsbrief ook per post 
verzonden worden. Het jaarrapport dat op de website gepubliceerd wordt (en ook op verzoek 
toegezonden kan worden) is een andere bron van informatie voor de achterban. In toenemende 
mate maakt SHF! gebruik van sociale media om informatie over haar werkzaamheden te delen.  
  
5.1.10. COMMUNICATIE MET FINANCIERS  
SHF! houdt haar financiers op de hoogte van het werk en de behaalde resultaten door middel van 
jaarlijkse inhoudelijke en financiële rapportages. Daarnaast ontvangen alle toekomstige financiers 
de accountantsverklaring en kan men het jaarrapport downloaden op de website. 
 
5.1.11. KLACHTENREGELING  
SHF! heeft in een klachtenprocedure. Deze beschrijft hoe en binnen welke termijn klachten van 
belanghebbenden dienen te worden behandeld. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website. 
In 2015 zijn geen klachten ontvangen. 
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6.0. JAARREKENING 
 
Balans Werkelijk 31‐12‐2015 Begroot 31‐12‐2013

ACTIVA

Immateriele vaste activa 0,00 0,00

Materiele vaste activa 0,00 0,00

Financiele vaste activa 0,00 0,00

Voorraden 0,00 0,00

Vorderingen en overlopende activa 750,00 1.650,00

Effecten 0,00 0,00

Liquide middelen 7.010,72 3.546,20

Subtotaal 7.760,72 5.196,20

Totaal 7.760,72 5.196,20

PASSIVA

Reserves  en fondsen

Continuiteitsreserve 885,78 508,00

Bestemmingsreserve 6.874,94 4.688,20

Overige reserves 0,00 0,00

Subtotaal 7.760,72 5.196,20

Fondsen

Bestemmingsfondsen 0,00 0,00

Voorzieningen 0,00 0,00

Langlopende schulden 0,00 0,00

Kortlopende schulden 0,00 0,00

Totaal 7.760,72 5.196,20  
 
 
6.1. PROJECTEN SHF! 
 
Nieuwe projecten 

 Het project schoolboeken voor menig basisschool, 
 Een waterproject voor een nog nader te bepalen dorp,  
 Een sanitair project voor de armen van Hewokloang, die thuis geen toilet of badkamer hebben, 

in totaal 105 toilet- en was units (hopelijk met behulp van Wilde Ganzen), 
 Nieuwe wc’s voor enkele basisscholen, 
 Eventueel een project beginnen voor HIV/aids (e.e.a. moet nog onderzocht worden), 
 Elk ander project wat het bestuur noodzakelijk acht en wat op ons pad komt, 
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6.2. BALANS 2015, UIT BOEKHOUDING 
 
1 ACTIVA Openings Balans Eind Balans

1-1-2015 31-12-2015

99 Kas
110 Bank 546,20€                      1.528,53€                   
120 Spaarbank 3.000,00€                   5.482,19€                   
130 Debiteuren (te ontvangen) 1.650,00€                   750,00€                      

Totale ACTIVA 5.196,20€               7.760,72€               

2 PASSIVA Openings Balans Eind Balans
1-1-2015 31-12-2015

2100 Banklening korte termijn
2110 Beginkapitaal bank 317,78€                      1.528,53€                   
2120 Beginkapitaal spaarbank 1.520,24€                   5.482,19€                   
2130 Debiteuren 1.650,00€                   750,00€                      
140 Te ontvangen debiteuren -1.650,00€                  
2200 Reserves
2301 Winst of verlies lopend jaar 3.358,18€                   -€                           

Totale PASSIVA 5.196,20€               7.760,72€               

070 Bestemmingsvoorziening 508,00€                      

3 KOSTEN
410 Kantoorartikelen 961,42
452 Marketingkosten (reclame, advertentie) 251,05
460 Websitekosten 24,74
470 Drukwerk, porti en vrachtkosten 177,81
479 Overige kosten 0,00
480 Bankkosten 353,97
481 Accountants- en administratiekosten 242,00
486 Vakliteratuur 25,00

Totale KOSTEN 2.035,99€               

4 BATEN
100 Donateur (particulier) 5.978,46€                   
101 Donateur (bedrijf) 3.459,00€                   
102 Donateur (stichtingen/fondsen) 92.160,45€                 
4200 Andere inkomsten (rente, facturen en toezeggingen) 843,69€                      

Totale BATEN 102.441,60€           

801 Rente inkomsten 93,69€                         
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6.3. HERZIEND TOTAALOVERZICHT 
 
Nadat wij een ronde verder waren voor een aanvraag voor hulp kregen wij een aantal vragen 
gesteld waaronder ook een aantal met betrekking tot ons jaarverslag. 
 
Ons jaarverslag gaf namelijk aan dat wij als stichting nog een behoorlijk eigen vermogen hadden. 
Doordat dit niet overeen kwam met de balans zijn wij op zoek gegaan naar waar dit fout is 
gegaan. Uiteindelijk hebben wij de ‘fout’ ontdekt en het bleek een doortelling te zijn. 
 
Het jaaroverzicht van 2014 zag er als volgt uit: 
 
Inkomsten (donaties)

Totaal 2014 2013 2012

2011 ‐ 2014 31‐12‐2014 31‐12‐2013 31‐12‐2012

 Organisatie   €             12.994,05  €                              ‐   €                   803,56   €             12.190,49 

 Projecten (inkomsten)   €           191.879,02  €             63.344,02  €             96.152,35   €             32.382,65 

 Bestemmingsvoorziening    €                              ‐   + €                              ‐   + €          (10.216,00)  +  €                              ‐   +

 SUBTOTAAL [1]   €           204.873,07  €             63.344,02  €             86.739,91   €             44.573,14 

Uitgaven

Totaal 2014 2013 2012

 Organisatie & Projecten  2011 ‐ 2014 31‐12‐2014 31‐12‐2013 31‐12‐2012

 Organisatie   €                3.444,87  €                1.302,18  €                1.010,94   €                1.131,75 

 Projecten (gerealiseerd)   €           185.923,26  + €             58.683,66  + €           108.089,60  +  €             19.150,00  +

 SUBTOTAAL [2]   €           189.368,13  €             59.985,84  €           109.100,54   €             20.281,75 

 SUBTOTAAL [1] MINUS SUBTOTAAL [2]   €             15.504,94  €                3.358,18  €            ‐22.360,63   €             24.291,39   
 
Zoals het rode vlak aangeeft ontbreekt hier een waarde waardoor het leek, tot in tegenstelling tot 
de werkelijkheid, dat wij een eigen vermogen hadden van ruim vijftien duizend euro (het gele). 
 
Het overzicht hoort er als volgt uit te zien: 
 
Inkomsten (donaties)

Totaal 2014 2013 2012

2011 ‐ 2014 31‐12‐2014 31‐12‐2013 31‐12‐2012

 Organisatie   €             12.994,05  €                              ‐   €                   803,56   €             12.190,49 

 Projecten (inkomsten)   €           191.879,02  €             63.344,02  €             96.152,35   €             32.382,65 

 Bestemmingsvoorziening    €          (10.216,00)  + €                              ‐   + €          (10.216,00)  +  €                              ‐   +

 SUBTOTAAL [1]   €           194.657,07  €             63.344,02  €             86.739,91   €             44.573,14 

Uitgaven

Totaal 2014 2013 2012

 Organisatie & Projecten  2011 ‐ 2014 31‐12‐2014 31‐12‐2013 31‐12‐2012

 Organisatie   €                3.444,87  €                1.302,18  €                1.010,94   €                1.131,75 

 Projecten (gerealiseerd)   €           185.923,26  + €             58.683,66  + €           108.089,60  +  €             19.150,00  +

 SUBTOTAAL [2]   €           189.368,13  €             59.985,84  €           109.100,54   €             20.281,75 

 SUBTOTAAL [1] MINUS SUBTOTAAL [2]   €                5.288,94  €                3.358,18  €            ‐22.360,63   €             24.291,39   
 
Onze excuses voor deze onjuistheden en wij hopen het bij deze helder uitgelegd te hebben.  
 
Note: Dit jaar hebben wij van onze accountant vernomen dat wij een factuur die in december 2015 
verstuurd hebben, niet als inkomsten opgevoerd mag worden (waar wij natuurlijk naar kijken en 
trots op zijn), doordat de factuur in 2016 pas wordt betaald. Zodoende behoort het bedrag € 
102.441.60 eigenlijk minus € 750,00 te zijn. Wij hebben dit niet aangepast in de stukken e.d. maar 
zullen dit volgend jaar meenemen in ons overzicht (weer wat geleerd). 
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6.4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  
 
6.4.1. ALGEMEEN 
Tenzij anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Subsidies 
worden toegerekend aan het verslagjaar waar op zij betrekking hebben. Donaties en giften worden 
verantwoord als baten in het jaar waarin de donaties en giften zijn ontvangen. Het rapport is 
opgesteld volgens de “Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving, waarmee is geconformeerd aan de aanbevelingen van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving voor fondsenwervende instellingen.   
 
6.4.2. BUITENLANDSE VALUTA 
Transacties in buitenlandse valuta zijn omgerekend naar Euro's tegen de koers per 
transactiedatum. Aan het einde van het boekjaar worden alle vorderingen en schulden in 
buitenlandse valuta omgerekend naar Euro's op basis van de koers per balansdatum. 
Koersresultaten zijn verantwoord in de staat van baten en lasten.  
 
6.4.3. MATERIËLE VASTE ACTIVA  
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De materiële vaste activa worden afgeschreven rekening houdend met de 
verwachte levensduur en een eventuele restwaarde.  
 
6.4.4. RESERVES EN FONDSEN  
De reserves en fondsen van de stichting worden aangewend in het kader van de doelstelling van 
de stichting. Voor zover de reserves niet worden gepresenteerd als vastgelegde reserves in het 
kader van de doelstelling worden deze gepresenteerd als continuïteitsreserve. 
 
6.4.5. VORDERINGEN 
De waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een eventuele voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.  
        
6.4.6. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE FINANCIËLE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
De niet uit de balans blijkende financiële rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders  vermeld in 
de toelichting opgenomen tegen nominale waarde.  
 
6.4.7. DONATIES EN GIFTEN  
De baten uit eigen fondsenwerving zijn de opbrengsten uit donaties en giften en andere inkomsten 
die zijn ontvangen in het desbetreffende boekjaar. Voor zover over donaties schenkingsrecht is 
verschuldigd, zijn de donaties na aftrek van het schenkingsrecht verantwoord.  
 
6.4.8. SUBSIDIES 
Uitsluitend subsidies van overheden, waaronder begrepen de Europese Unie of vergelijkbare 
internationale instellingen, overheidsinstellingen en publiek rechterlijke instellingen, worden onder 
het hoofd subsidies van overheden verantwoord. Overige subsidies worden als baten uit eigen 
fondsenwerving of als aandeel in acties van derden verantwoord. Onder subsidies zijn te verstaan 
bijdragen die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van de uitvoeringskosten van een 
project. Subsidies worden toegerekend aan de opbrengsten van het verslagjaar voor zover deze 
zijn gerelateerd aan de met deze opbrengsten samenhangende kosten. Verliezen die zijn ontstaan 
doordat in enig verslagjaar de toegerekende subsidieopbrengsten lager zijn dan de met deze 
opbrengsten samenhangende kosten worden in het verslagjaar tot uitdrukking gebracht in de staat 
van baten en lasten.  
 
6.4.9. DOORBELASTINGEN VAN KOSTEN  
Kosten worden doorbelast aan de doelstellingen op basis van bedrijfseconomisch aanvaardbare 
methodes. Organisatiekosten worden doorbelast aan uitgaven in het kader van fondsenwerving en 
aan uitgaven in het kader van de doelstelling op basis van een procentuele verhouding. De directe 
kosten die betrekking hebben op de projecten, worden verantwoord als kosten gemaakt in het 
kader van de doelstelling. De directe kosten die betrekking hebben op fonds verwervende 
activiteiten worden verantwoord als kosten eigen fondsenwerving.  
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Getekend te Dronten, 2 maart 2016, 
 
 
 
 
 
 
 
Herbert van Loon   Fred van der Beek   Lex Wertien 
Voorzitter, secretaris   Penningmeester  Bestuurslid 
 
Auteur(s): bestuur SHF! 
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