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Web: www.helpflores.com 
 
Rekeningnummer/IBAN: NL49ABNA 050.25.82.383 (ABN AMRO) 
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Bestuur: 
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dhr. F.A. (Fred) van der Beek – penningmeester   06 – 33 181 735 
dhr. P.A. Wertien – bestuurslid    
 
Foto op de voorpagina is genomen door Herbert van Loon op Flores in januari 2016. 



 
 
 
 
 

Pagina 3 van 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

1.0 Voorwoord       4 

2.0 Stichting Help Flores!     5 – 8 

3.0 De organisatie      9 - 11 

4.0 Jaarplan 2016 – 2018     12 - 14 

5.0 Financiën       15 - 18 



 
 
 
 
 

Pagina 4 van 19 

1.0 VOORWOORD 

In dit beleidsplan legt de Stichting Help Flores! (“SHF!”) haar beleidvoornemens voor de periode 
2016–2018 neer. Het door SHF! in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van het 
beschikbare budget dat door middel van donaties en fondsenwerving binnenkomt.  

Het beleid zal, net als in de voorgaande jaren, dynamisch zijn. Wanneer gedurende de tijd 
wijzigingen voor doen, zal SHF! daarop anticiperen en haar beleid hierop aanpassen. Het 
beleidsplan zal jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd worden, door het bestuur, tijdens de 
bestuursvergaderingen. Indien er wijzigingen zijn zullen deze genoteerd worden in de notulen. 

Het beleidsplan zal met name afgestemd worden op de ervaring die het bestuur heeft opgedaan op 
Flores in de voorgaande jaren. Inmiddels is menig keer ter plaatse veel besproken met Yayasan 
Help Flores! en vele verschillende bestuurders. Daarnaast heeft het bestuur van SHF! inmiddels 
veel met eigen ogen gezien wat uiteindelijk invloed heeft op dit beleidsplan. 

Indien u na het lezen van dit beleidsplan nog vragen heeft of meer informatie wenst kunt u dit 
vinden op onze website www.helpflores.com of u kunt ons een e-mail sturen. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Salam Hangat (met warme groet), 

 

 

Herbert van Loon 
Voorzitter/oprichter Stichting Help Flores! 
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2.0 STICHTING HELP FLORES! 

Het ontstaan van SHF! 
In 1997 heeft Herbert van Loon, voor zijn HTS-stage meegeholpen aan het nieuw te bouwen en 
afbouwen van: het operatiegebouw (drie operatiekamers), de kraamafdeling en de verloskamers, 
het mortuarium, de mannen- & VIP- kinderafdeling helpen afronden. Het bouwpersoneel bestond 
uit circa 70 mensen van de locale bevolking en drie Nederlanders. Dit heeft hem gevormd als 
persoon. In het jaar 2000 is hij tijdens zijn huwelijksreis teruggegaan naar het ziekenhuis en alles 
functioneerde voor 100 procent.  
 
In de zomer van 2011 is hij met zijn vader wederom terug geweest (eerder was door 
familieomstandigheden helaas niet mogelijk) en heeft hij gesproken met ongeveer 25 mensen die 
hij nog kende uit 1997. Zij lieten hem met trots het ziekenhuis zien, maar vertelde tevens dat alles 
niet meer goed functioneerde. Herbert was geschrokken van de huidige status van het ziekenhuis. 
De functionaliteit van het ziekenhuis was met circa 40% teruggelopen, reden: ‘geen’ financiën.  
 
Omdat Herbert de mensen op Flores een warm hart toedraag wilde hij op juiste wijze hulp bieden. 
Na veel overleg met zijn vader bleek de enige manier, om vertrouwen te krijgen van donateurs en 
transparant te zijn, het oprichten van een stichting de juiste keuze. Vrij snel na terugkomst 
(oktober 2011) is de stichting opgericht. 
 
Doelstelling 
De doelstelling is de: 
 

Oude werknemers, collega’s en vrienden helpen en hun dierbaren, de mensen die 
Herbert heeft leren kennen als ‘prachtige’ mensen. Inmiddels is Fred ook al drie 
keer op Flores geweest en ook hij heeft het Flores virus opgedaan en denkt er 
hetzelfde over als Herbert. De mensen van Flores sluit je snel in je hart! 

 
 
Conform SHF! haar statuten is de doelstelling: 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. Met deze doelstelling zet SHF! zich direct in 
voor de voorheen bekende millenniumdoelen (1) en in het bijzonder voor: 

 Hulp bij het verminderen van de kindersterfte, 
 Hulp aan ziekenhuizen, zodat minder vrouwen sterven door de zwangerschap of bevalling, 
 Helpen aan een duurzamer leefmilieu voor mensen en kinderen, 
 Het mogelijk maken dat een ieder schoon drinkwater kan kopen en/of krijgen, 
 Het basis onderwijs versterken en verbeteren door te helpen met schoolboeken, 
 Helpen bij de verspreiding van ziektes als aids en malaria e.d., 

 
De stichting wordt gedragen door een drie enthousiaste vrijwilligers die geen enkele geldelijke 
beloning hiervoor ontvangt.  
 
SHF! is middels een beschikking per 25 oktober 2011 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar bij de schenker en niet belast bij SHF! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen 
aan te pakken. Deze zijn vastgelegd in acht concrete doelstellingen:de milleniumdoelen. 
(www.milleniumdoelen.nl) 
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Visie 
De achterliggende visie van de doelstelling is dat de regio Sikka op het eiland Flores nog steeds 
achterblijft in medische, sociale en onderwijs voorzieningen ten opzichte van andere delen van 
Indonesië, bijvoorbeeld de eilanden Java en Bali. Dit is mede door de geloofsovertuiging. Het eiland 
Flores is voor het grotendeel katholiek terwijl de overheid met name moslim is. Naast de 
geloofsovertuiging draagt hier aan bij dat het eiland bestaat uit 14 vulkanen. De wegen zijn erg 
bochtig en smal op vele stukken. Ook is er te weinig vruchtbare grond waardoor industrie of 
plantages moeilijk zijn om op te richten. Mede hierdoor wordt er minder geld voor algemene 
middelen ingezet door de overheid. De inwoners zelf hebben onvoldoende middelen om de huidige 
infrastructuur en voorzieningen in de regio op te bouwen of te onderhouden. Inmiddels wordt hier 
wel verbetering in aangebracht, echter duurt het nog lang voordat Flores het niveau bereikt heeft 
van de overige eilanden als Java en Bali.  
 
Natuurlijk wordt de visie ook medebepaald door hetgeen wij als bestuur zelf hebben ervaren en 
met name hebben gezien tijdens onze bestuursreizen naar Flores. Wij hebben scholen bezocht 
waar de kinderen nog geen blanke hadden gezien. Wij hebben situaties gezien van scholen en 
huizen die schrijnender zijn dan menig mens voor ogen kan houden. Hetgeen wij gezien hebben, 
maar ook door te zien wat er inmiddels bereikt is met de hulp van SHF! en YHF! helpt 100% zeker 
mee met hoe de visie nu is van SHF! Elke keer als wij dingen zien en horen op Flores, wordt dit 
besproken met onze zuster stichting en zullen wij onze visie bijschaven.  
 
Werkwijze 
SHF! probeert de inwoners van de regio Sikka te ondersteunen door geld, middelen en diensten ter 
beschikking te stellen aan de genoemde sectoren. Hiermee wil SHF! bewerkstelligen dat de 
inwoners zelfstandig elkaar op medisch, sociaal en onderwijskundig gebied kunnen stimuleren. 
 
Wij werken vanuit vraag! Het heeft bijna 2 jaar geduurd voordat de mensen van Flores begrepen 
wat wij wilden en voordat de bestuurders durfden te vragen. Wij hebben de bestuurders vanaf het 
begin gestimuleerd met het volgende: “Jullie weten waar de prioriteiten van jullie volk ligt, wij niet 
als westerse stichting. Jullie moeten zelf met projecten komen en deze aanvragen bij YHF!”. Indien 
wij op een andere wijze zouden werken en zelf projecten zouden verzinnen kunnen wij de plank 
volledig misslaan. Om dit te voorkomen en de vraag ‘apa yang terpenting’ (wat is belangrijk?) 
juist in te vullen moet men zelf projecten aandragen. YHF! maakt een officiële projectaanvraag en 
begroting indien zij achter het project staan. Zodra SHF! deze gegevens heeft ontvangen zullen wij 
projectplannen gaan schrijven en sponsoren gaan aanschrijven.  
 
Doordat veel sponsoren, mensen, stichtingen en fondsen hun eigen doelstelling hebben is de 
diversiteit van projecten vergroot t.o.v. de allereerste doelstelling. Het ziekenhuis was met name 
de hoofdreden om de stichting te beginnen, maar al snel bleek de vraag van de mensen van Flores 
veel breder maar ook de doelstelling van vele stichtingen, fondsen, bedrijven en particulieren. Zo 
heeft SHF! een diversiteit van projecten voor verschillende doelen, te weten: 

 Drinkwater, 
 Sanitair, toilet- en wasruimten, 
 Ziekenhuis projecten, 
 Schoolboekenprojecten, 
 Sociale projecten, 
 Projecten m.b.t. weeskinderen, elk kind telt. 

 
SHF! werkt project gericht en het gedoneerde geld wordt indien een project gerealiseerd kan 
worden zo snel als mogelijk overgemaakt. Geen geld moet in Nederland op de bank staan als het 
op Flores voor verandering kan zorgen, maar er wordt geen geld overgemaakt indien een project 
nog niet financieel mogelijk is. 
 
Zodra een project gerealiseerd kan worden wordt het geld overgemaakt naar YHF! Vanaf daar pakt 
YHF! het verder op. Zij regelen alles vanaf begin tot eind en zijn verantwoordelijk voor alles. Deze 
methode werkt goed en de transparantie die vinden wij beiden, SHF! en YHF! vanzelfsprekend 
belangrijk!  
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De focus van SHF! 
SHF! had haar eerste focus in eerste instantie gelegd op het ziekenhuis (Indonesische betekenis = 
Rumah Sakit) St. Elisabeth in Lela-Flores. SHF! is namelijk opgericht naar aanleiding van een 
bezoek van Herbert in de zomer van 2011 aan het ziekenhuis en vanwege zijn tijd in 1997. Echter 
verliep dit anders. Het eerste project van SHF! werd een schoolboekenproject doordat wij van een 
anonieme donateur een grote donatie ontvingen. De eerste focus kwam te liggen op het ziekenhuis 
en op schoolboeken, kinderen. De focus werd breder doordat kinderen de toekomst zijn van het 
eiland en bepaalde sponsoren dit als doelstelling hadden. 
 
Na het eerste jaar en ons eerste bezoek aan Flores werd de focus breder. Het ziekenhuis blijft een 
belangrijke focus van SHF! doordat goede gezondheidszorg bijdraagt aan een beter leven. Eigenlijk 
werd onze focus alles t.b.v. de eerste levensbehoefte! Te weten, schoon drinkwater, hygiëne 
(toiletten en wasruimten) en goede zorg in ziekenhuizen. Daarnaast is de buitengesloten mens op 
Flores toegevoegd aan onze focus. Dit betreffen weeskinderen of mensen die HIV/Aids hebben. 
Deze mensen worden uitgesloten van de samenleving. Deze laatste focus is gelijk het meest 
moeilijke doordat hier hulp van de overheid voor nodig is. 
 
Ook hebben wij inmiddels ervaren en persoonlijk gezien en vernomen dat de projecten van SHF! 
nodig zijn en de mensen op Flores er baat bij hebben. De focus en visie van SHF! wijzigt hierdoor 
niet maar wordt extra versterkt. Want waarom stoppen met projecten die prioriteit nummer 1 zijn 
en waar de mensen zelf om vragen? Omdat enkele stichtingen en fondsen in Nederland de 
doelstelling aanpast? Nee, wij zullen ons in blijven zetten voor onze doelstelling en indien wij 
hierdoor meerdere projecten een vervolg geven dan doen wij dat! Uiteindelijk zullen de vervolg 
projecten nog beter verlopen doordat ook wij leren van de gerealiseerde projecten. Apa yang 
terpenting! = wat is belangrijk, deze vraag dienen wij keer op keer te kunnen beantwoorden en ja, 
dan zijn de huidige projecten wederom belangrijk!  
 
De nu bereikte resultaten van de SHF! 
Met trots kunnen wij u melden dat SHF! tot op heden een kleine € 300.000 heeft opgehaald. De 
vaste kosten van SHF! liggen rond de 2% inclusief de kosten van de accountant. SHF! heeft in de 
afgelopen jaren veel projecten kunnen realiseren en heeft momenteel nog 3 projecten in 
uitvoering. De gerealiseerde projecten kunt u vinden op http://www.helpflores.com/projecten.html. 
Wij als SHF! hebben er voor gekozen om veel beeldmateriaal op de website te laten meedraaien 
zodat u echt ziet wat er gerealiseerd wordt van het gedoneerde bedrag. Daarnaast kiezen wij 
ervoor om niet alle projecten meer te omschrijven, doordat dit veel papier kost en in onze ogen 
niet bijdraagt aan het project waarvoor wij aanschrijven. 
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3.0 DE ORGANISATIE 

SHF! wil haar organisatie klein en slagvaardig houden om daarmee effectieve besluitvorming te 
bevorderen. Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden. Afhankelijk van de algemene 
ontwikkelingen en/of specifieke evenementen zal SHF! ambassadeurs (vrijwilligers) aantrekken om 
bepaalde werkzaamheden van het bestuur uit handen te nemen. 

Bestuur 
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 – oprichter/voorzitter/secretaris, tweede termijn, 
 dhr. F.A. van der Beek – penningmeester, tweede termijn, 
 dhr. L. Wertien – bestuurslid, sinds begin maart 2016. 

 
Het bestuur heeft er voor gekozen om de functie voorzitter en secretaris te combineren. Voor de 
duidelijkheid worden deze twee functies hieronder apart beschreven. 
 
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij opnieuw 
benoembaar zijn. Dit zal in een bestuursvergadering aan de orde komen in het jaar dat de periode 
afloopt en de uitkomst wordt in de notulen vastgelegd. 
 
De voorzitter 
De taken van de voorzitter zijn: 

 Het leiden van de organisatie, de (bestuurs)vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers, 
 Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie, 
 Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als 

schriftelijk, 
 Het (delegeren) en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden, 
 Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking, 
 Het contact houden met het bestuur van het ziekenhuis te Lela, 
 Het contact houden met de zuster stichting Yayasan Help Flores! (YHF!), 
 Het bewaken van de voortgang van lopende projecten i.c.m. YHF!, 
 Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen. 

 
De penningmeester 
De taken van de penningmeester zijn: 

 Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande 
inkomsten en uitgaven, 

 Algemene financiële administratie van SHF!, 
 Het opstellen van het jaarverslag/-rekening aan het einde van het jaar in samenwerking met 

de secretaris, 
 Eerste contactpersoon voor de Belastingdienst en de externe accountant, 
 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen en het bestuur terugroepen 

indien deze te enthousiast geld uitgeeft aan goede bedoelingen, 
 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met 

betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn. 
 
De secretaris 
De taken van de secretaris zijn: 

 Behandelen, samen met de voorzitter, van de inkomende en uitgaande post en e-mail, 
 Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail, 
 Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire bevoegdheden en 

de situatie, 
 Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als 

schriftelijk, 
 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen, 
 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met 

betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn, 
 Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen. 
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Het bestuurslid 
De taken van het bestuurslid zijn: 

 Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire bevoegdheden en 
de situatie, 

 Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel mondeling als 
schriftelijk, 

 Ondersteunen van andere bestuursleden bij het werven van relaties, 
 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen, 
 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met 

betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn. 
  
Ambassadeurs indien deze worden aangesteld 
Het bestuur kan ambassadeurs (vrijwilligers) aantrekken om bepaalde werkzaamheden uit te 
besteden. Toekomstige ambassadeurs zullen altijd worden aangestuurd door het bestuur (ten 
minste één bestuurslid).  
 
Ambassadeurs worden niet uitgenodigd voor de bestuursvergaderingen. 
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4.0 JAARPLAN 2016 - 2018 

Bij het uitzetten van het te voeren beleid concentreert SHF! zich op haar statutaire doelstelling in 
combinatie met de visie. De focus van SHF! richt zich op schoon drinkwater, hygiëne en de 
functionaliteit van de ziekenhuizen en basisscholen. Daarnaast zal SHF! zich inzetten voor de 
aangedragen projecten door YHF!, ook indien dit één bepaald persoon betreft.  SHF! wil, met 
behulp van geld doneren en/of materieel en/of diensten, de focusdoelen de mogelijkheid geven om 
weer te functioneren zoals het behoort. Daarnaast helpt SHF! met strategisch denken en willen wij 
van SHF! dat de mensen op Flores zich na het realiseren van het project zelfstandig kunnen 
redden. Ook proberen wij met de projecten verbetering te geven aan het leven. 
 
Projecten 
Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien drinkwater en hygiëne: 

 De waterwinkel in Lela uitbreiden met een 2e installatie en 2e brommer om meer mensen te 
bereiken, 

 Een 2e waterwinkel inclusief brommer beginnen in een ander dorp waarbij de bezorgradius 
elkaar voor een klein deel overlappen, 

 Het bouwen van 105 afzonderlijke toilet- en wasruimten voor circa 1.200 allerarmsten, mensen 
die nu geen echt toilet- en of wasruimte hebben. 

 
Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van het ziekenhuis/artsen zijn: 

 Eén of twee aardbeving bestendige USG’s inclusief printer, 
 Een operatielamp voor een operatiekamer, 
 Een bevallingstafel, 

 
Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van scholen: 

 Het voorzien van 10 kleinere scholen met nieuwe schoolboeken, 
 Het bouwen van toiletten, 3 stuks, voor meerdere scholen, 

 
SHF! weet inmiddels dat bij het realiseren van bovenstaande projecten er tevens banen gecreëerd 
zullen worden om de werkzaamheden uit te voeren. 
 
Activiteiten SHF! 
Om bovenstaande projecten te realiseren zal SHF! proberen fondsen en donateurs te werven. 
Hiervoor zal het bestuur in de periode 2016 – 2018 de volgende activiteiten voortzetten: 

 De website (www.helpflores.com) verder opzetten en bijhouden, 
 Marketingacties om de naamsbekendheid te vergroten en fondsen te werven, onder andere 

mailings van nieuwsbrieven naar familie en relaties (privé en zakelijk), lokale acties en via 
internet, 

 Benaderen van relaties (en opnemen in relatiebeheersysteem), te weten, 
 Bedrijven/organisaties voor donatie, sponsoring, middelen en/of diensten, 
 Particulieren voor donatie, sponsoring en/of mogelijke ondersteuning, 
 Onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld scholen) om een “Goede doelen activiteit” te 

organiseren waar SHF! mogelijk voorlichting kan geven, 
 Andere stichtingen voor eventuele samenwerking, 
 Overheden of koepelorganisaties ten behoeve van eventuele subsidies, 

 Communicatiekanalen opzetten richting relaties: nieuwsbrief (minimaal tweemaal per jaar), 
Facebook en Twitter, 

 Contact houden en verstevigen met de regio Sikka op Flores (Indonesië) en YHF!. 
 
De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de stichting haar doelstelling feitelijk kan 
nastreven. Bovenstaande activiteiten worden door het bestuur op een (kleinschalige) directe 
manier uitgevoerd, onder andere door het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten. 
Naast donaties van vaste donateurs hoopt SHF! in de toekomst meer structurele en/of incidentele 
donaties aan te trekken. 
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Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
SHF! heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status, kan zij vrij van 
schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden 
mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden. Indien SHF! een bedrijf of een 
natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan SHF!, is SHF! bereid 
fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal 
gefaciliteerde vormgeving te komen.  
 
Verslagen 
De statuten, een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de jaarverslagen (volgens de 
Richtlijn 640, aangepast 2007), het beleidsplan en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de 
website en kunnen door belangstellenden worden gedownload, zie www.helpflores.com. 
 
Keurmerk 
SHF! heeft er bewust voor gekozen géén (CBF) Keurmerk aan te vragen. De reden daarvan is dat 
het aanvragen en de periodieke hertoetsing een zeer kostbare aangelegenheid is. SHF! wil de 
inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de doelstelling. 
 
Jaarrekening 
Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid 
over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 april. Deze is volledig openbaar 
en te vinden op de website en wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. 
 
Lokale organisatie in Flores 
SHF! werkt intensief samen met een team van lokale mensen die werken voor onze zuster stichting 
Yayasan Help Flores! De bestuursleden staan onder leiding van Paulus Marthon. Zodra er projecten 
in uitvoering gaan ontvangen de medewerkers van YHF! een lokaal gerelateerd salaris. Wekelijks, 
bijna dagelijks wordt er gerapporteerd aan de voorzitter van het bestuur van SHF! door middel van 
email en/of Whatsapp. Ook volgt na afloop van elk project een financieel overzicht. 
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5.0 FINANCIËN 

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn 
minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, 
inschrijving kamer van koophandel en overige onkostendeclaraties, zoals postzegels en materiaal 
ten behoeve van marketing. Hiervoor is een bestemmingsreservering opgenomen in de 
boekhouding van € 750,00. 
 
Alle opbrengsten (schenkingen/ donaties) en kosten worden in beginsel geboekt op het project 
waarvoor de donatie is gedaan. De boekhouding is naast inkomend en uitgaand ingericht dat per 
project precies inzichtelijk is, op elk moment, wat toegekend is aan het project. Mede hierdoor 
kunnen wij als bestuur snel schakelen indien we zicht hebben op voldoende financiën en een 
project kan starten. De rentebaten worden aan het verslagjaar toe gerekend wanneer deze 
ontvangen c.q. gevorderd worden, in het begin van elk nieuw boekjaar. SHF! hanteert het ‘gratis’ 
programma SpeedBalance voor de boekhouding. In de jaren 2012 en 2013 werd dit door de 
toenmalige penningmeester in Excel bijgehouden, maar gezien de formules en hierdoor de kans op 
fouten heeft het huidige bestuur in 2014, na aftreden van de penningmeester, besloten over te 
stappen naar het programma Speedbalance. 
 
In Speedbalance wordt tevens nauwkeurig bijgehouden wat de uitgaven zijn van SHF! hiermee 
wordt bedoeld, kosten t.b.v. de bank, printer, postzegels, website e.d. Zodoende kan SHF! snel 
berekenen hoeveel procent aan algemene kosten op gaat. Wij hebben het streven om deze post zo 
laag mogelijk te houden en zullen zeker de 25% mogelijkheid van ANBI niet nastreven. Elke euro 
moet voor zo goed als 100% ten goede komen van het eiland Flores.  
 
Voor zover SHF! haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal dit 
vermogen, na overleg in een bestuursvergadering, worden belegd in defensieve fondsen en/of op 
een renterekening plaatsen tot het realiseren van het project mogelijk is. Tot op heden is dit 
allemaal geplaatst op een renterekening totdat het project gerealiseerd kan worden. Dit komt 
mede doordat de doorloop snelheid relatief hoog is. Voldoende financiën betekend starten met het 
project, dus overboeken naar YHF! oftewel Flores. 
 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, echter maakt 
het bestuur hier nog geen gebruik van. Kosten t.b.v. afreizen naar Indonesië e.d worden door het 
bestuur uit eigen portemonnee betaald. s 
 
Indien SHF! zal besluiten te stoppen met haar werk, is conform statuten vastgesteld dat het 
resterende bedrag overgemaakt zal worden naar het ziekenhuis in Lela, rumah sakit St. Elisabeth. 
 
 
Projectenbegroting 
Elk jaar wordt er een begroting opgesteld door het bestuur van SHF! De begroting wordt opgesteld 
n.a.v. de ervaringen van donaties e.d. van voorgaande jaren. Mede hierdoor kan het lijken dat wij 
als SHF! elk jaar voorzichtig zijn met de prognose. Doordat wij als SHF! compleet afhankelijk zijn 
van donaties van stichtingen, fondsen, bedrijven en particulieren is het moeilijk om een harde 
begroting op te stellen. Wij schatten bij benadering in wat wij als SHF! aan projecten hopen te 
kunnen realiseren. Het kan namelijk zo zijn dat bepaalde stichtingen en fondsen, onze grootste 
groep van inkomsten, ineens andere doelstellingen aannemen dan dat wij als SHF! in eerste 
instantie voor ogen hadden. Indien wij dit merken op de fondsen markt zullen wij ons standpunt en 
onze projecten hierop aanpassen, maar rekening houdend met de prioriteiten van Flores. 
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Voor het jaar 2016 hebben wij de volgende begroting opgesteld. 
 
 

Begroting 2016

Baten uit eigen fondsenwerving: 

Giften, donaties, schenkingen  66.000,00               

66.000,00               

Kosten eigen fondsenwerving 

Kantoorartikelen 350,00                     

Marketingskosten (reclame, advertenties, internet) 175,00                     

Websitekosten (provider, hosting, e‐mail) 25,00                       

Drukwerk, porti, vrachtkosten 200,00                     

Overige kantoorkosten ‐                           

Bankkosten 350,00                     

Accountants‐ en administratiekosten 242,00                     

Vakliteratuur ‐                           

Onvoorziene kosten ‐                           

Kosten, beheer en administratie 1.342,00                 

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

Netto baten  64.658,00               

Totaal eigen fondsenwerving 

Aandeel  in gezamenlijke acties/acties  van derden  ‐

Beschikbaar uit fondsenwerving 

Rentebaten en ‐lasten  150,00                     

Totaal beschikbaar voor doelstelling 64.808,00               

Bestedingen 

Projecten onderwijs 9.000,00                 

Projecten gezondheidszorg 18.000,00               

Uitvoeringskosten  YHF! 3.000,00                 

Overige Projecten  35.000,00               

Uitvoeringskosten Totaal Besteed aan Doelstelling  65.000,00               

Tekort/Overschot  (192,00)                   

Waarvan bestemmingsreserve 750,00                       
 
 
Zoals elk jaar kan dit einde jaar enorm verschillen. De begrotingen voor het toekomstige jaar 2017 
en 2018 stellen wij tijdens het maken van het jaarverslag op en wordt goedgekeurd in een 
bestuursvergadering. Indien u deze wenst te ontvangen in de toekomst kunt u contact met ons 
opnemen middels e-mail. 
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Organisatiebegroting 

Voor de periode 2016 en de opeenvolgende jaren heeft het bestuur een organisatiebegroting 
opgesteld. Deze begroting betreft in totaal circa € 2.000/jaar. 
 
 
Organisatiebegroting Huidig

Uitgaven 31‐12‐2015

410 ‐ Kantoorartikelen  €          961,42 

452‐ Reclame, advertenties  €          251,05 

460 ‐ Websitekosten  €            24,74 

470 ‐ Drukwerk, porti, vrachtkosten  €          177,81 

479 ‐ Overige kantoorkosten  €                   ‐   

480 ‐ Bankkosten  €          353,97 

481 ‐ Accountants‐ en administratiekosten  €          242,00 

486 ‐ Vakliteratuur  €            25,00 

Onvoorziene kosten  €                   ‐   

TOTAAL  €       2.035,99   
 
De totale inkomsten van SHF! waren tot 31 december 2015 ca. € 300.000. Indien u meer 
informatie wilt m.b.t. de cijfers van SHF! kunt u de jaarverslagen, conform eis ANBI, downloaden 
op onze website.  

Beheer 
SHF! heeft het vermogen in eigen beheer op rekeningnummer 50.25.82.383 van de ABN AMRO 
staan. Naast de penningmeester heeft de voorzitter volledig toegang tot de bankrekening van SHF! 
De penningmeester is bevoegd om het vermogen te beheren en goedgekeurde donaties, 
vergoedingen en andere kosten te boeken. De administratie wordt maandelijks geregistreerd en 
gecontroleerd door de penningmeester.  
 
Minimaal per kwartaal zal de penningmeester een toelichting geven aan het bestuur over het 
verloop van de baten en lasten van SHF! De administratie zal worden vergeleken met de vooraf 
vastgestelde projectenbegroting, waarin bepaald is hoeveel geld nodig is om de vastgestelde 
projecten uit te voeren. Daarnaast wordt de organisatiebegroting naast de werkelijk gemaakte 
algemene kosten gezet. 
 
Besteding van het vermogen 
De besteding van het vermogen gebeurt in overleg met het bestuur van Yayasan Help Flores! onze 
zusterstichting. Elk jaar tracht het bestuur, of enkele leden ervan, opnieuw af reizen naar Flores 
om daar mondeling en schriftelijke afspraken te maken met het bestuur van YHF! Tevens zal het 
bestuur de uitgevoerde projecten controleren en evalueren. 
 
Ook zal er gesproken worden over hoe de fondsen, middelen en/of diensten ingezet kunnen 
worden en hoe gewaarborgd wordt dat deze juist besteed/ingezet worden. De reden hiervan is de 
sponsors, donateurs en ambassadeurs van SHF! bevestiging bieden dat hun steun aan SHF! goed 
besteed is.  
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The Neterlands (Negri Belanda) 
Telefoon: +31 (0) 6 51 353 184 
 
internet:  
www.helpflores.com  
www.stichtinghelpflores.nl  
 
e-mail: 
info@helpflores.com   
  
 
twitter: @helpflores 
 
K.v.K. nr. 53822978 
Rekening: 
ABN Amro 50.25.82.383 
IBAN: NL49ABNA0502582383 
BIC ABNANL2A  

 
 
 

Getekend te Dronten, februari 2016, 
 
 
 
 
 
Herbert van Loon   Fred van der Beek  Lex Wertien 
Oprichter/voorzitter/secretaris  penningmeester  bestuurslid 
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