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Jaarrekening 
 

Balans 
 

  

31-dec-18 31-dec-17

Activa

Vaste Activa

Computer en aanverwanten

Vlottende Activa

Liquide Middelen

Betaalrekening 3.631,92€     2.492,03€     

Spaarrekening 3.068,81€     3.065,74€     

Totaal 6.700,73€     5.557,77€     

Passiva

Eigen vermogen 6.700,73€     5.557,77€     

Totaal 6.700,73€     5.557,77€     

Resultaat 1.142,96€     -1.288,02€   
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Winst en verliesrekening 
 

 
  

Omzet

Donaties Nederland 4.575,00€   1.863,00€   

Donaties Duitseland 1.370,00€   1.191,30€   

Verkoop 40,00€         

Ontvangen rente 3,07€           6,92€           

Overig

Totaal 5.988,07€   3.061,22€    

Kosten

Aanschaf boeken 50,49€         

Bank, Website & KVK 190,11€       184,98€       

Bibliotheek 327,36€       353,44€       

Goederen 244,85€       

Ondersteuning kind 346,70€       

Overig 597,15€       

Schoolboot 2.327,64€   2.514,19€   

Schooluniformen 57,44€         

Voetbalveld 2.000,00€   -€             

Totaal 4.845,11€   4.349,24€    

Resultaat 1.142,96€   -1.288,02€  

moet zijn 1.142,96€   -1.288,02€  

20172018
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Toelichting op de winst en verlies rekening 
 

Donaties Nederland 
Hieronder vallen alle donaties die niet uit Duitseland worden gehaald. Een groot onderdeel hiervan 
zijn de vaste donateurs. Daarnaast ook incindentele donaties en tevens een klein deel verkoop van 
goederen die niet direct toe te wijden zijn aan de post Verkoop. 
 
Donaties Duitsland 
Hieronder vallen alle donaties die uit Duitsland worden verkregen. De reden dat deze los word 
vermeld van donaties uit Nederland is omdat deze Donaties via fondsverwerver Erika Nerb worden 
verkregen. 
 
Verkoop 
Dit zijn de opbrengsten die worden behaald met de verkoop van goederen die ingekocht worden in 
Indonesie.  
 
Ontvangen rente 
De ontvangen rente over het bedrag dat uitstaat op de spaar en betaal rekening van Piara. 
 
Aanschaf boeken 
Boeken die in Indonesie worden aangeschaft ten behoeve van de bibliotheken. Ook het transport van 
de boeken naar Hoga valt hieronder. 
 
Bank, Website & KVK 
Kosten die in Nederland gemaakt worden voor de bankrekening, website en de inschrijving bij de 
KVK. 
 
Bibliotheek 
Hieronder vallen de operationele kosten voor het draaiende houden van de verschillende 
bibliotheken. Deze bibliotheken zijn kleine kamertjes in huizen van onderwijzers die een vergoeding 
krijgen voor het runnen van hun bibliotheek. 
 
Goederen 
Kosten van inkoop en verzending die gemaakt worden voor spullen die in Indonesie gekocht worden 
en vervolgens in Nederland en Duitseland verkocht worden. Met de opbrengst hiervan worden weer 
andere projecten gesteund in Indonesie. 
 
Ondersteuning kinderen 
Sommige kinderen worden financiel gesteund bij het volgen van een opleiding of cursus. 
 
Overig 
Kosten die niet onder een van de ander posten kunnen worden toegewezen. Zo is er in 2013 
bijvoorbeeld een kano aangeschaft waarmee de ouders van sommige kinderen kunnen vissen om zo 
geld te verdienen zodat het kind niet hoeft te werken. 
 
Schoolboot 
Kosten die gemaakt worden voor het dagelijk laten varen van een boot die kinderen naar school 
brengt en haalt. Hieronder vallen ook kosten voor een bootsman die dagelijks op en neer moet varen 
voor deze kinderen. 
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Schooluniformen 
Om naar school te mogen moeten kinderen in hun schooluniform verschijnen. Echter is dit uniform 
voor sommige kinderen te duur en kunnen daardoor dus niet naar school. Piara schaft voor deze 
kinderen een uniform aan zodat de kinderen alsnog naar school kunnen. 
 
Strandschoonmaak 
Een keer per week komen kinderen het strand schoonmaken van aangespoeld afval. Hiermee hopen 
we te bereiken dat de kinderen een besef krijgen in het balang van een schoon millieu. Voor het 
schoonmaken krijgen de kinderen een hele kleine vergoeding. 
 
Voetbalveld 
Met behulp van Jelle heeft Piara een voetbalveld aangelegd in het zeemadendorp Sampela. Hier 

hebben alle kinderen uit het dorp de mogelijkheid om zich kind te voelen.  
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Beleidsplan 2019 
 

In 2019 willen we de volgende programma’s van Pesisir in Zuidoost Sulawesi – Indonesië 

ondersteunen. De vermelde bedragen zijn in euro’s. 

 

 

Inkomsten

Vaste (maandelijkse) donateurs 2.000,00€     2.000,00€  

Verwachte overige inkomsten 1.000,00€     1.000,00€  

Totaal 3.000,00€    3.000,00€    

Uitgaven

Aanschaf boeken 950,00€        100,00€      

Bank, Website & KVK 450,00€        180,00€      

Bibliotheek 350,00€      

Goederen 200,00€      

Ondersteuning kind 800,00€        500,00€      

Overig 750,00€        597,15€      

School 1.100,00€     

Schoolboot 3.300,00€     2.500,00€  

Schooluniformen 50,00€        

Strandschoonmaak 550,00€        

Totaal 7.900,00€    4.477,15€    

Resultaat -4.900,00€  -1.477,15€  

2019 2018
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