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Jaarverslag 2013
1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Bali over 2013. De stichting richt zich
conform de statuten vooral op onderdak en onderwijs voor inwoners van Bali. Onderdak vertaalde
zich dit jaar ondermeer in steun aan een arme familie in Selat, Noord-Bali, bij de renovatie van hun
eenvoudige keuken. De meeste aandacht ging echter weer naar onderwijs uit d.m.v. steun aan de
milie-educatie door NP Bali Barat Ranger Nono, cultuureducatie in Les, de bouw van toiletten bij
een kleuterschool in Ababi en de blijvende steun aan kinderen in Budakeling, zodat zij naar school
kunnen gaan. Het bestuur waakt ervoor dat de activiteiten binnen de middelen en formele
doelstellingen blijven. Om deze reden werd bijvoorbeeld een verzoek tot schuldsanering
afgewezen.
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2. Activiteiten
Hieronder volgen de diverse activiteiten, geordend naar locatie.
Ababi: kleuterschool (2010/2)
Caroline en Arjen bezochten opnieuw de kleuterschool tijdens de schooluren en werden ontvangen
door hoofdleister Kadek. Het aantal kinderen is inmiddels van 30 naar 45 gestegen. De kleuterschool
voldoet duidelijk in een behoefte. Samen met Gede Wangsa liet Kadek ons het nieuwe
schoolgebouwtje zien, enkele honderden meters lopen van de gemeenschapsruimte waar de
kleuterschool nu nog steeds provisorisch in verblijft. Het mooie groene schoolgebouwtje, door de
overheid gebouwd, kan niet in gebruik worden genomen wegens het ontbreken van toiletten en een
omringende muur. De Vrienden van Bali overwogen hierop, naast de jaarlijkse bijdrage van € 250,00
voor schoolmiddelen, eenmalig de bouw van de muur en toiletten te financieren. Daarop besloot
het dorpshoofd, de kepala desa, de muur voor zijn rekening te nemen, zodat voor de Stichting de
financiering van een klein toiletgebouwtje met twee toiletten als eenmalige extra bijdrage
overblijft (€ 1040).

Spelen met de kinderen; met Kadek en Gede voor het nieuwe schoolgebouwtje

Bali Barat (Nono): milieueducatie (2011/1)
De stichting heeft, tijdens een bezoek van Arjen en Caroline, ranger Nono's milieu-educatieactiviteiten gesteund met 100 euro. Met Nono is afgesproken dat hij met een voorstel komt voor
nadere voorstellen. Dit zou kunnen zijn zijn in de vorm van onkostenvergoeding voor tijdelijk
verblijf van scholieren die in het Nationale Park onderwezen worden in bescherming van de zee, het
mangrovebos en milieu in het algemeen.

Nono, altijd bezig met educatie en milieubescherming in Bali Barat Nasionale Park
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Banyualit: lening aan Ayu en Mangku (2007/1)
Ayu en Mangku hebben in 2013 Rp. 10.000.000 afgelost. Er blijft nu nog Rp. 10.000.000 af te lossen
in het kader van de in 2007 overgenomen rest-schuld t.b.v de aankoop van de grond waar Sunset
Ayu Restauarant en Bungalows op staan. Volledige afbetaling is in 2014 voorzien.

Restaurant Sunset Ayu; de Sunset-familie met Arjen en Caroline

Banyualit: buitenboordmotor voor Agus (2013/1)
Om Agus te helpen in eigen onderhoud te voorzien voor hem en zijn gezin, heeft de Stichting
positief beslist op zijn vraag hem bij te staan bij de aanschaf van een nieuwe buitenboordmotor
voor de boot die hij afgelopen jaar (op krediet) kocht. Op deze manier zal hij beter met toeristen
de zee op kunnen gaan om dolfijnen te spotten en te snorkelen.

De boot van Agus; dolfijnen

Budakeling: schoolkinderen (2010/1)
Via zilversmid Made Sudarmi wordt in desa Budakeling het schoolgaan van een aantal kinderen
gesteund. Eerder werd met Made Sudarmi door Arjen en Caroline een meerjarenplanning
gemaakt.In 2012-2013 werden er acht kinderen gesteund: een zestal naar de lagere school, een
tweetal voortgezet onderwijs. Om de start van het nieuwe schooljaar en de steun aan een nieuw
aantal kinderen te markeren organiseerde Made Sudarmi op 25 september een startavond, waarop
Arjen de uitgenodigde kinderen en hun ouders namens de stichting toesprak en Caroline alle
kinderen een tas met schoolmiddelen (pennen, potloden, schriften etc.) uitreikte. De totale kosten
voor 2013 (voor schooljaar 2013-14) zijn € PM Het bedrag daarvoor werde in twee termijnen aan
Made Sudarmi overgemaakt.
De volgende kinderen worden in het schooljaar 2013-2014 gesteund:
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Ni Luh Eka Widiantari (SMP); I Wayan Cahyana Putra (SD), Ni Komang Tika Dentriani (SD), I Made
Prenata Pinatih (SD), I Putu Pande Widiatmika (SD), Ni Kadek Dwi (SD), I Wayan Guntur (SD).

Made Sudarmi, ouders en kinderen; Caroline deelt schooltassen uit; Arjen spreekt de ouders en kinderen toe; groepsportret

Les: dans-, muziek- en sportlessen (2013/1)
Arjen en Caroline hebben Les opnieuw bezocht. Aan de bouw van een lagere school (Sekolah Dasar no. 5,
Kelas Jauh Butiyang) leverde de stichting in 2011 een bijdrage van € 6.000. Dankzij de steun van een
Rotary-club in Australie is het schooltje inmiddels afgebouwd. Van Charles Jacobs, onze
contactpersoon in Les, moet nog een eindverantwoording worden ontvangen.
Voor het nieuwe project heeft Charles Jacobs inmddels een financier gevonden. In het dorp worden
nu toiletten, kamar mandi, gebouwd bij de huizen.
De Stichting heeft in 2013 wel de financiering van enkele educatieve projecten op zich genomen: de
doorstart van de lessen aan kinderen voor Balinese dans en gamalan en enkele sportfaciliteiten.
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Aanleg Kamar Mandi in Les; Arjen met Charles Jacobs

Selat: renovatie keuken (2011/1)
Eerder al hielp de Stichting de ouders van Komang, de vrouw van Agus, die erg arm zijn met de
aanleg van een nieuw dak op hun zeer eenvoudige woning in Selat. Nu bleek het dak van de keuken
op instorten te staan, mede door aangetast houtwerk door termieten. De stichting betaalde de
constructie van een nieuw en verhoogd dak boven de keuken.

Het dak van de keuken bijna op instorten, drie generaties in Selat

Seraya: sekolah desa (SD) (2012/1)
De Stichting Vrienden van Bali heeft in 2012 de financiering van fase III (€ 4.300) van de bouw van
een nieuwe lagere school in Desa Seraya op zich genomen, een project waarvoor de stichting
benaderd was door het bestuur van de Stichting Arjuna. Arjen en Caroline hebben het nieuwe
schoolgebouw bekeken op 21 september in bijzijn van de contactpersoon namens de stichting
Arjuna, Kirsten Kumpf, en het hoofd van de school. Zij waren onder de indruk van het prachtig
verzorgde gebouw, maar ook van de lessen Balinese dans die er op de zaterdagmiddag werden
gegeven. Boven de ingang van het klaslokaal zal een bord ter nagedachtenis aan Joke Kremer
worden geplaatst. Immers, de Stichting heeft een groot deel van haar fonds aan de nalatenschap
van Joke Kremer te danken.
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Danslessen, Caroline met het hoofd van de school in de rumah sekolah ‘Joke Kremer’

Sudaji: medische bijstand (2013/2)
Na een ernstige val bleek de vader van Ayu niet meer te kunnen lopen. De aanschaf van een looprek
en medicijnen bleek een goede stap, waardoor herstel en mobiliteit werden bevorderd.

Bij Doktor Fajar in Singaraya; met het looprek in Sudaji

3. Publiciteit
Het omzetten van de website door een Leiderdorps bedrijf bleek geen succes: zowel in werkwijze
als in kwaliteit werd niet het verwachte resultaat geleverd. Het bestuur beraadt zich op verdere
stappen.

4. Externe contacten
Zie project Seraya

5. Interne organisatie
Bestuursvergadering
Het bestuur van de Stichting heeft in 2013 twee keer vergaderd, op 2 juni 2013 in Leiden en op 1 of
8 december in Leiden. Het bestuur bestaat uit Rob Does, Caroline van der Kuijl (voorzitter), Arjen
van der Kuijl (secretaris), Hans van Swieten (penningmeester) en Eddie Toorop.
Werkbezoeken voor de Stichting
Eddie was ook in 2013 drie maal op Bali.
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Arjen en Caroline bezochten dit jaar een groot aantal projecten in de periode 6-25 september 2013:
Nono in Bali Barat, Selat, Seraya, Sudaji, Les, Budakeling en Ababi.

6. Financiën 2013
Wettelijk vereiste gegevens Stichting Vrienden van Bali
Naam: Stichting Vrienden van Bali
Fiscaal nummer: 8143.68.475
Contactgegegevens:
H. van Swieten, peningmeester
Jacoba van Beierenlaan 63
2353 DT Leiderdorp
071-5895542
Beloningsbeleid

Stichting
Vrienden
van
Bali en is bereid de activiteiten van bestuursleden te belonen
De
Stichting heeft
voldoende
vermogen
met een vrijwilligersbijdrage van jaarlijks € 1500,00, gelet op de intensieve werkzaamheden m.n.
op
Bali ten behoeve van het starten, begeleiden en controleren van diverse projecten en gelet op
Balans
de administratieve en bestuurlijke werkzaamheden in Nederland.
Activa:

31-12-2013

Passiva:

31-12-2013

Liquide
132.525 Kapitaal
St. Vrienden
van Bali
132.525
Net
als middelen
eerdere jaren zien de bestuursleden
overigens
af van
deze vrijwilligersbijdrage.

Financiele verantwoording 2013
€

€

132.525

132.525

De totale balans is op te vragen bij de secretaris en penningmeester voor relevante derden.
Winst- en verliesrekening
2013
Contributies & abonnement
Vergaderkosten
Ontwikkelingshulp
Bankkosten
Giften
Rentebaten
Resultaat

453
8.025
201
-2.369
6.309

7. Beleidsplan 2012-2017
De Stichting Vrienden van Bali beschikt over een bescheiden vermogen. Conform de doelstellingen
in de statuten worden er kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs en onderdak
gefinancierd, aangevuld met micro-kredieten waarmee arme inwoners van Bali een bestaan kunnen
opbouwen. Voor de periode 2012-2017 zet het bestuur het ingezette beleid voort, waarbij er wordt
gestreefd naar het jaarlijks steunen van zo’n 10 a 12 projecten. Deze projecten worden gestart en
gevolgd door de bestuursleden die jaarlijks een of meerdere keren naar Bali gaan. Bij verschillende
projecten wordt dankbaar gebruik gemaakt van enkele betrouwbare contactpersonen ter plaatse,
via wie de financiering plaatsvindt. Omdat noch van Nederlandse kant, noch van Balinese
vergoeding van deze vrijwillgersactiviteiten worden gevraagd, komt 100% van de gelden ten goede
aan de projecten zelf. De bijdragen kunnen, gelet op de omvang van het fonds en de beperkte
mogelijkheden tot het houden van toezicht, niet groter zijn dan € 6.000 per project.
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8. Projectoverzicht
Nummer
2004/1
2005/1
2007/1
2009/1
2010/1
2010/2
2010/3
2010/4
2011/1
2011/2
2012/1
2012/2
2013/1
2013/1

Locatie
Banyualit
Tirtgangga
Banyualit
Lovina
Budakeling
Ababi
Banyupoh
Les
Selat
Seraya
Seraya
Tirtgangga
Banyualit
Les

inhoud
Diverse projecten Eddie
Varkens
Lening aan Ayu en Mangku (onderdak)
Window to the World (onderwijs)
Individuele kinderen naar school (onderwijs)
Kleuterschool (onderwijs)
Weeshuis
Waterreservoir
Dakreparatie (onderdak)
Renovatie schoolgebouw (onderwijs)
Nieuwbouw schoolgebouw (onderwijs)
Schooluniform (onderwijs)
Buitenboordmotor Agus)
Dans-, sport- en muzieklessen
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