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Jaarverslag 2014  
 
 

1. Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Bali over 2014. 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 
de kleuterschool in Ababi in de vorm van lesmateriaal en de blijvende steun aan kinderen in 
Budakeling, zodat zij naar school kunnen gaan. Er werden dit jaar geen nieuwe projecten gestart, 
omdat bestuursleden Caroline en Arjen van der Kuijl dit jaar geen bezoek aan Bali konden brengen 
en bestuurslid Eddie Toorp in beslag genomen werd door andere prioriteiten. 
  

 
Op het strand van Nusa Penida; rijstterassen rond Munduk 

 

2. Activiteiten 

 
Hieronder volgen de diverse activiteiten, geordend naar locatie. 
 

Ababi: kleuterschool  (2010/2) 

 
Het gaat goed met de kleuterschool in Ababi. Het mooie groene schoolgebouwtje, door de overheid 
gebouwd, kon aanvankelijk niet in gebruik worden genomen wegens het ontbreken van toiletten en 
een omringende muur. De Vrienden van Bali financierden in 2013 de bouw van een klein 
toiletgebouwtje met twee toiletten als eenmalige extra bijdrage, de jaarlijkse bijdrage voor 
schoolmiddelen werd doorgezet. 
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De bouw van de toiletten en een schoolmuur voor het nieuwe schoolgebouwtje 

 

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 2015 voorzien. Het restaurant en 
de bungalows krijgen nog steeds volop bezoekers, zeker nu ook de kamers via booking.com geboekt 
kunnen worden. Agus en Komang spelen een steeds belangrijker rol in het familiebedrijf. Ook heeft 
Agus, dankzij de nieuwe buitenboordmotor die door de Stichting werd gefinancieerd, regelmatig 
werk aan het dolfijnen spotten en snorkelen met toeristen. 
 

 
Restaurant Sunset Ayu; de Sunset-familie werd uitgebreid met de dochter van Agus en Komang 
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 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, 
zodat de continuiteit verzekerd is en de kinderen steeds hun meerjarige opleiding kunnen afmaken. 
 

 
Slippers uit voor je de school binnengaat…. 

 

Selat: renovatie keuken (2013/2) 

 
De Stichting hielp in de voorgaande jaren 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 en een nieuwe 
keuken.In november bereikte ons het trieste bericht dat de moeder van Komang in de zomer van 
2014 is overleden. De Vrienden van Bali willen de vader van Komang, die geen vast werk heeft, hulp 
bieden in de vorm van een klein startkapitaal voor een kleine ondernemening. Eddie neemt dit idee 
mee en gaat met vader en met Agus en Komang praten. 
 

3. Publiciteit 

 
Wat betreft de website heeft Quirijn Prooij, maker van de website, inmiddels enkele verbeteringen 
doorgevoerd. Nieuw zijn de jaarverslagen die sinds enige tijd, mede naar aanleiding van een 
verplichting van de belasting dienst, op de website geplaatst worden. 
 

4. Externe contacten 

 
Met enige regelmaat wordt de secretaris benaderd voor concrete deelname aan projecten op Bali. 
Omdat de Vrienden van Bali enkel financiele bijstand verleent aan materiele voorzieningen 
(huisvesting, schoolgebouwen) of individuele bijstand aan kinderen (schoolgeld) zijn er geen 
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projecten waaraan daadwerkelijk een bijdrage als vrijwilliger aan gegeven kan worden. De 
verzoeken worden altijd zo goed mogelijk doorverwezen naar projecten van derden. 
 

5. Interne organisatie 

 

Bestuursvergadering 

 
Het bestuur van de Stichting heeft in 2014 een keer vergaderd, op 12 december 2014 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 2014 drie maal op Bali. Hij meldt dat hij om verschillende redenen niet aan 
projecten is toegekomen. Achtergronden zijn een kortere zomervakantie (daardoor verplaatste hij 
zijn vlucht en zat hij niet in de rampvlucht MH17!) en een groot beslag op zijn tijd door een 
huwelijksceremonie. De sponsoring van Solihin (derde broer van Imam) voor de vervolgopleiding na 
zijn SMP is gestopt omdat hij de school moest verlaten. De vrienden die Eddie steunde met de 
exploitatie van zoutpannen moeten door het afkalvende strand daarmee stoppen. Zij willen nu bij 
Tianyar een winkeltje beginnen. Mogelijk gaat de Stichting dat steunen. Als Eddie weer op Bali is zal 
hij dit oppakken. Verder kondigde Eddie voor 2015 aan dat hij met behulp van Rekik in kaart gaat 
brengen wat er moet gebeuren om het huis van Iman in Celuk Buluh, ooit met steun van Joke 
Kremer gebouwd, weer voor langere tijd in orde te maken. Het dak lekt en de balken (van goedkoop 
palmhout) zijn verrot. In ieder geval moet er dan een duurzamer houtsoort gebruikt worden.  
 
Arjen en Caroline bezochten dit jaar Bali niet. Wel onderhielden zij per e-mail contact met Gede 
Wangsa en Made Sudarmi over de voortzetting van de projecten in Ababi en Budakeling. 
 

6. Financiën 2014 

 

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 

 
De Stichting heeft voldoende vermogen en is bereid de activiteiten van bestuursleden te belonen 
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 
de administratieve en bestuurlijke werkzaamheden in Nederland. 
 
Net als eerdere jaren zien de bestuursleden overigens af van deze vrijwilligersbijdrage. 
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Balans en winst- en verliesrekening 2014 

 

         Winst- en verliesrekening   
     

        

   
2013 2014 

  
 

 Contributies & abonnement  
 

- 0  
 

  

 Vergaderkosten  
  

453  250  
 

  

 Ontwikkelingshulp  
 

8.025  584  
 

  

 Bankkosten  
  

201  113  
 

  

 Giften  
  

- - 
 

  

 Rentebaten  
  

-2.369  -1.583  
 

  

      
  

 Resultaat  
  

6.309  -636  
 

  

      
  

 
 

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 kant 
vergoeding van deze vrijwilligersactiviteiten 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. 
 

8. Projectoverzicht  

 
Nummer Locatie inhoud Afgerond/lopend 

2004/1 Banyualit Diverse projecten Eddie afgerond 

2005/1 Tirtgangga Varkens afgerond 

2007/1 Banyualit Lening aan Ayu en Mangku (onderdak) lopend 

2009/1 Lovina Window to the World (onderwijs) afgerond 

2010/1 Budakeling Individuele kinderen naar school 
(onderwijs) 

lopend 

2010/2 Ababi Kleuterschool (onderwijs) lopend 

2010/3 Banyupoh Weeshuis afgerond 

2010/4 Les Waterreservoir afgerond 

2011/1 Selat Dakreparatie (onderdak) afgerond 

2011/2 Seraya Renovatie schoolgebouw (onderwijs) afgerond 

2012/1 Seraya Nieuwbouw schoolgebouw 
(onderwijs) 

afgerond 

2012/2 Tirtgangga Schooluniform (onderwijs) afgerond 

2013/1 Banyualit Buitenboordmotor Agus) afgerond 

2013/2 Selat Herstel keuken (onderdak) afgerond 

2013/3 Les Dans-, sport- en muzieklessen afgerond 

 


