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2019 
Jaarverslag 2019 
 
 
1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Bali over 2019. De stichting richt zich 
conform de statuten vooral op onderdak en onderwijs voor inwoners van Bali, met een stevig accent 
op onderwijs, maar ook incidenteel op micro-kredietverlening. Het was een jaar vol activiteiten en 
een nieuwe wisseling in het bestuur. Penningmeester Hans van Swieten nam na 14 jaar 
lidmaatschap afscheid en werd voor zijn inzet uitvoerig bedankt. Martijn van de Kamp volgt Hans als 
penningmeester en bestuurslid op. Bestuursleden Caroline en Arjen bezochten op Bali in september 
/oktober de bestaande projecten en konden nieuwe initiatieven starten. En als vanouds verbleef 
bestuurslid Eddie enkele keren op Bali.  
 

 
De indrukwekkende rijsterassen van Jatiluwih …  
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2. Activiteiten 
 
Hieronder volgen de diverse activiteiten, geordend naar locatie. In de kaders wordt steeds de 
financiële verantwoording weergegeven. 
 
Ababi: kleuterschool  (2010/2 ) 
 

 

 
Bezoek aan de kleuterschool door Arjen & Caroline, oktober 2019  
 
De kleuterschool in Ababi ontwikkelt zich nog steeds erg goed en heeft nu maar liefst 5 docenten. 
De twee lokaaltjes zitten propvol met gemiddeld 60 kinderen. De kepala desa is nu medeverant-
woordelijk voor de school, maar met de uitbreiding met een derde lokaal is hij nog niet gestart. 
Arjen en Caroline bezochten de school dit jaar twee keer en spraken uitgebreid met contactpersoon 
Gede Wangsa, hoofd van de school Kadek en de kepala desa. De  school had de jaarlijkse bijdrage 
voor schoolmiddelen voor 2018 en 2019 nog tegoed. In uitvoerig overleg is besloten deze bijdragen 
en die voor 2020 in te zetten voor de overkapping van een deel van het schoolplein. Aan Gede 
Wangsa is de daarvoor begrote som van Rp. 13,2 miljoen overhandigd op 4 oktober 2019. Ook 
schaften we een waterstandaard en twee water-gallons aan (Rp. 440.000). Hiermee komt een einde 
aan het dagelijks uitdelen van tientallen plastic flesjes. 
 
Subsidie overkapping schoolplein en water-standaard plus gallons: € 905 
 
Banyualit: lening aan Agus en Mangku (2015/1) 
 
Sunset Ayu Restaurant en Bungalows floreert als familiebedrijf. Mangku en Agus hebben veel werk 
aan de boottochten met toeristen, die vaak helemaal uit het zuiden komen om dolfijnen te kijken. 
Het restaurant wordt zeer regelmatig bezocht en dan staat de hele familie in de keuken. Indah en 
haar man Gede hebben bovendien hun winkel met T-shirts en andere kleding ingepast in het pand: 
Shiver Konveksi. Voor de Vrienden van Bali ontwierpen ze dames- en heren T-shirts met een door 
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Gede aangepast logo. Mangku en Agus betaalden tijdens het bezoek van Arjen en Caroline hun 
laatste deel van de lening voor de buitenboordmotoren, die het nog steeds zonder mankeren doen, 
af. Aan de ouders van Ayu en de vader van Komang, de vrouw van Agus, werd een kleine bijdrage in 
de vorm van rijst en koffie geschonken. 
 

 
Met Mangku & Ayu na de konferensi over de definitieve afbetaling en Gede en Indah in hun winkel. 
 
 
Vierde en laatste terugbetaling lening voor aanschaf buitenboordmotor door Mangku: € 343, Agus: € 
343 
 

Banyualit: hulp aan Stichting  Teratai Dharma Centre (voorheen So Rehab) (2015/2) 
 

 
In het nieuwe lokaal van Teratai  en bij de meubelmaker  
 
Arjen en Caroline spraken op 3 oktober 2019 uitgebreid met manager Gede Voga van Teratai 
Dharma Centre voor fysiotherapie. Er bleek vooral behoefte aan een bureau, stoel en kast voor de 
nieuwe ruimte gevonden aan de dorpsweg van Kalibukbuk (Lovina) naar Banyualit. Deze werden 
gezamenlijk bij de meubelmaker in de desa besteld en betaald. 
 
 
Bijdrage voor het maken van meubels: € 480 
 
 
 Budakeling: schoolkinderen (2010/1) 
 
Arjen en Caroline konden deze keer uitgebreid met Made Sudarmi bijpraten en zo werd er een 
nieuw overzicht verkregen van de kinderen die worden gesteund. Er kwamen op Made’s voorstel 
enkele kinderen bij voor de Sekolah Desa. Enkele kinderen van de SMA (junior high school) 
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stroomden door naar de wat duurdere SMP (senior high school). Totaal steunen we 27 kinderen. 
Sinds vier jaar werd er ook weer een avond met de kinderen en hun ouders georgansieerd, waarbij 
Made en Arjen een korte toespraak hielden. Daarna genoot iedereen van een bordje nasi campur. 
 

 
Groepsfoto met de kinderen, oktober 2019 
 

 
Werken aan het overzicht, de eerste kinderen arriveren 
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TK (Kleuterschool) 
1 Ni	Putu	Tirta	Yanti  
SD (Sekolah Desa, lagere school) 
1 Ni	Luh	Apriliani	 Klas	1 
2 Ni	Luh	Galuh	Ari	Widyastuti			 Klas	2	
3 I	Wayan	Parta	 Klas	2	
4 Ni	Wayan	Yoni	Pratiwi											 Klas	2 
5 Ni	Made	Merliantari															 Klas	2 
6 Ni	Wayan	Yaya	 Klas	2	
7 Ni	Ketut	Ariani																							 Klas	3 
8 I	Komang	Udiantara	 Klas	4	
9 Ni	Putu	Larasati																					 Klas	5 
10 Ni	Komang	Pebriyata Klas	5 
11 Ni	Ketut	Aiswaria	Diviana	 Klas	5	
SMP (Voortgezet onderwijs) 
1 I	Kadek	Eka																													 Klas	1 
2 Ni	Kadek	Asih																										 Klas	2	
3 Ni	Made	Ari	Swandani								 Klas	2 
4 I	Made	Prenawa																					 Klas	3 
5 I	Wayan	Guntur																			 Klas	3 
6 Ni	Made	Juliasih																					 Klas	3	
SMA (Voortgezet onderwijs) 
1 Ni	Wayan	Pande	Era	Cintya	 Klas	1 
2 I	Putu	Pande	Widyatmika							 Klas	1	
3 I	Gede	Yogi	Nugraha													 Klas	1	
4 I	Wayan	Cahyana																						 Klas	2	
5 I	Gusti	Ayu	Diah	Safitri	 Klas	2	
6 Ni	Komang	Tika	Dentriani					 Klas	2 
7 I	Made	Prenata	Pinatih.										 Klas	2 
8 Ni	Komang	Anik	Dwinanda		 Klas	2 
9 I	Wayan	Agus	Widyantara					 Klas	2 
Kosten	per	scholier/student	
TK		 Rp.	150.000	x	1	x	12	 Rp.			1.800.000	
SD Rp.	150.000	x	11	x	12	 Rp.	19.800.000	
SMP Rp.	200.000	x	6	x	12	 Rp.	14.400.000	
SMA Rp.	400.000	x	9	x	12	 Rp	43.200.000	
Totaal	 Rp.	79.	200.000	
 
 
Totaal uitgaven schooljaar 2019-2020: € 5.197 
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Les (PM) 
 

Bij Charles op de veranda en een van de boeken over zijn werk in Les 
 
Op 29 september gingen Caroline en Arjen bij Charles Jacobs (geboren 1936) langs in Desa Les. Drie 
uur lang werd er bijgepraat. Charles krijgt inmiddels van een vermogende oud-studiegenoot 
maandelijks een ruime bijdrage voor zijn vele projecten, dus van de Vrienden van Bali verwacht hij 
geen hulp meer. Charles toonde ons het boek dat de genoemde studiegenoot over Charles’ 
activiteiten in Les publiceerde. 
 
Pemuteran: milieu-educatie door Nono  (2017/2) 
 
Ook dit bezoek hadden we uitgebreid contact met milieubeschermer en ranger Nono. De 
verrekijkers die de stichting hem vorig jaar gaf worden volop gebruikt bij de milieu-educatie. Ook is 
Nono nog steeds bezig met het plaatsen van vuilnisbakken op schoolpleinen – een project waar de 
stichting eerder hulp aan verleende. Hoogetpunt van de ontmoeting was het bezoek aan Nono en 
zijn vrouw thuis, waar de 5 maanden oude zoon Zacky trots werd getoond. De vele geschenken die 
Arjen en Caroline uit Nederland meekregen veroorzaakten zeer enthousiaste reacties! 
 

 
Trotse ouders en de vuilnisbakken van Nono 
 
 
Ababi: varken (2019/1) 
 
Voor de tante van Made Birit en Komang werd een varken aangeschaft in overleg met Made en zijn 
vrouw. Het bezoek aan de pasar babi was, zoals altijd, weer een enorme belevenis. Het varken 
werd traditioneel pas in het hok gezet nadat dat met vuur was gereinigd en nadat de ogen van het 
varken met knoflook waren ingewreven. Het prachtige varken is de nakomeling van een Javaanse 
vader en een Balinese moeder, een ‘gado-gado’ dus. 
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Varken voor de tante van Made Birit: € 61 
Gift aan Made Birit en Komang voor schoolkosten: ieder € 45, totaal € 90 
 

 

 
Op de pasar babi en op het erf van Made Birit 
 
Dian: steun bij studie rechten (2019/2) 
 

Met Dian en familieden en moeder en grootvader op het erf  
 
Op voorstel van bestuurslid Eddie en na een gesprek met haar en haar familie, heeft de stichting 
besloten de veelbelovende Dian te steunen in een vierjarige rechtenopleiding, die in totaal Rp. 15 
miljoen zal kosten. Voor het eerste jaar is de bijdrage van Rp. 3,75 miljoen aan haar en haar 
moeder en grootvader overhandigd.  
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Eerste bijdrage (van vier) voor de studie van Dian: € 257 
 
 
Banyualit: schoolgeld voor Putuh Krishna (2019/3) 
 

Made Ariana met zijn zoons en zijn vader 
 
Ook bezochten Arjen en Caroline als vanouds kunstschilder Made Ariana, die door allerlei oorzaken 
in een moeilijke fase van zijn leven verkeert. Ook financieel. Daarom heeft de stichting besloten 
hem te steunen met geld voor de school van zijn oudste zoon, Putuh Krishna (Rp. 3 miljoen). 
 
Bijdrage voor het schoolgeld : € 200 
 
 
Banyualit: Tini (2019/4) 
 
Bij Tini op school en bij haar thuis 

De Vrienden van Bali hebben de gedreven Tini altijd gesteund bij haar lessen in het kader van So 
Rehab. Nu deze situatie ingrijpend is gewijzigd zet Tini haar werk voort op een reguliere school, 
maar richt ze zich ook op kinderen met een handicap in haar eigen huis voor naschools onderwijs. 



 9	

De stichting ondersteunt haar daarbij met hulpmiddelen als schriften, boeken, een tafel en een 
white-board (totaal Rp. 4 miljoen). 
 
Bijdrage aan schoolmiddelen voor naschoolse onderwijsactiviteiten Tini: € 266 
 
 
3. Publiciteit 
 
Op Bali werden er, als eerder vermeld, T-shirts met het logo van de Vrienden van Bali vervaardigd, 
en werden er stickers en een stempel aangeschaft. 
 

 
 
 
 
4. Externe contacten 
 
Met enige regelmaat wordt de secretaris benaderd voor concrete deelname aan projecten op Bali. 
Omdat de Vrienden van Bali enkel financiële bijstand verlenen aan materiële voorzieningen 
(huisvesting, schoolgebouwen) of individuele bijstand aan kinderen (schoolgeld) zijn er geen 
projecten waar daadwerkelijk een bijdrage als vrijwilliger aan gegeven kan worden. De verzoeken 
worden altijd zo goed mogelijk doorverwezen naar projecten van derden.  
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5. Interne organisatie 
 
Bestuursvergadering 

 
Het bestuur van de Stichting heeft in 2019 twee 
keer vergaderd. In Leiden, op 23 maart en in 
Haarlem op 13 september. Tijdens de vergadering 
in maart werd afscheid genomen van 
penningmeester Hans van Swieten en trad de 
nieuwe penningmeester, Martijn van de Kamp, 
aan. Het bestuur bestaat nu uit Odette Meyer, 
Martijn van de Kamp (penningmeester), Caroline 
van der Kuijl (voorzitter), Arjen van der Kuijl 
(secretaris) en Eddie Toorop.  
 
 
V.l.n.r.Caroline, Arjen, Martijn en Eddie aan een rijsttafel 
 
 

 
Werkbezoeken voor de Stichting 
 
Als gezegd bezochten in 2019 zowel Eddie als Arjen en Caroline de verschillende projecten. De 
uitkomsten zijn vermeld bij de diverse projecten. 
 
 
6. Financiën 2019 
 
Wettelijk vereiste gegevens Stichting Vrienden van Bali 
 
Naam: Stichting Vrienden van Bali 
Fiscaal nummer: 8143.68.475 
Contactgegegevens:  
Martijn van de Kamp, peningmeester 
Huygensdreef 7 
2353 CA Leiderdorp, tel. 071-5412971 
 
Per e-mail (vergaderen was niet mogelijk vanwege de corona-crisis) is door de leden eind maart 
2020 aan de penningmeester voor het jaar 2019 decharge verleend. 
 
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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Financiele verantwoording 2019 
 

Balans	per	31	december	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Activa	 		 2019	 		 2018	 		 Passiva	 		 		 2019	 		 2018	
		

	 	 	 	
		

	 	 	 	 	
		

Liquide	middelen	 €	86.421	
	

€	99.397	 		 Stichtingskapitaal	
	

€	86.421	
	

€	99.397	
		

	 	 	 	
		

	 	 	 	 	
		

Totaal	
	

€	86.421	
	

€	99.397	 		 Totaal	
	 	

€	86.421	
	

€	99.397	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Exploitatierekening		
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 		 2019	 		 2018	
	 	 	 	 	 	 	Baten	

	 	 	
		

	 	 	 	 	 	 	Giften	
	

€	1.661	
	

€	400	
	 	 	 	 	 	 	Rentebaten	 €	13	

	
€	76	

	 	 	 	 	 	 	Som	der	baten	 €	1.674	
	

€	476	
	 	 	 	 	 	

	
		

	 	 	
		

	 	 	 	 	 	 	Kosten	
	 	 	

		
	 	 	 	 	 	 	Ontwikkelingshulp	 €	13.501	

	
€	370	

	 	 	 	 	 	 	Vergaderkosten	 €	601	
	

€	323	
	 	 	 	 	 	 	Website	

	
€	167	

	
€	1.382	

	 	 	 	 	 	 	Contributie	 €	87	
	

€	43	
	 	 	 	 	 	 	Promotie	

	
€	65	

	
€	0	

	 	 	 	 	 	 	Bankkosten	 €	230	
	

€	147	
	 	 	 	 	 	 	Som	der	kosten	 €	14.651	

	
€	2.265	

	 	 	 	 	 	 			
	 	 	

		
	 	 	 	 	 	 	Exploitatieresultaat	 -€	12.976	

	
-€	1.789	

	 	 	 	 	 	 			 		 		 		 		
	 	 	 	 	 	 	 

7. Beleidsplan 2015-2020 
 
De Stichting Vrienden van Bali beschikt over een bescheiden vermogen en verricht geen 
wervingsactiviteiten. 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. Conform het beleidsplan voor de periode 2012-
2017 werd er in de periode 2012-2015 gestreefd naar het jaarlijks steunen van zo’n 10 a 12 
projecten voor maximaal € 6.000. 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.  
 
Voorjaar 2015 heeft het bestuur besloten de koers iets te verleggen door te besluiten in 
voorkomende gevallen ook een hogere bijdrage toe te kennen. Tevens werd besloten samenwerking 
te zoeken met bestaande Stichtingen in Nederland of Bali die aansluiten bij de doelstellingen van de 
Vrienden van Bali. Aanleiding hiertoe is dat bij het soms beperkte aantal zelf gestarte projecten het 
fonds onvoldoende benut wordt. Om deze reden is het beleidsplan vervangen door een nieuw 
beleidsplan 2015-2020, dat bij de vastelling van het vorige jaarverslag door het bestuur werd 
bekrachtigd. 
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Het steunen van de Stichting So Rehab, reeds in 2015, en van de Stichting Sjaki-Tari-Us, in 2016, is 
een uitvloeisel van dit aangepaste beleid. 
 
 
8. Projecten - overzicht 
 
Lopende projecten 

 
Nummer Locatie inhoud 
2010/1 Budakeling Individuele kinderen naar school (onderwijs) 
2010/2 Ababi Kleuterschool (onderwijsmiddelen) 
2015/2 Banyualit Hulpmiddelen voor onderwijs en fysiotherapie 
2019/1 Ababi Varken voor tante Made Birit 
2019/2 Banyualit Steun bij rechtenstudie Dian 
2019/3 Banyualit Schoolgeld zoon Made Ariana 
2019/4 Banyualit Steun bij onderwijsactiviteiten Tini 
 
Afgeronde projecten 
 
Nummer Locatie inhoud Afgerond 
2004/1 Banyualit Diverse projecten Eddie 2004 
2005/1 Tirtgangga Varkens 2005 
2007/1  Banyualit Lening aan Ayu en Mangku (onderdak) 2015 
2009/1 Lovina Window to the World (onderwijs) 2012 
2010/3 Banyupoh Weeshuis 2010 
2010/4 Les Waterreservoir 2011 
2011/1 Selat Dakreparatie (onderdak) 2011 
2011/2 Seraya Renovatie schoolgebouw (onderwijs) 2012 
2012/1 Seraya Nieuwbouw schoolgebouw (onderwijs) 2013 
2012/2 Tirtgangga Schooluniform (onderwijs) 2012 
2013/1 Banyualit Buitenboordmotor Agus (micro-krediet) 2013 
2013/2 Selat Herstel keuken (onderdak) 2013 
2013/3 Les Dans-, sport- en muzieklessen 2013 
2013/4 Ababi Bouw toiletten bij kleuterschool 2013 
2015/3 Banyualit Hulp aan Regig en Imam voor renovatie woonhuis 

(onderdak) 
2015 

2015/4 Pemuteran Milieu-educatie Nono (vuilnisbakken bij scholen; 
onderwijs) 

2015 

2015/5 Ababi Kleuterschool (overkapping schoolplein; onderwijs) 2015 
2015/7 Ubud Bijdrage aan nieuwbouw School Stichting Sjaki-Tari-

Us 
2016 

2016/1 Pemuteran Bijdrage aan bestrijding Starfish door Nono 2016 
2015/1 Banyualit Hulpmiddelen voor onderwijs en fysiotherapie 2017 
2017/2 Pemuteran Promotie-materiaal en verrekijkers voor milieu-

educatie door Nono 
2018 

2015/2 Banyualit Microkrediet voor buitenboordmotor Agus en Mangku 2019 
2015/6 Tirtagangga Varkens- en schoolgeld 2017 
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Kinderen op de kleuterschool van Ababi 

 
 
 
Colofon 
 

 
 
Samenstelling, foto’s en redactie: Arjen van der Kuijl 
Vastgesteld: 30 maart 2020  
 


