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Jaarverslag 2011
1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Bali over 2011. Conform de doelstelling is
er ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan onderwijs: we steunen het onderwijs aan een
tweetal kleuterscholen (een nog vrij uitzonderlijk fenomeen op Bali) en we steunen het naar
schoolgaan van een aantal kinderen wier ouders de kosten van de lagere of middelbare school niet
kunnen betalen.
Bovenstaande steun strekt zich vaak over meerdere jaren uit. Naast deze structurele steun verricht
de Stichting vrienden van Bali ook steun in de vorm van een eenmalig micro-krediet, waarmee
mensen beter een eigen bestaan op kunnen bouwen, zodat ze onderwijs en onderdak zelf kunnen
betalen.
De Stichting Vrienden van Bali steunde in 2011 enkel projecten die de bestuursleden zelf tijdens hun
bezoeken konden starten en monitoren.

	
  

1

2. Activiteiten
Hieronder volgen de diverse activiteiten, geordend naar locatie.
Project 2010/2 Ababi: kleuterschool
De lokale kinderschool in Ababi, Taman Kanak Kanak, is een initiatief van ouders. Het wordt sinds
2010 door de Vrienden van Bali gesteund met een maandelijkse bijdrage van € 20 voor
schoolmiddelen. Dit jaar is de jaarbijdrage in één keer aan het schoolbestuur overhandigd. Ook
heeft de Stichting een extra eenmalige bijdrage gegegeven voor de reparatie van de speeltoestellen
buiten (€ 200).
Gede Wangsa, een van de initiatiefnemende ouders, vroeg aan de Stichting ook een bijdrage van €
6.000 voor de nieuwbouw van een muur rond een lagere school. Na het bekijken van de situatie ter
plekke is het verzoek afgewezen, op grond van de overweging dat het meer een prestige-object lijkt
dan dat het bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. Bovendien is de bestaande muur voor een
zeer klein deel van het gevraagde bedrag te repareren.

Overleg met schoolbestuur en hoofdleidster Kadek; inspectie van de muur rond de lagere school.

Ababi: varkens (project 2005/1)
Dit jaar werden voor Made Birit en Komang varkens gekocht (totaal € 65), en werd tevens de groei
van vorig jaar aangeschafte exemplaren gecontroleerd!

Aanschaf varkens op de Pasar Babi; traditionele inwijding varken; vorig jaar aangeschafte varken groeit goed…

Bali Barat (Nono): milieueducatie (project 2011/1)
De stichting heeft, tijdens een bezoek van Arjen en Caroline, ranger Nono's milieu-educatieactiviteiten gesteund met € 200.
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Nono met Caroline.

Banyualit: lening aan Ayu en Mangku (project 2007/1)
Ayu en Mangku hebben in 2011 Rp. 10.000.000 (€ 626,25) afgelost in het kader van de in oktober
2007 overgenomen rest-schuld t.b.v de aankoop van de grond waar Sunset Ayu Restauarant en
Bungalows op staan.

Het restaurant in Banyualit, waar alles mee begon, draait goed; met de familie werd 10 jaar vriendschap gevierd

Banyualit: activiteiten Eddie (project 2004/1)
Eddie voorziet namens de Stichting een aantal Balinezen van micro-krediet. Belangrijk is de steun
aan Iman bij de start van een kleine autowerkplaats, een Bengkel. Ook steunt de Stichting diens
zoon Made met schoolgeld. Ook wordt Solihin gesteund bij zijn overgang naar de middelbare school
gesteund (schooljaar 2011-2012 € 345,67). Vanaf 2012 heeft Eddie ondersteuning bij de
administratie van zijn projecten.
Banyupoh: weeshuis (project 2010/3)
Arjen en Caroline bezochten in juni het weeshuis in Banypoh. Via de Nederlandse Stichting Anak
Anak gaf de Stichting in 2010 steun aan de bouw van een keuken en muur (€2.500). Tijdens het
bezoek was er nauwelijks iets van de renovatie terug te vinden in het weeshuis. De
verantwoordelijke, Father Filippus, was niet aanwezig en nadat hij was opgehaald toonde hij zich
erg nerveus over ons bezoek. De voorlopige conclusie kan zijn dat het geld niet goed besteed is en
het bestuur van de Stichting Anak Anak hier zowel onvodoende toezicht op heeft gehouden als ook
het bestuur van de Stichting Vrienden van Bali onvoldoende over de besteding van de subsidie heeft
geinformeerd.
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Caroline met Father Filippus (in trainingspak); kinderen in het weeshuis.

Budakeling: schoolkinderen (project 2010/1)
In 2010 startte de steun aan arme gezinnen om hun kinderen in desa Budakeling toch naar school te
laten gaan met twee jongens. Via zilversmid Made Sudarmi wordt het schoolgeld maandelijks aan de
ouders uitbetaald. Tijdens het bezoek van Arjen en Caroline in juni 2011 is besloten daar een
jongen en een meisje aan toe te voegen, zodat nu I Made Dikariasta (SMP), I Made Juliawan (SMK,
net als SMP middelbare school), I Wyn Cahyana Putra en Ni Luk Eka (beide SD, lagere school)
worden gesteund. Totale kosten voor 2011 (voor schooljaar 2011-12) is € 800. Made houdt heel
precies de bijdrage aan de kinderen in grote schriften bij.

Met Made Juliawan; Made Sudarmi en Caroline controleren de financien

Les: waterreservoir (project 2010/4)
Arjen en Caroline hebben in juni het eindresultaat van project een nieuw waterreservoir (Bak Air) te
bouwen, in 2010 door de Stichting gesteund, bekeken. Er staat een prachtig nieuw reservoir en door het
hele dorp zijn nu buizen gelegd zodat ook de arme inwoners van het dorp over water kunnen beschikken.
Contactpersoon Charles Jacobs het tijdens bezoek van Arjen en Caroline hulp gevraagd voor het
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afbouwen van de sekolah dasar (SD) no. 5 (Buytiang) in Desa Les. Later heeft het bestuur besloten tot een
bijdrage van de Stichting van € 6.000 aan dit project.

Het nieuwe waterreservoir; Charles laat Caroline de buizen door het dorp zien.

Lovina: kleuterschool (project 2009/1)
Sinds 2009 steunt de stichting het initiatief Window to the World (contactpersoon Conchita de
Jong). In 2011 bestond de steun uit de financiering van een schoolklas (€ 2.900) en de aanschaf van
buitenmeubilair (€ 491).

Kleuterschool Window to the World; Caroline spreekt initiatefneemster Conchita de Jong en onderwijzer Decky; de kinderen
op een rijtje; tuinonderwijs.
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Selat: renovatie keuken (2011/1)
De Stichting heeft de ouders van Komang, de vrouw van Agus (uit Banyualit, zie aldaar), die erg arm
zijn geholpen met de aanleg van een nieuw dak op hun zeer eenvoudige woning in Selat. Ook zijn er
medicijnen en een ventilator aangeschaft voor de zwaar reumatische moeder van Komang.

Gebrekkige dakconstructie; Komang met haar moeder.

Seraya: sekolah desa (SD) (project 2011/2)
Door de stichting Arjunafonds werd de Stichting in oktober benaderd voor een bijdrage aan de
herbouw van een drietal schoollokalen en een multi-functioneel gebouw in Seraya, Oost-Bali. De
Stichting Vrienden van Bali heeft in 2011 een gat in de begroting van de Stichting Arjunafonds van €
500 gedicht.

3. Publiciteit
Via de website wordt bekendheid gegeven aan de activiteiten. Ook werden er incidenteel
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, zoals voor Het Apostolisch Genootschap.

4. Externe contacten
Met de Stichting Arjunafonds is een start voor een interessante samenwerking gemaakt.

5. Interne organisatie
Bestuursvergadering
Het bestuur van de Stichting heeft in 2011 twee keer vergaderd, op 15 januari en 29 oktober 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 in 2011 drie maal op Bali.
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Arjen en Caroline bezochten in 2011 een aantal projecten in de periode 3-23 juni 2012: Nono,
Lovina, Selat, Les, Budakeling, Ababi.

6. Financiën 2011
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
In het bestuur is dit jaar een beloningsbeleid vastgesteld op voorstel van de penningmeester. Een en
ander houdt in dat De Stichting over voldoende vermogen beschikt om 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.
De betrokken bestuursleden, E. Toorop, C.B. van der Kuijl en A. van der Kuijl hebben echter
aangegeven af te zien van deze beloning.
Jaarrekening 2011
Winst- en verliesrekening 2011
Contributies & abonnement
Vergaderkosten
Ontwikkelingshulp
Bankkosten
Giften
Rentebaten
Resultaat

27
480
10.890
120
- 250
- 3.082
______
8.184

Balans 2011
De balans wordt op verzoek toegestuurd aan relevante partijen.

7. Projectoverzicht
Nummer
2004/1
2005/1
2007/1
2009/1
2010/1
2010/2
2010/3
2010/4
2011/1
2011/2

	
  

Locatie
Banyualit
Tirtgangga
Banyualit
Lovina
Budakeling
Ababi
Banyupoh
Les
Selat
Seraya

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)
Schoolgebouw (onderwijs)
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