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Kinderen Impian Anak 
Dit schooljaar (2012-2013) worden in totaal 42 kinderen gesponsord, de verdeling over verschillende 

schooltypen is als volgt: 

Schooltype Aantal kinderen 

Basisschool (SD) 27 

Junior Highschool (SMP)  6 

Highschool (SMA) 5 

Universiteit 4 

 

De schoolkosten worden bij overgang naar een hoger schooltype beduidend hoger. Om toch alle 
kinderen die nu gesponsord worden een kans te geven een complete opleiding af te maken, hebben 

we niet direct als doel zoveel mogelijk kinderen te sponsoren. We vinden het belangrijker dat de 

huidige kinderen hun studie af kunnen maken en zo meer kans hebben op een baan. 
 

Er zitten grote verschillen in de donaties en de uitgaven.  
Oorzaken hiervoor zijn: 

 Sommige sponsors doneren voor hun kind meer dan de standaard bijdrage per jaar.  

Het geld dat in het huidige schooljaar niet wordt gebruikt, wordt gereserveerd om 
tegenvallers op te vangen en om een reservepot op te bouwen voor de overgang naar een 

hoger/duurder schooltype. 

 Sommige sponsors betalen niet per jaar, maar voor bijvoorbeeld 6 jaar basisschool. Dit geld 

wordt dan ook gereserveerd voor het betreffende kind. 
 Het schooljaar en administratief jaar lopen niet gelijk op. Hierdoor ontstaan ook verschillen in 

inkomsten/uitgaven.  

 We werken met ingang van het huidige schooljaar met een ander systeem, waarbij kinderen 

alleen het geld krijgen dat ze daadwerkelijk nodig hebben voor de studie. Voorheen kregen 
met name de oudere leerlingen een vaste vergoeding per maand.   

Bouw school Batu Tumpeng 
Momenteel bezoeken ongeveer 300 
leerlingen de school in Batu Tumpeng, 

verspreid over kleuterschool, 
basisschool en Junior Highschool.. 

 

Begin 2012 is er een start gemaakt 
met de bouw van het 6e klaslokaal. 

Zomer 2012 is dit lokaal opgeleverd en 
in gebruik genomen. De kosten van de 

bouw van het lokaal zijn volledig 

gesponsord door Stichting 
Kanikerwataandoen?! De inrichting van 

dit lokaal is gesponsord door Peter de 
Lannoy. 

Momenteel wordt er gewerkt aan het 
7e lokaal. Ook dat wordt betaald door 

Stichting Kanikerwataandoen?! 

 
Na afronding van het 7e lokaal wil Impian Anak geen nieuwe klaslokalen meer sponsoren. Met 7 

lokalen moet de school voldoende ruimte hebben om een basisschool en Junior Highschool te kunnen 
draaien . 

 

In augustus 2012 zijn er uit algemene middelen 3 toiletten en een wasruimte gemaakt.  



Medicijnen 
De medicijnenpot wordt sporadisch gebruikt voor medische hulp aan sponsorkinderen of hun 
gezinsleden. 

Het afgelopen jaar hebben we echter te maken gekregen met 2 ernstige ziektegevallen. 

De kosten hiervan bepalen een groot deel van de totale uitgaven in het afgelopen jaar, vandaar dat 
deze apart zijn opgenomen in het overzicht. 

Dit willen we graag toelichten. 
Deels uit emotionele overwegingen hebben we de keuze gemaakt om Pak Di en Pak Harfin, goede 

vrienden en vaders van gesponsorde kinderen, te helpen toen ze getroffen werden door 
respectievelijk kanker en een herseninfarct. 

Tot ons groot verdriet is Pak Di begin februari 2013 overleden.  

Pak Harfin is zover hersteld dat hij zichzelf in en om huis kan redden en dat hij weer kan genieten van 
zijn gezin.  

Zoals gezegd is de keuze om deze mannen te helpen deels ingegeven door emotie. We konden het 
niet over ons hart verkrijgen om deze vrienden en hun gezinnen aan hun lot over te laten, zeker niet 

na alles wat ze voor ons/voor Impian Anak hebben gedaan. 

Achteraf gezien was het misschien verstandiger geweest om het geld op een andere manier te 
besteden, maar we hebben zelf geen medische achtergrond en helaas ook geen voorspellende blik.  

We hebben ons laten leiden door ons gevoel en hebben beslist geen spijt van de gemaakte keuzes. 
We kunnen in elk geval zeggen dat we al het mogelijke hebben ondernomen om Pak Di, Pak Harfin en 

hun gezinnen te helpen.  

De komende maanden willen we nog wat geld reserveren om de gezinnen te ondersteunen. 
We willen benadrukken dat al het geld dat aan de zieke mannen is besteed specifiek door sponsors is 

betaald voor dat doel. We hebben geen geld gebruikt uit sponsoring die bijvoorbeeld bedoeld was 
voor de schoolkinderen of voor de nieuwbouw van de school. 

De tekorten zijn aangevuld door nieuwe donaties en gereserveerde donaties uit voorgaande jaren van 
familie Geurts. 

Voedsel 
2 kinderen ontvangen regelmatig voedselhulp. Bij één van de kinderen wordt dit betaald door de 
sponsor, voor het andere kind wordt de voedselhulp betaald uit de algemene middelen. 

 

Vergoeding algemene kosten 

Ons uitgangspunt is dat alle bijdragen van donateurs/sponsors naar de kinderen/projecten in Lombok 

gaan. De onkostenvergoedingen voor het team in Lombok (Opan en Ida ontvangen een maandelijkse 
bijdrage/onkostenvergoeding), bankkosten en overige algemene kosten worden door familie Geurts 

en uit de rente opbrengsten betaald. 

 
In het overzicht zijn geen kosten opgenomen voor domein en hosting van de Impian Anak website (€ 

130,00)). Deze worden volledig gesponsord door Orbis System Solutions bv. 

Toevoeging aan reserves 
Dit geld is deels bestemd/gereserveerd voor schoolkinderen.  

De rest is nog niet toegewezen aan een project. 

Vaste inkomsten voor de komende 2 kalenderjaren 
€ 4.060,00 per jaar, deels voor sponsoring kinderen, deels voor overige projecten 

  



Financieel verslag Impian Anak 2012 

 

BALANS  31.12.2012 

   Activa 
  Vlottende Activa 
  Totaal Vorderingen en overlopende activa 
 

2.053 

Totaal Liquide middelen 
 

3.405 

   Totaal Activa 
 

5.458 

   Passiva 
  Reserves niet gespecficeerd 
 

18 

Totaal Reserves Projecten / Kinderen 
 

5.440 

  
  Totaal Passiva 
 

5.458 

     
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN  31.12.2012 

   BATEN 
  Baten uit eigen fondsenwerving 
  - Donaties Bouw School Batu Tumpeng 9.161 

 - Donaties Schoolkinderen 4.594 
 - Donaties Medicijnen 2.984 
 - Donaties Voedsel 35 
 Totaal baten uit eigen fondsenwerving 

 
16.774 

Overige Baten 
 

135 

   Som der Baten 
 

16.909 

   LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling(en) 
- Kosten Bouw School Batu Tumpeng 8.972 

 - Kosten School kinderen Algemeen 2.619  

- Kosten medicijnen 3.568  

- Kosten Voedsel 76  

Totaal besteed aan de doelstelling(en)  15.235 

Kosten Specificaties 
  Algemene kosten 126 

 Valuta risico 9 
 Totaal Kosten Specificaties 

 
135 

   Som der lasten 
 

15.370 

   Resultaat (gaat naar de reserves) 
 

1.539 



 

 

Kengetallen volgens definitie CBF 
 

Verkort overzicht 2012 

Som der Baten 16.909 

Som der lasten 15.370 

Resultaat 1.539 

Totaal besteed aan de doelstelling(en) 15.235 

Reserves 5.458 

  Kengetallen 
 Kosten % eigen fondsen  werving 0 

Bestedingspercentage baten 90,10 

Bestedingspercentage lasten 99,12 
 


