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Kinderen Impian Anak 
Dit schooljaar (2013-2014) worden in totaal 50 kinderen gesponsord, de verdeling over verschillende 

schooltypen is als volgt: 

Schooltype Aantal kinderen 

Basisschool (SD) 31 

Junior Highschool (SMP)  9 

Vakopleiding (SMK) 2 

Highschool (SMA) 3 

Universiteit 5 

 

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.  
 

Bouw school Batu Tumpeng 
Voorjaar 2013 is het 7e klaslokaal in Batu Tumpeng in gebruik genomen. 
De laatste 2 lokalen zijn gebouwd met behulp van een donatie van Stichting Kanikerwataandoen?! 

Het lokaal ziet er netjes uit. Hof de Lannoy heeft ook voor het 7e lokaal de tafeltjes en bankjes 
gesponsord.  

 

Namens Impian Anak hebben we in maart 2013 al aangegeven dat we onze hulp aan de school stop 
gaan zetten.  

 

Medicijnen 
De medicijnenpot wordt normaal gesproken sporadisch gebruikt voor medische hulp aan 

sponsorkinderen of hun gezinsleden. Uit algemene donaties wordt de medicijnenpot aangevuld. 
 

Ter verklaring van de hoge kosten op de Staat van Baten en Lasten: 
begin 2013 is er nog veel geld besteed aan Pak Di, die toen in het ziekenhuis lag, kort voor zijn 

overlijden. Ook Pak Harfin heeft in 2013 nog donaties ontvangen uit de medicijnenpot.  

 



Een andere grote post uit de medicijnenpot is 

het volgende:  

Binnen het project Medicijnen zamelen we sinds 
najaar 2013 geld in voor een Fitri. Fitri is een 

jong meisje dat met haar familie in Kediri 
woont. Ze is verlamd gaat via onze bemiddeling 

2 keer per week voor speciale therapie naar het 

behandelingscentrum van Stichting 
LombokCare. Impian Anak draagt zorg voor de 

betaling van de vervoerskosten van en naar het 
behandelingscentrum. 

Op jaarbasis zullen deze kosten ongeveer € 750 
bedragen (bij de huidige gunstige wisselkoers).  

Om geld in te zamelen voor de kosten van Fitri, 

zijn er verschillende sponsoracties geweest, waaronder een grote actie georganiseerd door Welcom bij 
Kivits in Venray. 

 

Sponsoring kleine bedrijfjes 
In 2013 hebben we een nieuw project opgestart, sponsoring van kleine bedrijfjes. 

Dit project is nauw verweven met noodhulp aan gezinnen.  

De grootste kostenposten in dit jaar waren bijdrages aan een winkeltje, aan een kleine lokale warung, 
aan een bedrijfje dat Rinjani-tochten organiseert en aan een mini-naaiatelier. 

 
 

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 het komende kalenderjaar 
€ 4.060,00 per jaar, deels voor sponsoring kinderen, deels voor overige projecten 

  



Financieel verslag Impian Anak 2013 

 

BALANS  31.12.2013 

   

Activa   

Vlottende Activa   

Totaal Vorderingen en overlopende activa  0 

Totaal Liquide middelen  9.741 

   

Totaal Activa  9.741 

   

Passiva   

Reserves niet gespecificeerd  35 

Totaal Reserves Projecten / Kinderen  9.706 

    

Totaal Passiva  9.741 

   

    

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  31.12.2013 

   

BATEN   

Baten uit eigen fondsenwerving   

- Donaties Bouw School Batu Tumpeng 3.744  

- Donaties Lesmaterialen 447  

- Donaties Schoolkinderen 5.349  

- Donaties ondersteuning gezinnen 1.840  

- Donaties Medicijnen 981  

- Donaties Voedsel 35  

- Overige Donaties 2.093  

Totaal baten uit eigen fondsenwerving  14.489 

Overige Baten  189 

   

Som der Baten  14.678 

   
LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling(en) 
- Kosten Bouw School Batu Tumpeng 3.744  

- Kosten Lesmateriaal  515  

- Kosten Schoolkinderen Algemeen 2.715  

- Kosten Ondersteuning gezinnen 1.842  

- Kosten Medicijnen, transport tbv therapie 1.387  

- Kosten Voedsel 20  

Totaal besteed aan de doelstelling(en)  10.223 

Kosten Specificaties   

Algemene kosten 189  

Valuta risico 16-  



Totaal Kosten Specificaties  173 

   

Som der lasten  10.396 

   

Resultaat (gaat naar de reserves)  4.282 
 

 

Kengetallen volgens definitie CBF 
 

Verkort overzicht 2013 

Som der Baten 14.678 

Som der lasten 10.396 

Resultaat 4.282 

Totaal besteed aan de doelstelling(en) 10.223 

Reserves 9.741 

  

Kengetallen  

Kosten % eigen fondsen  werving 0 

Bestedingspercentage baten 69,65 

Bestedingspercentage lasten 98,34 
 


