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Kinderen Impian Anak 
Dit schooljaar (2014-2015) worden in totaal 105 kinderen gesponsord, de verdeling over verschillende 

schooltypen is als volgt: 
 

Schooltype Aantal kinderen 

Basisschool (SD) 86 

Junior Highschool (SMP)  9 

Vakopleiding (SMK) 4 

Highschool (SMA) 3 

Universiteit 3 

 
 

Het aantal gesponsorde kinderen is eind 
2014 enorm gegroeid. Dit is te danken 

aan een grote groep nieuwe sponsors 
uit de Verenigde Arabische Emiraten.  

 

Op de fotocollage de 50 nieuwe 
kinderen met een sponsor uit Verenigde 

Arabische Emiraten. 
 

Om zelf het overzicht te blijven houden, 

streven we ernaar om het aantal 
gesponsorde schoolkinderen niet verder 

op te laten lopen. We zullen ons in de 
toekomst meer gaan richten op de 

overige Impian Anak projecten.  
 

 

Er zitten grote verschillen in de donaties en de uitgaven met betrekking tot de sponsoring 
schoolkinderen.  

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.  

 

Medicijnen 
De medicijnenpot wordt normaal gesproken sporadisch gebruikt 

voor medische hulp aan sponsorkinderen of hun gezinsleden. Uit 

algemene donaties wordt de medicijnenpot aangevuld. 
 

Een andere grote post uit de medicijnenpot is het volgende:  
Binnen het project Medicijnen zamelen we sinds najaar 2013 

geld in voor Fitri en Rahman. Dit zijn 2 jonge kinderen uit Kediri. 
Ze hebben een vorm van hersenverlamming (CP-cerebrale 



parese), en gaan 3 keer per week voor behandeling en 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 wisselkoers).  

Deze kosten worden betaald uit verschillende donaties, en ook uit  een grote actie georganiseerd door 
Welcom bij Kivits in Venray (december 2013). 

 

Sponsoring kleine bedrijfjes/noodhulp aan gezinnen 
In 2014 is de vader van 5 kinderen, waarvan 3 kinderen in het Impian Anak project zaten, na een 
langdurige ziekte toch nog vrij onverwachts overleden. Zijn weduwe en kinderen hebben een bijdrage 

ontvangen van Impian Anak. Zij zijn verhuisd naar familie in Java. De bijdrage was met name bedoeld 
om de inschrijving/overschrijving van de kinderen naar de nieuwe school te regelen.  

Wat sponsoring bedrijfjes betreft; uit een bijdrage van collega’s van Marel is een gereedschapsset 
gekocht voor onderhoud van duikuitrustingen. Hiermee kan Pak Umpuk naast zijn werk als divemaster 

ook in het laagseizoen geld verdienen. 

 
 

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, Ida en Daan 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 2014 

 

BALANS  31.12.2014 

   Activa 
  Vlottende Activa 
  Totaal Vorderingen en overlopende activa 
 

0 

Totaal Liquide middelen 
 

14.270 

   Totaal Activa 
 

14.270 

   Passiva 
  Reserves niet gespecificeerd 
 

30 

Totaal Reserves Projecten / Kinderen 
 

14.240 

  
  Totaal Passiva 
 

14.270 

     
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN  31.12.2014 

   BATEN 
  Baten uit eigen fondsenwerving 
  - Donaties Bouw School Batu Tumpeng 0 

 - Donaties Lesmaterialen 324  

- Donaties Schoolkinderen 6.977 
 - Donaties ondersteuning gezinnen 0  

- Donaties Medicijnen 802 
 - Donaties Voedsel 0  

- Overige Donaties 986 
 Totaal baten uit eigen fondsenwerving 

 
9.089 

Overige Baten 
 

68 

Baten tbv beheerskosten (donatie van familie Geurts)  668 

   Som der Baten 
 

9.825 

   LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling(en) 
 

  - Kosten Lesmateriaal  43  

- Kosten Schoolkinderen Algemeen 510  

- Kosten Registratie School 834  

- Kosten SPP 864  

- Kosten Schooluniformen / Tas 426  

- Kosten Schoolboeken 391  

- Kosten Stage 29  

- Kosten Ondersteuning gezinnen 526  



- Kosten Medicijnen, transport tbv therapie 932  

Totaal besteed aan de doelstelling(en)  4.555 

Kosten Specificaties 
  Vergoeding Medewerkers (betaald uit donatie van fam. 

Geurts) 621  

Algemene kosten 115 
 Valuta risico 5 
 Totaal Kosten Specificaties 

 
741 

   Som der lasten 
 

5.296 

   Resultaat (gaat naar de reserves) 
 

4.529 
 

 

Kengetallen volgens definitie CBF 
 

Verkort overzicht 2014 

Som der Baten 9.825 

Som der lasten 5.296 

Resultaat 4.529 

Totaal besteed aan de doelstelling(en) 4.555 

Reserves 14.270 

  Kengetallen 
 Kosten % eigen fondsen  werving 0 

Bestedingspercentage baten 46,36 

Bestedingspercentage lasten 86,01 
 


