
Jaarverslag Impian Anak 2015 

Kinderen Impian Anak 
Dit schooljaar (2015-2016) worden in totaal 106 kinderen gesponsord, de verdeling over verschillende 

schooltypen is als volgt: 
 

Schooltype Aantal kinderen 

Basisschool (SD) 83 

Junior Highschool (SMP)  13 

Vakopleiding (SMK) 4 

Highschool (SMA) 2 

Universiteit 4 

 
 

 
Op bezoek bij sponsorkinderen in Kediri 
 

Het aantal gesponsorde kinderen blijft hoog. Dit is voor ons een reden om het project Schoolkinderen 
niet verder te stimuleren. Voor onszelf, maar vooral ook voor het team in Lombok is dit aantal 

kinderen echt een maximum.  

Als we de kinderen op een goede manier willen begeleiden vinden we het niet verstandig om meer 
kinderen in het project op te nemen. 

 
Voor de kinderen in het project bouwen we een flinke reservepost op. Dit heeft te maken met het feit 

dat er steeds meer sponsors een vaste bijdrage per jaar betalen, gebaseerd op langere tijd. 

In de goedkope schooljaren houden we voor de betreffende kinderen geld over, dat we in de 
duurdere jaren weer nodig hebben.  

Ook zijn er sponsors die voor meerdere jaren vooruit betalen.  
Doordat we de administratie per kind bijhouden, blijft het geld dan toch voor het ‘eigen’ sponsorkind  

staan.  



 

 
Foto gemaakt tijdens het jaarlijkse uitstapje met de sponsorkinderen 

 

Medicijnen 
De medicijnenpot wordt nog steeds gebruikt voor medische hulp aan sponsorkinderen of hun 
gezinsleden. Uit algemene donaties wordt de medicijnenpot aangevuld. 

 

Tevens zorgen we nog steeds voor vergoeding van het vervoer van 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.  
Om deze kosten te kunnen betalen hebben we, naast de speciale bijdrages voor deze kinderen, ook 

de algemene reserves aan moeten spreken.  

 
Fitri en Rahman zullen nog lang hulp nodig hebben, en de kosten voor hun vervoer zullen nog vele 

jaren doorlopen. 
 

 
Fitri (links) met haar zusje Riska, die in het schoolkinderenproject zit 
 



Sponsoring kleine bedrijfjes/noodhulp aan gezinnen 
In 2015 zijn er geen bijdragen ontvangen voor deze projecten, ook zijn er geen kosten voor gemaakt.   
 

 

Zonnepanelen voor Lombok 
Zomer 2015 hebben we een nieuw project opgestart. 

Omdat er in Lombok veelvuldig stroomstoringen voorkomen, en omdat energie schoner en goedkoper 
kan, hebben we besloten om een proefprojectje op te starten.  

Bij enkele gezinnen zijn in augustus eenvoudige zonne-energie sets geïnstalleerd. Dit hebben we 

gedaan met hulp van Andi Jumadil, een student Elektronica uit het schoolkinderenproject. 
De zonne-energie wordt opgeslagen in een accu en levert in de avond/nacht voldoende stroom voor 2 

lampen. Hierdoor hebben de mensen licht bij stroomstoringen, maar ook 2 ‘gratis’ lampen. 
De aangeschafte sets zijn deels betaald uit een bijdrage van de webwinkel Hibbies.com, Handel in 

Balans. 

Gezien de positieve resultaten van de aangelegde sets, hebben we inmiddels besloten voorlopig door 
te gaan met dit project. 

 

  
Succesvolle installatie van een zonne-energie set bij Hanafi en zijn familie 
 
 

 

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. 

 

  



Financieel verslag Impian Anak 2015 

 

BALANS  31.12.2015 

   Activa 
  Vlottende Activa 
  Totaal Vorderingen en overlopende activa 
 

0 

Totaal Liquide middelen 
 

17.523 

   Totaal Activa 
 

17.523 

   Passiva 
  Reserves niet gespecificeerd 
 

0 

Totaal Reserves Projecten / Kinderen 
 

17.523 

  
  Totaal Passiva 
 

17.523 

     
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN  31.12.2015 

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

 - Donaties Lesmaterialen 0  

- Donaties Schoolkinderen 8.179 
 - Donaties ondersteuning gezinnen 0  

- Donaties Medicijnen / Therapie 895 
 - Donaties Voedsel 0  

- Overige Donaties 492 
 Totaal baten uit eigen fondsenwerving 

 
9.566 

Overige Baten 
 

305 

Baten tbv beheerskosten (donatie van familie Geurts)  566 

   Som der Baten 
 

10.437 

   LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling(en) 
 

  - Kosten Lesmateriaal  31  

- Kosten Schoolkinderen Algemeen 646  

- Kosten Registratie School 953  

- Kosten SPP 1.066  

- Kosten Schooluniformen / Tas 1.230  

- Kosten Schoolboeken 201  

- Kosten Stage 313  

- Kosten Ondersteuning gezinnen 0  



- Kosten Medicijnen, transport tbv therapie 1.394 

- Kosten Zonnepanelen 448  

Totaal besteed aan de doelstelling(en)  6.282 

Kosten Specificaties 
  Vergoeding Medewerkers (betaald uit donatie van fam. 

Geurts en uit rente-opbrengsten) 800  

Algemene kosten 71 
 Totaal Kosten Specificaties 

 
871 

   Som der lasten 
 

7.153 

   Resultaat (gaat naar de reserves) 
 

3.284 
 

 

Kengetallen volgens definitie CBF 
 

Verkort overzicht 2015 

Som der Baten 10.437 

Som der lasten 7.153 

Resultaat 3.284 

Totaal besteed aan de doelstelling(en) 6.282 

Reserves 17.523 

  Kengetallen 
 Kosten % eigen fondsen werving 0 

Bestedingspercentage baten 60,19 

Bestedingspercentage lasten 87,82 
 


