
Jaarverslag Impian Anak 2016 

Kinderen Impian Anak 
Dit schooljaar (2016 -2017) worden in totaal 102 kinderen gesponsord, de verdeling over 

verschillende schooltypen is als volgt: 
 

Schooltype Aantal kinderen 

Basisschool (SD) 71 

Junior Highschool (SMP)  20 

Vakopleiding (SMK) 3 

Highschool (SMA) 4 

Universiteit 4 

 
 

 
Nurul uit Ampenan, zij zal in 2016 naar de brugklas gaan 

 
Het aantal gesponsorde kinderen is nog steeds hoog.  

Er zijn dit voorjaar veel sponsors uit de Verenigde Arabische Emiraten afgevallen. Hierdoor zijn ruim 
40 kinderen hun sponsor kwijt, en zijn de donaties voor schoolkinderen lager dan vorig jaar. 

Schooljaar 2016-2017 worden deze kinderen uit de reserves geholpen.  

Gelukkig vinden we voor verschillende kinderen een nieuwe sponsor. 
Toch verwachten we dat we het volgende schooljaar niet meer alle kinderen die geen sponsor meer 

hebben in het project kunnen blijven houden. Tijdens de bezoeken aan Lombok proberen we zoveel 
mogelijk een beeld te krijgen van welke kinderen de hulp het meesst nodig hebben, uiteraard in nauw 

overleg met het Impian Anak team in Lombok. 
 

Steeds meer nieuwe sponsors kiezen voor sponsoring met een gemiddeld bedrag, om zo de overgang 

van de relatief goedkope basisschool naar de duurdere vervolgopleidingen wat beter te laten 
overlopen. Dit zorgt er voor dat er een flinke reserve wordt opgebouwd. Doordat we de administratie 

per kind bijhouden, blijft het geld dan toch voor het ‘eigen’ sponsorkind behouden.  
 

Om kosten te besparen zijn we dit jaar begonnen met centrale inkoop van schoolspullen (tassen, 

schriften, schrijfgerei). De kinderen krijgen voor het begin van het nieuwe schooljaar een complete set 
schoolspullen. In de toekomst gaan we bekijken of we ook voor schoolkleding op deze manier kunnen 

gaan werken. 
 

 
 



In 2016 is Wahyudi afgestudeerd, hij volgde de universitaire opleiding Engels. 

Hermawati studeerde af op SMK, daar volgde ze een opleiding in de horeca, ze heeft snel na het 

behalen van haar diploma een baan gevonden in de keuken van een restaurant op Gili Trawangan. 
 

 
Aliya Rahayu en Zidan  beginnen in 2016 aan het laatste jaar van de basisschool 

 

Medicijnen 
De medicijnenpot wordt nog steeds gebruikt voor medische hulp aan sponsorkinderen of hun 

gezinsleden. Uit algemene donaties wordt de medicijnenpot aangevuld. 
Naast wat kleine bijdragen wordt er weinig aanspraak gemaakt op de medicijnenpot.  

Toch willen we deze voorziening aanhouden voor noodgevallen en voor gezinnen voor wie de 
(onverwachte) medische kosten een probleem vormen. 

 
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 2 keer 

per week voor behandeling en therapie naar het behandelingscentrum van Stichting LombokCare.  
Er komen vrij veel donaties specifiek voor deze kinderen binnen.  

Maandelijks draagt Impian Anak ook een vast bedrag bij aan de kosten van de therapie die door 
Stichting LombokCare wordt verzorgd.  

 

 

 
Rahman thuis met zijn familie 

 



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 dit project opgestart. Ook in 2016 zijn er verschillende installaties uitgevoerd.  

Dat de installaties zin hebben, is duidelijk.  
Stroomstoringen komen in Lombok regelmatig voor. De mensen met een zonnepaneel hebben dan 

wel nog verlichting in huis. Ook besparen ze kosten door de zonne-energie.  

Toch hebben we besloten dit project in de loop van het jaar af te gaan bouwen, omdat we vinden dit 
project niet ten koste mag gaan van de schoolkindsponsoring.  

De reeds geplande installaties worden nog uitgevoerd, en uiteraard worden de bestaande installaties 
nog steeds onderhouden. Hiervoor zorgt Andi Jumadil, die met behulp van Impian Anak een opleiding 

tot elektricien volgt. 

 

 
Andi installeert een zonne-energie set bij Rohida en Surya, maart 2016 

 
 
 

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 2016 

 

BALANS  31.12.2016 

   Activa 
  Voorraad lesmateriaal 
 

58 
 
Vlottende Activa 

  Totaal Vorderingen en overlopende activa 
 

0 

Totaal Liquide middelen 
 

19.062 

   Totaal Activa 
 

19.120 

   Passiva 
  Reserves niet gespecificeerd 
 

0 

Totaal Reserves Projecten / Kinderen 
 

19.120 

  
  Totaal Passiva 
 

19.120 

     
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN  31.12.2016 

   BATEN 
  Baten uit eigen fondsenwerving 
  - Donaties Schoolkinderen 6.992 

 - Donaties Medicijnen / Therapie 1.156 
 - Overige Donaties 660 
 Totaal baten uit eigen fondsenwerving 

 
8.808 

Overige Baten 
 

129 

Baten tbv beheerskosten (donatie van familie Geurts)  934 

   Som der Baten 
 

9.871 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling(en) 
 

  - Kosten Lesmateriaal  289  

- Kosten Schoolkinderen Algemeen 55  

- Kosten Voedsel 52  

- Kosten Registratie School 1.854  

- Kosten SPP 826  

- Kosten Schooluniformen / Tas 1.089  

- Kosten Schoolboeken 365  

- Kosten Stage 220  

- Kosten Medicijnen / transport tbv therapie 1.815  

- Kosten Zonnepanelen 704  

Totaal besteed aan de doelstelling(en)  7.269 

Kosten Specificaties 
  Vergoeding Medewerkers (betaald uit donatie van fam. 

Geurts en uit rente-opbrengsten) 1.024  

Algemene kosten 39 
 Totaal Kosten Specificaties 

 
1.063 

   Som der lasten 
 

8.332 

   Resultaat (gaat naar de reserves) 
 

1.539 
 

 

Kengetallen volgens definitie CBF 
 

Verkort overzicht 2016 

Som der Baten 9.871 

Som der lasten 8.332 

Resultaat 1.539 

Totaal besteed aan de doelstelling(en) 7.269 

Reserves 19.120 

  Kengetallen 
 Kosten % eigen fondsen werving 0 

Bestedingspercentage baten 73,64 

Bestedingspercentage lasten 87,24 
 


