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1. Verslag van het Bestuur
Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting WINS. Deze stichting is door initiatiefnemer Gill Rijnenberg in
november 2006 opgericht. Met kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs tracht de stichting het welzijn
en de zelfredzaamheid van de kinderen en WINS Learning Centers in Indonesië te bevorderen. Dankzij de inzet
van sponsors, donateurs en vrijwilligers zijn wij erin geslaagd dit jaar het leven van nog meer kinderen in
Indonesië een positieve wending te geven.
Ook zijn er veel van de voorgenomen projecten in 2011 gerealiseerd. Hierover wordt gerapporteerd bij hoofdstuk
10, ‘Projecten 2011’ op blz. 7.
Het doet ons genoegen te kunnen melden dat het WINS Project blijft groeien.
WINS Australië heeft na enkele jaren papieren rompslomp en inspanning, in december 2011 eindelijk de status
non-profit toegekend gekregen.
WINS Singapore is eind december 2011 als non-profit organisatie opgericht. Hierdoor kunnen de sponsors en
donateurs van resp. Australië en Azië beter bediend worden.
In overleg met Stichting Waterleliefonds is besloten om Bogor de status selfsufficient te geven m.i.v. december
2011.
In Sumatra is op 20 december een tweede Learning Center geopend in het dorp Lam Lambateung nabij Aceh,
Sumatra.
De bestuurssamenstelling is per juni 2011 gewijzigd. Wouter Cosaert heeft de voorzittershamer van Gill
Rijnenberg overgenomen. Tamara Rijnenberg heeft de rol van secretaris van Renée Bellonie overgenomen en
Joop Siemers is als bestuurslid aangetreden. Gill Rijnenberg zal zich gaan focussen op het opzetten van een
overkoepelende WINS organisatie in Indonesië en zal uiteraard beschikbaar blijven als adviseur voor het WINS
project.
Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie om het WINS Project te blijven volgen en steunen. Hartelijk dank
hiervoor!

2. Doelstelling
WINS staat voor Weeskinderen in Indonesië Naar School. Onze missie is er voor te zorgen dat zo veel mogelijk
weeskinderen en kansarme kinderen in Indonesië regulier onderwijs kunnen volgen. De primaire doelstelling van
WINS is om de kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te brengen, zodat zij niet altijd afhankelijk zijn
van anderen. En dat kan alleen bereikt worden met onderwijs. Na afronding van school helpt WINS met het
zoeken van een baan of met het geven van een microkrediet voor bijv. het starten van een eigen onderneminkje.
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3. Strategie
In het kort werkt het WINS Project als volgt:
1. Childsponsoring. Particulieren en bedrijven ondersteunen de kinderen middels een maandelijkse donatie. Dit
is primair bestemd voor het reguliere onderwijs.
2. Ondersteunen van Learning Centers. Via deze ‘ yayasans’ krijgen de kinderen extra onderwijs (WINS Educatie
Programma). Vanuit heel de wereld komen vrijwilligers educatie geven. Dit coördineert WINS. Daarnaast zorgt
WINS voor fondsen om de coördinatoren en leerkrachten van de
yayasans in Indonesië te kunnen betalen.
3. Ondersteunen van projecten bij bestaande en nieuwe Learning
Centers. Denk daarbij aan klaslokalen en meubels, aankoop grond,
toiletvoorzieningen, guesthouses.
4. Ondersteunen van ‘commerciële’ projecten zoals het exploiteren van
een internet/kopieerwinkel, opstarten van scooterverhuur, verkoop
en reparatie van motorfietsen, verzamelen en verwerken van plastic,
het houden van varkens enz. Dit heeft ook positieve invloeden op de
werkgelegenheid op locatie.
Primair gaat het om punt 1 en 2. Punt 3 is een noodzakelijke voorwaarde.
Punt 4 zorgt er voor dat Learning Centers na enkele jaren financieel zelfstandig worden, zodat WINS zich kan
richten op nieuwe Learning Centers. In het WINS programma dient elk Learning Center op termijn zelfvoorzienend
te zijn en in staat te zijn de dagelijkse operationele kosten zelf te kunnen dekken. Er komt tenslotte een moment
dat ze het helemaal ‘’zelf” moeten doen.

4. WINS Educatie Programma
Het WINS educatie programma heeft als doel de kinderen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij te
brengen. Naast het volgen van het regulier onderwijs omvatten onze extra lessen o.a.:
 Engelse- en computerlessen;
 Traditionele Dans, Kunst en Cultuur lessen;
 Seksuele voorlichting, HIV/Aids;
 Persoonlijke verzorging en persoonlijke hygiëne;
 Vaardigheden, communiceren;
 Toekomstgericht denken en handelen;
 Milieu, hygiëne;
 Community Development; door de lokale gemeenschap (ouder, familie, gastouder, buren etc.) te betrekken bij
de ontwikkeling en de groei van de kinderen, kan de gemeenschap een positieve bijdrage leveren aan de
toekomst van de kinderen en uiteindelijk aan de maatschappij.
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5. WINS Learning Centers
Hieronder volgt een historisch overzicht van de introductie van de Learning Centers/childsponsor programma:
Februari 2005
Bedulu, Bali. Bedulu is sinds mei 2010 zelfvoorzienend.
Juli 2007
Petak, Bali i.s.m. Stichting Anakita. Petak draait sinds juni 2008 volledig zelfstandig en
onafhankelijk van WINS.
Juli 2007
Girikerto, Midden Java.
Februari 2008
Bogor, West Java, i.s.m. Stichting Waterlelie Fonds. Bogor is sinds december 2011
zelfvoorzienend.
Juni 2008
Tianyar, Noordoost Bali.
February 2009
Angkah, regio Tabanan, Bali, i.s.m. Stichting Indonesië 2007.
Mei 2009
Bedulu, Bali. Introductie Play & Learn programma voor gehandicapte kinderen.
July 2009
Seraya, regio Karangasem, Bali, i.s.m. Stichting Bali Bundar.
Augustus 2009
Introductie Childsponsor programma voor gehandicapte kinderen.
November 2009
Desa Kerta, regio Payangan.
November 2010
Lam Asan, Aceh, Sumatra.
December 2011
Lam Lambateung, Aceh, Sumatra.

6. Bestuur WINS Nederland
Het bestuur bestaat uit vijf leden. De leden van het bestuur voeren hun taken geheel vrijwillig en belangenloos
uit. Minimaal twee keer per jaar wordt door een aantal bestuursleden en vrijwilligers (geheel op eigen kosten)
een bezoek aan Indonesië gebracht om de voortgang van de projecten te volgen en om de lokale coördinatoren
te begeleiden. Het bestuur is per eind 2011 als volgt samengesteld:
Wouter Cosaert
Tamara Rijnenberg
Cherie Leijer
Antoinette Peters
Joop Siemers
PR commisie

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid en tevens Educatie Programma Manager (curriculum, planning /indeling
studenten/vrijwilligers)
Bestuurslid
Een vrijwilligersteam van twee personen ondersteunt het bestuur in haar promotionele
activiteiten: Iris Puderoijen en Alana Seraphina.
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Samenwerkingspartners
WINS focust zich primair op educatie. Algemene donaties worden derhalve aangewend voor educatie gerelateerde zaken. Om de kinderen toch op alle vlakken te kunnen steunen zoekt WINS naar samenwerking met andere
non-profit organisaties, die mede voor fondsen kunnen zorgen voor goede infrastructuur en faciliteiten.
WINS werkt samen met de volgende non-profit organisaties:
 Stichting Waterlelie Fonds in Bogor, Java
 Stichting Indonesië 2007 in Angkah, Bali
 Stichting Bali Bundar in Seraya, Bali
 Chance International in Aceh, Sumatra

7. Organisatie WINS Internationaal
Stichting WINS opereert ook internationaal, teneinde een zo breed mogelijk veld van donateurs en
childsponsors te kunnen bereiken. De structuur is opgebouwd uit de volgende instituten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stichting WINS Nederland
WINS Project USA, Inc.
WINS Project Australia Inc.
WINS France
WINS Singapore
WINS Indonesië (nu nog Yayasan Widya Guna)

8. Vrijwilligers en Stagiaires
Stichting WINS werkt op alle Learning Centers samen met vele enthousiaste vrijwilligers uit binnen- en
buitenland. Zonder de hulp van deze vrijwilligers is het onmogelijk om de het educatieproject te laten slagen.
Alle reis- en verblijfskosten komen geheel voor hun eigen rekening. De stage opdrachten worden vooraf met
WINS kortgesloten. Van belang is dat de opdrachten passen in de omgeving en cultuur, en dat voor alle betrokken
partijen het beste resultaat wordt bereikt. De stagiaires en vrijwilligers werken aan de hand van de curriculums,
welke voor de WINS lessen zijn samengesteld en hebben zij tevens de opdracht om de curriculums waar nodig bij
te stellen en/of uit te breiden.
WINS heeft altijd vrijwilligers en stagiaires nodig, omdat werken met betaalde krachten geen haalbare optie
is. Vrijwilligerswerk vraagt WINS op de volgende gebieden:






Fysiotherapie voor fysiek gehandicapten;
Tandheelkunde;
Onderwijs;
Sport en Spel.
Drama en Muziek.

Medische check ups wordt op Bali verzorgd door de Bali Kids Foundation. Deze organisatie bezoekt twee keer per
jaar de Learning Centers.
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9. Financiën
WINS is een kleine non-profit organisatie, ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van donaties of
giften van particulieren, bedrijven, scholen etc. De donatiegelden worden geheel aangewend voor
eerdergenoemde doelstellingen.
Recentelijk zijn door de economische crisis een aantal vaste sponsors weggevallen, waardoor de reguliere
inkomsten nauwelijks voldoende zijn om de vaste kosten te kunnen dekken. Voor bijzondere uitgaven zijn we
hierdoor afhankelijk van incidentele donaties en acties. Het bestuur zal in 2012 en verder aan deze
ontwikkelingen aandacht geven door bijv. bedrijven te benaderen en actief evenementen en acties te
organiseren.

10. Projecten 2011
Continu worden ter verbetering van de omstandigheden van de kinderen nieuwe projecten geïnitieerd. WINS
betrekt de lokale arbeiders bij de project uitvoering. Zo helpt WINS ook de gemeenschap om inkomsten te
genereren. Mede dankzij donaties van donateurs en samenwerkende non-profit organisaties, zijn sinds de
oprichting eind 2006 reeds veel projecten gerealiseerd.
Hieronder volgt een overzicht van afgeronde projecten in 2011:
Learning Center Bedulu, Bali
Onze complimenten gaan uit naar het team van Bedulu. Sinds mei 2010 dragen zij met trots de stempel
'zelfvoorzienend'. In de afgelopen periode hebben zij het project 'Nieuwe Yayasan' op poten gezet. De
uitbreiding betrof de aankoop van tien are grond, het bouwen van drie klaslokalen, een workshopruimte,
multifunctionele aula, kantoor- en computerruimte, toiletten en een keuken. Zij hebben zelf het idee en project
geïnitieerd, de proposal opgesteld en ook het ontwerp en de materiaal keuze (recycled hout) gemaakt. Ook het
grootste deel van de fondsenwerving hebben ze zelf uitgevoerd. WINS restte slechts de monitorende rol.
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Deze uitbreiding was hoognodig om de groei van het aantal kinderen te kunnen opvangen. 120 kinderen
(waarvan 20 gehandicapte kinderen) volgen de additionele lessen, terwijl de capaciteit op de oude lokatie op
maximaal 50 kinderen was berekend. Bovendien was Bedulu onvoldoende geoutilleerd om het programma voor
de gehandicapte kinderen te draaien. Op de nieuwe locatie, te midden van het groen, is er voldoende rust,
ruimte en licht.

Het Bedulu team blijft creatief zoeken naar ideeën om meer inkomsten te kunnen genereren. De Tour en
Transport activiteiten zijn uitgebreid met wandeltochten door de rijstvelden, offers leren maken, een Arts and
Craft Shop waar handwerk wordt verkocht welke door de gehandicapte kinderen zijn gemaakt en een organic
cafe, zodra de nieuwe keuken gereed is.
Learning Center Seraya, Bali
In Seraya volgen 70 kinderen de WINS lessen en hebben 30 reeds een sponsor gevonden. Seraya is nog volop
bezig met het afmaken van de benodigde infrastructuur. De aandacht ligt nu bij het realiseren van een tweetal
gastenverblijven om het groeiend aantal vrijwilligers te kunnen opvangen. Het nieuwe gastenverblijf zal begin
2012 gereed zijn.
Seraya is ook al toekomstgericht bezig. De planning is dat binnen drie tot vijf jaar Seraya zelfvoorzienend zal zijn
en dat zij de operationele kosten zelf kunnen bekostigen. Coördinator Wayan Berata heeft een pilot gestart met
een varkenshouderij, waarbij ook werk wordt gecreëerd voor de lokale bewoners, maar ook met het telen van
organische groenten, een veel gevraagd product in Bali.
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Learning Center Angkah, Bali
Momenteel volgen 68 kinderen de gratis additionele lessen en hebben 28 kinderen een sponsor gevonden. Trudy
van der Maden van Stichting Indonesië 2007 heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het vinden van fondsen
voor verbetering van de infrastructuur en het Angkah team voor te bereiden op initiatieven om binnen enkele
jaren zelfstandig inkomsten te kunnen generenen.
Angkah ligt achteraf van de hoofdweg. Er is een pad aangelegd naar het schoolgebouw, zodat de kinderen en
gasten niet door de modder hoeven te lopen als het heeft geregend. Inmiddels is ook de bouw van de
multifunctionele aula afgerond, welke o.a. gebruikt zal worden voor de culturele lessen.
Learning Center Bogor, Java

WINS werkt sinds februari 2008 samen met Stichting Waterleliefonds. In 2008 heeft het team in het kader van
zelfvoorzienendheid een motor repair- en verkoop shop opgezet op de stoep van een straat, waarbij
schoolverlaters de kans krijgen om het vak te kunnen leren. In december 2010 werd een showroom geopend in
een drukke straat. De verkopen liepen goed. En door de drang van het team om dit project tot een succes te
maken kwamen zij met nieuwe plannen om een tweede repair en showroom te openen , zodra er een geschikte
lokatie werd gevonden. Ook zijn er plannen om motoren te verkopen via bestaande repair shops, waardoor er
geen kapitaal nodig is voor het huren van ruimte en personeel. Al met al veelbelovende ontwikkelingen. De
planning is om begin 2012 hiermee te starten.
Voorts is met Waterleliefonds overeengekomen dat Bogor per december 2011 de status zelfvoorzienend heeft
gekregen. WINS wenst het Bogor team veel succes toe met de voortgang van hun repair- en motorshop project.
Learning Center Tianyar, Bali
9
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In Tianyar volgen 110 kinderen de WINS additionele lessen en hebbben reeds 78 kinderen een sponsor gevonden.
De projecten die gepland stonden in 2011 zijn deels gerealiseerd. Gestart is met de bouw van een
multifunctionele aula. De fundering staat er al. Zodra er voldoende fondsen zijn, zal het rieten dak worden
opgezet.
Ook is een waterleidingpomp aangelegd, waardoor er nu water uit de kraan komt i.p.v. uit de waterput halen.
In maart 2011 is de photocopy shop en internet cafe geopend. In de loop van het jaar is de klantenkring gegroeid
en is een contract vastgelegd met een nabijgelegen school voor internet gebruik.

Learning Center Aceh, Sumatra
Op 1 november 2010 is het achtste WINS Learning Center, in samenwerking met de Engelse
liefdadigheidsorganisatie Change International, geïmplementeerd in
het dorpje Lam Asan nabij Aceh op het eiland Sumatra.
Aceh heeft veel te lijden gehad gedurende de conflict jaren en werd
het in 2004 verwoest door de Tsunami. Tot op de dag van vandaag is
men bezig met deheropbouw. Scholen zijn er nauwelijks en overvol.
De dagelijkse operatie van het Educatie Center Lam Asan, staat
onder leiding van Natascha Barrymore, oprichtster van de Engelse
liefdadigheidsorganisatie ‘’Chance International’’. Natascha en haar
organisatie zijn al een aantal jaren actief met het ondersteunen van
kinderen in Aceh. Samen met haar team ondersteunen ze nu ca. 500
kinderen. 50 kinderen hebben reeds een sponsor gevonden.
In december 2011 is het tweede Learning Center in Lam Lambateung nabij Aceh geopend, op het terrein van de
Australische Rotary Club. De planning is dat eind januari 2012 een derde Learning Center zal worden geopend in
het dorpje Indra Puri.
Eind december 2011 berichtte Natascha dat de situatie in Aceh nog steeds onrustig was. De World Bank heeft
zelfs de buitenlanders uit oogpunt van hun veiligheid het advies gegeven om zich niet buiten de stad te begeven.
Voor Natascha een bijna onmogelijke sfeer om haar dagelijkse werkzaamheden goed te kunnen doen. Zij is echter
vastberaden om de kinderen niet in de steek te laten.
Learning Center Kerta, Bali
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De implementatie van het WINS Educatie programmma in het dorpje Kerta ondervindt enige vertraging. Het team
in Kerta heeft met de weinige middelen die er waren de basis gelegd. Zo is het childsponsorship programma ingevoerd. De additionele lessen, zoals Engels, Cultuur, Computer, Sexuele voorlichting zijn opgestart.
Dagelijks vinden er computerlessen plaats voor een groep van 60 kinderen. Met vier computers voor zo’n grote
groep is het weliswaar behelpen, maar de kinderen zijn er erg blij mee. Voor het eerst kunnen ze nu kennis maken
met de computer. Met dank aan een lokale sponsor is er inmiddels ook een goede internet verbinding.
Inmiddels zijn de Engelse- en danslessen ook gestart. Dit alles natuurlijk afhankelijk van het vrijwilligers aanbod.
Faciliteiten zijn er nog niet. Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van het dorpshuis. De computerlessen worden
gegeven in het kantoor van het dorpshoofd.

Eén van onze eerstvolgende projecten is het neerzetten van een eigen infrastructuur, zoals een klaslokaal, multi
functionele aula, computerruimte, bibliotheek, kantoor, en een gastenverblijf voor studenten, vrijwilligers en
gasten. Tevens het aanleggen van een sateliet antenne t.b.v. een snelle en betrouwbare internetverbinding.
Echter, een verdere ontwikkeling stagneert, als gevolg van het feit dat het Management team het WINS werk op
vrijwillige basis uitvoert en in hun eigen tijd.
Met prioriteit zal er in 2012 gewerkt worden aan het organiseren van een nieuwe Management team, dat fulltime
voor het Learning Center zal gaan werken. Tevens zal de organisatievorm een formelere status krijgen. De huidige
vorm betreft een Pesraman, vergelijkbaar met een wijkvereniging. Van belang is het om Kerta de Yayasan status
(stichting) te geven.
Learning Center Yogyakarta, Java
Sinds maart 2007 ondersteunt Stichting Anakita de Indonesische Stichting Ghifari in Yogyakarta. In juli 2007 is het
WINS childsponsoring programma in Yogyakarta geïntroduceerd. In juli 2010 heeft Stichting Anakita te kennen
gegeven dat zij hun werkzaamheden in Yogyakarta wilden afstoten, zodat z j zich volledig konden concentreren
op hun werkgebied in het dorpje Petak in Bali. In goed overleg heeft Stichting WINS in 2011 de childsponsoring
werkzaamheden volledig overgenomen.
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11. Projecten 2012
Voor 2012 staan onderstaande projecten op de agenda. WINS Nederland en WINS Internationaal hopen deze
projecten te kunnen realiseren, wederom met de steun van haar donateurs, sponsors en belangstellenden,
alsmede van de samenwerkende partners.
Geplande Projecten 2012:
Tianyar, Bali
 Bouw gastenverblijf voor vrijwilligers;
 Inrichting satelliet antenne t.b.v.stabieler internetverbinding;
 Aanschaf 2e copieermachine voor de Photocopy Shop;
 Project Coöperatie voor Vissers in Tianyar.
Angkah, Bali (i.s.m. Stichting Indonesië 2007)
 Opzetten varkenshouderij
Bedulu, Bali
 Uitbreiding faciliteiten : bouw keuken en toiletten
Tonjong, West Java (i.s.m. Stichting Waterleliefonds)
 Uitbreiding verkooppunten van motorfietsen o.a. via bestaande repairshops die zelf geen kapitaal
hebben om motoren te kunnen opkopen
Seraya, Bali (i.s.m. Stichting Bali Bundar)
 Opzetten 10 varkenshouderijen
Kerta, Bali
 Klaslokaal, multifunctionele aula, computerruimte, bibliotheek en een kantoor;
 Inrichting satelliet antenne t.b.v. stabieler internet verbinding;
 Bouw gastenruimte voor vrijwilligers.
Uitbreiding Overig
 WINS Learning Center uitbreiden naar Menado, Pontianak, de eilanden Lombok, Sumba, Sumbawa.
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12. Financieel verslag
Het doel van de uitgifte van dit financieel verslag is met name bedoeld als informatie t.b.v. sponsors en
donateurs.
Dit verslag is goedgekeurd en ondertekend door het bestuur van Stichting WINS.

Wouter Cosaert
Voorzitter

Cherie Leijer
Penningmeester

Tamara Rijnenberg
Secretaris

WINS dankt alle sponsors, donateurs, childsponsors, belangstellenden en vrijwilligers hartelijk voor uw inzet,
donaties en andere bijdragen die wij in het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Dankzij uw hulp kunnen
honderden kinderen onderwijs volgen!
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13. Financiële jaarrekening 2011
Financieel Jaarverslag Stichting WINS 2011 (in euros)
(Periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011)
BALANS PER
Liquide middelen:
ING
ACTIVA
BATEN
Donaties vaste donateurs
Donaties t.b.v. childsponsoring
Giften
Donaties Project Uitbreiding school Bedulu
Donaties Project Gamelan Bedulu
Donaties Project Land aankoop Bedulu
Donaties Project Tianyar
Donaties Project Kerta
Donaties Project Seraya
Sichting Indonesië 2007
Stichting Bali Bundar
Stichting Bali Bundar Boekenproject
Stichting Bali Bundar Computer Project
Aflossing Microcrediet Motorfiets Projet Petak
Rente
TOTAAL

LASTEN
WINS Learning Center Bedulu
Childsponsoring
Salarissen Management Bedulu
Salaris Danslerares
Project Gamelan Instrumenten
Project Uitbreiding Faciliteiten Bedulu
Promotiekosten / Operationele Kosten
Project Physio Gehandicapte Kinderen
Totaal
WINS Learning Center Ghifari
Childsponsoring
Onkostenvergoeding WINS Coördinator
Salaris Engelse Leraar
Donatie Boekenproject
Totaal

1-1-2011

1-1-2010

26.645
26.645

9.226
9.226

2.071
67.627
2.850
4.530

1.374
52.250
9.981
1.250
202
8.248
4.758
1.400
1.400
1.917
7.560
5.149
1.887
154

969
350
4.670
2.090

23
85.180

-36.777
-264
-11.335

-48.376

-5.664
-389

-6.053

97.530

-17.884
-692
-248
-515
-1.250
-596
-1.389
-22.574

-2.805
-353
-193
-169
-3.520
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WINS Learning Center Tianyar
Childsponsoring
Salaris WINS Coördinator
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dansles
Meubels Klaslokaal
Operationele Kosten
Projecten Tianyar
Totaal
WINS Learning Center Bogor, Java
Childsponsoring Project Bogor
Salaris Management
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dans- en Gamelanles
Operationele Kosten
Donatie Boekenproject
Diversen
Totaal
WINS Learning Center Angkah, Tabanan
Childsponsoring
Salaris Management
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dansleraar
Operationele Kosten
Totaal
WINS Learning Center Seraya, Bali
Childsponsoring
Salaris Management
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dansleraar
Operationele Kosten
Promotie
Project Bouwfaciliteiten Learning Center, Guestroom
Totaal

-14.357
-1.440
-276
-108
-675
-16.856

-847
-690
-560
-270
-160

-10.005
-1.410
-192
-201
-287
-204
-3.250
-15.549

-252
-600
-217
-249
-717
-130

-163
-2.690

-2.165

-6.520
-2.090
-300
-300
-2.560
-11.770

-6.071
-2.054
-475
-306
-51
-8.957

-6.881
-1.414
-75
-204
-264

-5.969
-1.003
-113
-195
-529
-56
-11.097
-18.962

-1.607
-10.445

WINS Learning Center Kerta, Bali
Algemene Donatie
Childsponsoring
Totaal

-539
-539

WINS Learning Center Aceh, Java
Childsponsoring
Giften
Totaal

-1.131
-400
-1.531

-1.400
-1.400

-101
-101
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Stichting WINS
Weeskinderen Indonesie Naar School

Diversen
Abonnementen en Kamer van Koophandel
Bankkosten
Daadwerkelijke besteding Boekenprojet
Overschot Boekenproject Retour Bali Bindar
Donaties
Totaal

-291

-26
-279
-1.770
-3.379
-30
-5.484

TOTAAL LASTEN

98.551-

78.712-

Saldo van Baten en Lasten
Begin Vermogen
Totaal Activa

(13.371)
26.645
13.274

18.818
9.226
28.044

Balans per 31 december 2011
Bestemmingsreserve Project Bedulu
Bestemmingsreserve Project Tianyar
Bestemmingsreserve Project Seraya
Bestemmingsreserve Project Angkah
Bestemmingsreserve Project Yogya
Bestemmingsreserve Project Aceh
Bestemmingsreserve Project Kerta
Bestemmingsreserve Fietsenproject
Totaal beschikbaar voor doelstelling

-27
-264

13.274
-6.350
-1.295
-1.860
-839
-282
-359
-49
-1.250
991
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