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1. Verslag van het Bestuur
Voor u ligt het jaarverslag 2012 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 2012 gerealiseerd. Hierover wordt gerapporteerd bij hoofdstuk
8, ‘Projecten 2012’ op blz. 5.

2. Doelstelling
WINS staat voor Weeskinderen in Indonesië Naar School. Onze missie is er voor te zorgen dat zo veel mogelijk
wees- 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.

3. Strategie
In het kort werkt het WINS Project als volgt:
1. Childsponsoring. Particulieren en bedrijven ondersteunen de kinderen
middels een donatie. Dit is primair bestemd voor het reguliere
onderwijs.
2. Ondersteunen van learning centra. Via deze ‘ yayasans’ krijgen de
kinderen extra onderwijs (WINS Educatie Programma) d.m.v. inzet van
vrijwilligers vanuit verschillende landen. 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
centra. 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 centra
na enkele jaren financieel zelfstandig worden, zodat WINS zich kan richten op nieuwe learning centra. In het WINS
programma dient elk learning center op termijn zelfvoorzienend te zijn en in staat te zijn de operationele kosten
zelf te kunnen dekken. Er komt tenslotte een moment dat ze het helemaal ‘’zelf’ moeten doen.
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4. Bestuur WINS Nederland
Het bestuur bestaat uit 5 leden. De leden van het bestuur voeren hun taken geheel vrijwillig en belangenloos uit.
Minimaal 1 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. Er zijn geen wisselingen in de samenstelling van het bestuur geweest. Het bestuur is per eind 2012
als volgt samengesteld:
Wouter Cosaert
Tamara Rijnenberg
Cherie Leijer
Antoinette Peters
Joop Siemers

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid en tevens Educatie Programma Manager
Bestuurslid

Iris Pouderoijen

Project-medewerker (promotionele activiteiten en fondsenwerving)

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 Indonesie 2007 in Angkah, Bali
 Stichting Bali Bundar in Seraya, Bali
 Chance International in Aceh, Sumatra

5. Organisatie WINS Internationaal
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. Stichting WINS Nederland
2. WINS Project USA, Inc.
3. WINS Project Australia Inc.
4. WINS France
5. WINS Singapore
6. WINS Indonesië (nu nog Yayasan Widya Guna)

6. Vrijwilligers en Stagiaires
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 educatie projet te laten slagen.
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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:
o
o
o
o

Fysiotherapie voor fysiek gehandicapten
Onderwijs
Sport en Spel
Drama en Muziek

Medische check ups wordt op Bali verzorgd door de Bali Kids Foundation uit Australië. Deze organisatie bezoekt
2x per jaar de WINS learning centers.

7. 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. Voor bijzondere uitgaven zijn we hierdoor afhankelijk van incidentele
donaties en acties.

8. Projecten 2012
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 giften van donateurs en samenwerkende non-profit organisaties, zijn sinds de
oprichting eind 2006 reeds veel projecten gerealiseerd.
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Hieronder volgt een overzicht van afgeronde projecten in 2012.

Learning Center Bedulu, Bali
Per eind 2012 stonden 100 kinderen geregistreerd die de additionele lessen in Bedulu volgen.
Al deze kinderen hebben een sponsor gevonden.

Daarnaast hebben 20 van de 25 gehandicapte kinderen een sponsor gevonden. Deze kinderen volgen het Play &
Learn programma: van schilderen, muziek maken en dansen tot handvaardigheid. Het doel is om deze kinderen
een mate van zelfstandigheid bij te brengen, waardoor zij niet volledig afhankelijk blijven van familie en/of
anderen. De gemaakte handvaardigheid stukken worden te koop aangeboden in de ‘artshop’ op de yayasan en
de opbrengst komt ten goede aan deze kinderen.
In januari 2011 is gestart met de uitbreiding van Bedulu faciliteiten. De uitbreiding betrof de aankoop van 10 are
grond, het bouwen van 3 klaslokalen, een workshopruimte, multifunctionele aula, kantoor- en computerruimte,
toiletten en een keuken.
In mei 2012 zijn de laatste twee projecten afgerond; de toiletten en de keuken. Nu de keuken gereed is,
heeft Bedulu de activiteiten uitgebreid met het geven van kooklessen aan gasten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt
van groenten en kruiden uit de eigen organische tuin welke door de kinderen worden onderhouden. Na de
kooklessen wordt de maaltijd gezamenlijk met de aanwezige kinderen genuttigd.

kruidentuin
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Learning Center Seraya, Bali
In Seraya volgen 70 kinderen de WINS additionele lessen en hebben 30 kinderen een sponsor gevonden.
In juni 2012 hebben 5 kinderen hun middelbare school succesvol afgerond. Dankzij hun sponsors konden deze
kinderen aansluitend een 1-jarige opleiding volgen in de Tourism School met als hoofdvak de culinaire keuken.
De bouw van een tweetal gastenverblijven om het groeiend aantal vrijwilligers te kunnen opvangen werd in
februari 2012 gerealiseerd.
De pilot met een varkenshouderij welke door coördinator Wayan Berata is gestart in 2011 is succesvol verlopen.
Een aantal sponsors hebben via onze partner Stichting Bali Bundar toegezegd om dit project te willen
ondersteunen door 2 of meerdere varkensfokkerij op te zetten. Medio 2013 zal een aantal bestuursleden van Bali
Bundar een bezoek brengen aan Seraya om de aanpak hiervan te bespreken. Het streven is om Seraya per eind
2014 zelfvoorzienend te verklaren.

Gastenverblijf

1e varkensfokkerij

Learning Center Angkah, Bali
In Angkah volgen 58 kinderen de WINS additionele lessen en hebben 29 kinderen een sponsor gevonden.
Het streven is dat Angkah per eind 2013 zelfredzaam zal zijn. In dit verband heeft Trudy van der Maden,
oprichtster van Stichting Indonesië 2007 tijdens haar verblijf op Bali in oktober 2012 een aantal projecten
nogmaals onder de aandacht gebracht van het lokale team.
Met één project is onlangs een start gemaakt: het aanleggen van een eigen groententuin. De zaden welke Trudy
van der Maden uit Nederland heeft meegenomen slaan goed aan en volgens haar eigen zeggen smaken de
produkten goed.
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Het idee is om de oogst lokaal te verkopen en van de winst de operationele kosten van de yayasan te kunnen
bekostigen. Al met al goede ontwikkelingen. WINS en St. Indonesië 2007 hopen dat deze initiatieven aanslaan.

Learning Center Tianyar, Bali
In Tianyar volgen 100 kinderen de WINS additionele lessen en hebbben reeds 88 kinderen een sponsor gevonden.
De projecten die gepland stonden in 2012 zijn deels gerealiseerd, waaronder de multifunctionele aula.
Ook is een waterinstallatie aangelegd, waardoor het learning center en de gemeenschap ongelimiteerd schoon,
stromend water tot hun beschikking hebben.

2e kopieermachine

aula

schoon stromend water

In maart 2011 is de photocopy shop en internet cafe geopend. In juni 2012 is een tweede kopieermachine
aangeschaft, zodat meer drukwerk opdrachten aangenomen kunnen worden.

Learning Center Kerta, Bali
Het streven van WINS was om in 2012 in Kerta een WINS management team aan te stellen alsook een eigen
infrastructuur te realiseren, zoals een klaslokaal, multi functionele aula, computer-ruimte, bibliotheek, kantoor,
en een gastenverblijf voor studenten, vrijwilligers en gasten.
Echter, een verdere ontwikkeling stagneerde als gevolg van het feit dat de fondsen tot nu toe ontbreken.
Gelukkig kunnen we nog steeds rekenen op een aantal lokale vrijwilligers die de taken van het management
team op zich nemen en het WINS werk op vrijwillige basis uitvoeren. Ook gaat het WINS educatie programma
gewoon door, dankzij de inzet van vrijwilligers uit Nederland die voor langere tijd aldaar verblijven.
WINS hoopt in 2013 fondsen te kunnen werven voor het realiseren van het Kerta project. Pas dan kunnen we een
WINS management team aanstellen, dat full time voor het Learning Center zal gaan werken.
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Learning Center Bogor, Java
Per eind 2012 hebben 48 van de 100 kinderen een sponsor gevonden.
In overleg met onze partner Stichting Waterlelie Fonds werd besloten om Learning Center Bogor, Java per 31
december 2011 de status zelfredzaam te geven. Sindsdien werkt het Tonjong team er hard aan om deze status
waar te blijven maken. Zoals gepland werd een (nieuwe) tweede locatie van de Teratai Motor Repair- en
Showroom in Bogor geopend.

Ook is onlangs een pilot gestart met het verkopen van motoren via bestaande motor en repair shops. Door deze
constructie is er geen kapitaal nodig voor het huren van ruimte en personeel en is het een win-win situatie voor
beide partijen.

Learning Center Aceh, Sumatra
Op 1 november 2010 is het 1e Learning Center op het eiland Sumatra, in samenwerking met de Engelse
liefdadigheidsorganisatie Change International, geïmplementeerd in het dorpje Lam Asan.
Eind december 2011 is het 2e learning center in Lam Lambateung nabij Banda Aceh geopend, op het terrein van
de Australische Rotary Club. Zij stelden lokalen beschikbaar voor het learning center in hun nieuwe Youth Center
complex.
In januari 2012 werd het 3e learning center geopend in Indra Puri, ca. 80 km. van de hoofdstad Banda Aceh
Helaas moest na 2 jaar het 1e learning center in Lam Asan gesloten worden omdat de lokale gemeenschap het
gebouw waar de klaslokalen bevonden voor andere doeleinden in gebruik wilden nemen en het alternatieve
gebouw niet geschikt bleek.
Mid oktober 2012 werd het learning center in Lamteuba Droe geopend, waar op de 1e schooldag zo’n 200
kinderen aanmelden.
In totaal volgen zo’n 500 kinderen de aanvullende lessen op de diverse learning centers en hebben 30 kinderen
een sponsor gevonden. Voor Natascha Barrymore, oprichtster van Change International, ligt de uitdaging
om de implementatie van het educatie programma en het inwerken van de lokale medewerkers/sters in goede
banen te leiden. Hieronder volgt een persoonlijke boodschap van Natascha Barrymore:
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De politieke situatie in Aceh is gelukkig aanzienlijk rustiger geworden, hoewel er nog steeds dreigingen zijn en
sommige maatregelen noodzakelijk zijn. We zijn verheugd over ons Childsponsor Programma. Dit programma is
met zoveel enthousiasme ontvangen dat we een extra klaslokaal hebben toegevoegd om alle kinderen te kunnen
voorzien van onze gratis lessen. Dit programma stelt kinderen in staat naar school te komen, omdat zij anders
door gebrek aan financiele middelen niet in staat waren om een school uniform, boeken te kopen of in
levensonderhoud te kunnen voorzien, Met het programma kunnen wij de kinderen van deze zaken voorzien en
hebben wij d.m.v. onze learning centers een goede kans op een betere toekomst. Dank voor jullie steun!

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 per juli 2011 wilden afstoten, zodat zij zich volledig konden
concentreren op hun werkgebied in het dorpje Petak in Bali. In goed overleg is afgesproken dat WINS het
childsponsoring programma zal afronden, totdat alle kinderen die op dat moment gesponsored werden hun
reguliere school hebben afgerond. Voor WINS en Anakita was het van het grootste belang dat de sponsors en
kinderen niet de dupe zouden worden van deze organisatorische wijziging. Voor WINS houdt het in dat in juni 2018,
als alle gesponsorde kinderen hun reguliere school hebben afgerond, het childsponsoring programma in Ghifari zal
stopzetten.

9. Projecten 2013
Voor 2013 staan onderstaande projecten gepland. 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.
Tianyar, Bali
• Bouw gastenverblijf voor vrijwilligers
• Inrichting satelliet antenne t.b.v.stabieler internetverbinding
• Project Coöperatie voor Vissers in Tianyar
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Seraya, Bali (I.s.m. Stlehtlng Bali Bundar)
• Opzetten 10 varkenshouderijen

Kerta, Bali
• klaslokaal, multifunctionele aula, computerruimte, bibliot heek en een kantoor.
• Inrichting sa telliet antenne t. b.v. stabieler intern et verb inding.
• Bouw gastenruimte veor vrijwilligers
Uitbreldin8 Overig
• WINS Learn ing Center uitbreiden naar Menado, Pontia nak, de eilanden Lombok, Sumba, Sumbawa

10. FINANCIEEL VERSLAG
Het doel van de uitgifte va n dit financieel verslag is met name bedoeld als informa tie t.b.v. sponsors en
donateurs.
Dit verslag is goedgekeurd en ondertekend door het dagelijks best uur van Stichting WINS tijden de
bestuursvergadering van 14 mei 2013.
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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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11. Financiele Jaarrekening Stichting WINS 2012 (in euros)
(Periode 01-01-2012 t/m 31-12-2012)

BALANS PER
Liquide middelen:
ING 4918125
ING 465560
EIGEN VERMOGEN

1-jan-12

1-jan-11

13.349
11
13.360

26.645

1.520
60.047
6.854
500
676
2.276
1.860

2.071
67.627
2.850
4.530

26.645

BATEN rek. 4918125
Donaties vaste donateurs
Donaties t.b.v. childsponsoring
Giften
Donaties t.b.v. Gamelan Project Bedulu
Initiatieven Project Medewerker
Sichting Indonesie 2007
Stichting Bali Bundar
Donaties t.b.v. Project Seraya
Donaties t.b.v. Project Tianyar
Rente
TOTAAL rek. 4918125

1.691
75.424

4.670
2.090
350
969
23
85.180

LASTEN rek. 4918125
WINS Learning Center Bedulu, Bali
Childsponsoring
Salaris Danslerares
Project Uitbreiding Faciliteiten Bedulu
Project Physio Gehandicapte Kinderen/Medical
Totaal

23.882
500
1.191
25.573

36.777
264
11.335
48.376

WINS Learning Center Tianyar, Bali
Childsponsoring
Salaris WINS Coordinator
Salaris Dansles
Operationele Kosten
Projecten Tianyar
Totaal

13.849
2.142
288
317
1.691
18.287

14.357
1.440
276
108
675
16.856

WINS Learning Center Angkah, Bali
Childsponsoring
Salaris Management
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dansleraar
Operationele Kosten
Totaal

7.931
2.144
452
292
166
10.985

6.520
2.090
300
300
2.560
11.770
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WINS Learning Center Ghifari, Java
Childsponsoring
Onkostenvergoeding WINS Coordinator
Algemene donatie
Totaal
WINS Learning Center Bogor, Java
Childsponsoring Project Bogor
Salaris Management
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dans- en Muziekles
Operationele Kosten
Algemene Donatie
Diversen
Totaal

1-jan-12

1-jan-11

3.883
360
720
4.963

5.664
389

150

847
690
560
270
160

6.053

600
750

163
2.690

9.286
1.728
90
228
264
700
12.296

6.881
1.414
75
204
264
1.607
10.445

588
588

539
539

WINS Learning Center Aceh, Sumatra
Childsponsoring
Totaal

1.423
1.423

1.531
1.531

Diversen
Abonnementen en Kamer van Koophandel
Bankkosten
Administratie kosten (software eenmalig)
Diversen
Totaal

24
373
1.568
378
2.343

27
264

77.208

98.551

WINS Learning Center Seraya, Bali
Childsponsoring
Salaris Management
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dansleraar
Operationele Kosten
Projecten
Totaal
WINS Learning Center Kerta, Bali
Childsponsoring
Totaal

TOTAAL LASTEN

291
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BATEN rek. 4555086 (WISH)
Donaties
Kaarten Verkoop
Opbrengst Veiling/Loterij
Totaal Baten

995
1.826
1.933
4.753

LASTEN rek. 4555086 (WISH)
Bankkosten
Onkosten Benefiet WISH
Totaal Lasten

63
1.247
1.309

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
BEGINVERMOGEN

3.084
13.360

13.371
26.645

EINDVERMOGEN

16.444

13.274

Balans per 31 december
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 2013

16.444
3.271
3.492
1.592
466
305
92
49

13.274
6.350
1.295
1.860
839
282
359
49
1.250
991

7.177
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