Stichting WINS
Weeskinderen Indonesië Naar School

Financieel Verslag 2013

Correspondentieadres:
Hockerkade 2
2104AW Heemstede
Tel. 06 22569505
E mail:
Website:
KvK:
Bank:

info@winsfoundation.com
www.stichtingwins.nl
34260184
ING 4918125

Stichting Wins staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI

Stichting WINS
Weeskinderen Indonesie Naar School

Inhoudsopgave

1. Introductie

3

2. Doelstelling

3

3. Strategie

3

4. WINS Educatie Programma

4

5. WINS Learning Centers

4

6. Bestuur WINS Nederland

5

7. Organisatie WINS Internationaal

6

8. Vrijwilligers en Stagiaires

6

9. Financiën

7

10. Projecten 2013

7

11. Projecten 2014

10

12. Financieel Verslag 2013

11

13. Financieel Jaarrekening 2013

12

2

Stichting WINS
Weeskinderen Indonesie Naar School

1.

Introductie

Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2013 van Stichting WINS. Het WINS project begon in april 2005 als een
privé project in het dorpje Bedulu, op het eiland Bali en is op 15 november 2006 formeel opgericht als Stichting.
Stichting WINS staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer: 34260184.
De initiatiefnemer is Gill Rijnenberg. 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 2013 gerealiseerd. Hierover wordt gerapporteerd bij hoofdstuk
10, ‘Projecten 2013’ op blz. 7.

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. In Indonesië leven veel wees en
kansarme kinderen die niet naar school kunnen gaan. Vaak moeten zij al op jonge leeftijd werken, waarbij zij ca.
50 eurocent per dag verdienen.Daarnaast bestaat er de groep achtergestelde kinderen met een lichamelijke
en/of mentale handicap. Deze kinderen leven meestal geïsoleerd. Een kans op een normaal bestaan is klein te
noemen, laat staan dat zij 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.

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 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
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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.

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;
Tradiotionele 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.

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
Ghifari, 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 Indonesie 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
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September 2013
December 2013

Lam Asam Siam, Aceh, Sumatra
Lam Panah Ranjo, Aceh, Sumatra

6. 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 2013
als volgt samengesteld:
Wouter Cosaert
Tamara Rijnenberg
Cherie Leijer
Antoinette Peters
Joop Siemers

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid en tevens Educatie Programma Manager
Bestuurslid

Het WINS Bestuur wordt ondersteund door de volgende project medewerkers:
Iris Pouderoijen
Hansa Eerelman
Raisa van Winden
Externe Communicatie
WINS streeft ernaar om zo min mogelijk kosten te maken voor drukwerk en portikosten etc., zodat vrijwel
iedere cent van de donaties aan de centrale doelstelling ten goede komt. In dit kader heeft WINS ervoor
gekozen alle correspondentie/communicatie zoveel mogelijk per e mail te doen.
Interne Communicatie
Het bestuur vergadert minimaal 3x per jaar en indien nodig komt het dagelijks bestuur ad hoc bij elkaar. Ook
worden (telefonische) vergaderingen met de vrijwilligers belegd. Tijdens deze vergaderingen vindt uitwisseling
plaats over allerlei onderwerpen die de werkzaamheden, voortgang van projecten en financiële zaken aangaan.
Website
De website www.stichtingwins.nl is een belangrijk communicatiemiddel voor geïnteresseerden, sponsors,
donateurs en stagiaires/vrijwilligers. Regelmatig wordt de website aangepast met informatie over de kinderen,
nieuws en voortgang van projecten.
Digitale Nieuwsbrief
WINS stuurt minimaal 2x per jaar een nieuwsbrief uit, waarin de WINS activiteiten en voortgang van projecten
de aandacht krijgen, en waain ook ingezonden stukjes worden gepubliceerd.
E mail
Belangrijk is de persoonlijke e mail wisseling tussen het kind en de sponsor. Elk kind krijgt een eigen e mail
adres. Zo heeft de sponsor direct contact met het kind en leert het kind communiceren in het Engels, werken
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met de computer, e mailen en surfen op het internet.
Samenwerkingspartners
WINS focust zich primair op educatie. Algemene donaties worden derhalve aangewend voor educatie gerelateer
de 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 Waterleliefonds, Tonjong, West Java
Stichting Indonesie 2007 in Angkah, Bali
Stichting Bali Bundar in Seraya, Bali
Chance International in Aceh, Sumatra

7. 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)

8. Vrijwilligers en Stagiaires
WINS werkt op alle Learning Centra 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.
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
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Medische check ups wordt op Bali verzorgd door de Bali Kids Foundation uit Australië. Deze organisatie bezoekt
2x per jaar de WINS learning centers.

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

10. Projecten 2013
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.
Hieronder volgt een overzicht van afgeronde projecten in 2013.

Learning Center Bedulu, Bali
De ambassade van Luxembourg in Thailand heeft in 2012 €15.000, gedoneerd voor de bouw van een apart
gebouw voor de gehandicapte kinderen die een slaapplaats en/of physiotherapie nodig hebben, alsook voor de
aanschaf van een busje voor het transport van/naar huis van de gehandicapte kinderen. Het busje is inmiddels
aangeschaft en het betreffende gebouw is gereed.
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Learning Centers in Aceh, Sumatra
In September 2013 is een nieuwe (4e) learning center geopend in Lam Asam Siem.

Op 12 december 2013 is het 5e learning center geopend in Lam Panah Ranjo, waar op de eerste dag 73 kinderen
aanwezig waren.

Learning Center Seraya, Bali
In Seraya volgen 70 kinderen de WINS additionele lessen en hebben 30 kinderen een sponsor gevonden.
De plannen voor het opzetten van varkensboerderijtjes in Seraya werden voorlopig in de ijskast gezet. Doordat
goedkoop varkensvlees uit China de Indonesische markt overspoelde, is de vraag naar lokaal vlees dramatisch
gedaald. Wayan Barata, coördinator in Seraya, heeft nu plannen gemaakt om op zijn stuk grond extra
gastenkamers te gaan bouwen voor vrijwilligers/ familie en vrienden van vrijwilligers en toeristen. Dit kan een
win win situatie worden. Zelf inkomsten genereren, want na juni 2014 zal Seraya zelfredzaam moeten zijn. De
uitwerking van de definitieve plannen laat nog op zich wachten, we houden u op de hoogte.

Learning Center Angkah, Bali
De huidige klaslokalen in Angkah zijn te klein gebleken om het groeiende aantal kinderen die na reguliere school
de extra lessen op de yayasan komen volgen, te accommoderen. Onze partner Stichting Indonesie 2007 heeft nu
besloten om nieuwe klaslokalen te bouwen in een nabij gelegen dorpje Samsaman.

De planning is dat het nieuwe schooltje in het voorjaar 2014 gereed zal zijn.
8

Stichting WINS
Weeskinderen Indonesie Naar School

Learning Center Tianyar, Bali
In Tianyar volgen 200 kinderen de WINS additionele lessen en hebbben reeds 100 kinderen een sponsor
gevonden.
In Tianyar zijn in 2013 veel projecten gerealiseerd. Het multifunctionele
gebouw (aula) is in mei 2013 in gebruik genomen. Daarnaast zijn,
dankzij een initiatief van Stichting Uma Sari, meerdere projecten
afgerond. Het doel was om vrijwilligers en gasten een veilige en
comfortabele accommodatie te bieden. De plannen waren om 4
gastenkamers te bouwen. Dit zijn er uiteindelijk 2 geworden. De
gastenkamers zijn volledig ingericht en zijn voorzien van twee ruime
bedden, 2 kasten, 2 nachtkastjes, een ventilator, een bad kamer met
een grote douche, een wastafel met spiegel en een toilet.
Vanhet resterend budget werd i.o.m. de lokale co ordinator Ketut Sujana besproken hoe dit nuttig besteed kon
worden. Nu het doel is bereikt om vrijwilligers een veilige en comfortabele accommodatie te bieden is het
hoofddoel veranderd. Namelijk dat Tianyar per juni 2014 zelfredzaam dient te zijn en daarmee niet meer
afhankelijk hoeft te zijn van donaties. Er werd van gedachten gewisseld om de eerste behoeftes van de
vrijwilligers te achterhalen. De uitkomsten waren:
1.Scooters
2.Transport
3.Drinken & eten
Deze zaken werd altijd aan externe partijen uitbesteed. Door deze diensten direct zelf aan de vrijwilligers aan te
bieden, kan het learning center op een makkelijke vaste basis meer inkomsten genereren. En zijn de vrijwilligers
er van verzekerd dat zij een eerlijke prijs er voor betalen. Om dit te bereiken is het resterend budget gebruikt om
een scooter, een auto en een koelkast te aan te schaffen. De scooter kan verhuurd worden aan vrijwilligers. Met
de auto kan pick ups en excursies gedaan worden. De koelkast is gevuld met drankjes & snacks, ingekocht bij de
groothandel. Zo kan Ketut de vrijwilligers drankjes en snacks aanbieden tegen winkelprijzen, waardoor hij hier
ook aan overhoudt.
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Learning Center Kerta, Bali
WINS hoopt in 2013 fondsen te kunnen werven voor het realiseren van het Kerta project. Pas dan kan een WINS
management team aangesteld worden, dat full time voor het Learning Center zal gaan werken.
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. Het team is in september j.l. aangesteld; Niko en Made
etc. Achter de schermen is er veel gebeurd in Kerta.
Het team en lokale vrijwilligers hebben de afgelopen weken een oud gebouw gerenoveerd en heringericht als
kantoor en klaslokaal. Het terrein is rijk beplant met bomen, planten en bloemen. Ook zijn rioolgoten langs de 200
meter lange weg gegraven, zodat regenwater snel weg kan vloeien en de weg niet modderig wordt.
Alle childsponsors assesments zijn afgerond. Dit heeft lang geduurd, omdat Kerta 9 Banjars heeft vespreid over
een langgerekt 10 ha. ravijnachtig gebied.
Het gebouw staat op de grond van Pak Made Gunawan en mogen we gratis gebruiken. Geen huur, geen
vergoeding. Wel mogen we nog steeds de SD School lokalen gebruiken.

Learning Center Bogor, Java
In november 2013 heeft het bestuur van Stichting Waterlelie fonds, onze partner sinds februari 2008 in Tonjong,
West Java, haar partners en de childsponsors geïnformeerd dat zij m.i.v. maart 2014 hun activiteiten in Tonjong
zullen stopzetten.
Waterleliefonds heeft op basis van diverse voorvallen moeten concluderen dat zij in Tonjong organisatorisch
tekort schoten om een goed kwaliteits programma te kunnen blijven waarborgen. Zij hebben derhalve, met veel
pijn en moeite, besloten om de activiteiten aldaar te staken en het learning center te sluiten.
Wij danken de mensen van Waterleliefonds voor de samen werking in de afgelopen jaren en wensen hen veel
succes toe met hun verdere activiteiten.

11. Projecten 2014
Voor 2014 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
• extra schoollokal om het groeiend aantal kinderen dat de additionele lessen volgen te kunnen
accomoderen
Seraya, Bali (i.s.m. Stichting Bali Bundar)
• het bouwen van extra gastenkamers
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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

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 dagelijks bestuur van Stichting WINS tijdens de
bestuursvergadering van 14 mei 2013.

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. Financieel Jaarverslag Stichting WINS 2013 (in hele euro's)
(Periode 01-01-2013 t/m 31-12-2013)
BALANS PER
Liquide middelen:
ING 4918125
ING 465560
EIGEN VERMOGEN

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
Donaties t.b.v. Project Kerta
Donaties Hockey team
Rente
TOTAAL rek. 4918125

LASTEN rek. 4918125
WINS Learning Center Bedulu
Childsponsoring
Salaris Danslerares
Project Uitbreiding Faciliteiten Bedulu
Project Physio Gehandicapte Kinderen/Medical
Totaal
WINS Learning Center Tianyar, Karangasem
Childsponsoring
Salaris WINS Coordinator
Salaris Dansles
Operationele Kosten
Projecten
Totaal
WINS Educatie Center Angkah, Tabanan
Childsponsoring
Salaris Management
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dansleraar
Operationele Kosten
Totaal
WINS Educatie Center Ghifari
Childsponsoring
Onkostenvergoeding WINS Coordinator
Algemene donatie
Totaal

1-Jan-13

1-jan-12

11.567
3.441
15.008

13.349
11
13.360

974
54.932
1.000

1.520
60.047
6.854
500
676
2.276
1.860

1.058
4.728
5.749
1.000
400

1.691

69.841

75.424

-22.869

-23.882

-22.869

-500
-1.191
-25.573

-1.138
-2.154
-300
-88
-5.749
-9.429

-13.849
-2.142
-288
-317
-1.691
-18.287

-6.476
-1.333
-100
-175
-8.084

-7.931
-2.144
-452
-292
-166
-10.985

-2.469
-330
-670
-3.469

-3.883
-360
-720
-4.963
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WINS Educatie Center Bogor, Java
Childsponsoring Project Bogor
Salaris Management
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dans- en Muziekles
Operationele Kosten
Algemene Donatie
Diversen
Totaal
WINS Educatie Center Seraya, Bali
Childsponsoring
Salaris Management
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dansleraar
Operationele Kosten
Projecten
Totaal

-150

-600
-750

-10.128

-9.286
-1.728
-90
-228
-264
-700
-12.296

-405
-49

-588

Projecten
Totaal

-1.000
-1.454

-588
-588

WINS Educatie Center Aceh, Java
Giften
Childsponsoring
Totaal

-5.000
-1.191
-6.191

-1.423
-1.423

WINS Educatie Center Kerta, Bali
Salaris Management
Childsponsoring

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

-7.706
-1.728
-426
-246
-22

-329

-24
-373
-1.568
-378
-2.343

TOTAAL LASTEN

-61.953

-77.208

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

8.907
2.033
3.195
14.135

995
1.826
1.933
4.753

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

752.1002.175-

-63
-1.247
-1.309

19.849
15.008
34.857

3.084
13.360
16.444

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
BEGINVERMOGEN
EINDVERMOGEN

-329
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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
Totaal beschikbaar voor doelstelling 2014

34.857
-4.294
-3.200
-6.000
-292
-291
-7.000
-5.420

16.444
-3.271
-3.492
-1.592
-466
-305
-92
-49

8.360

7.177
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