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1. Introductie
Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2015 van Stichting WINS.
2015 was voor de stichting een mooi jaar met feestelijke kanten. Dit jaar werd aandacht gegeven aan het 10-jarig
bestaan van WINS tijdens een netwerkevent van de Indo Business Club.
Verder heeft WINS tien jaar na de start van haar activiteiten in Indonesië het feit kunnen vieren dat een aantal
studenten van het eerste uur hun universitaire studie (bijna) hebben afgerond of hun droombaan hebben
gevonden.
Ook heeft WINS wederom mogen rekenen op de inzet en steun van vele vrijwilligers van over de hele wereld. Wij
zijn hen uitermate erkentelijk voor hun grote inzet en hun adviezen.
Het bestuur voelt zich gesteund door donoren, sponsoren en vrijwilligers die door hun bijdragen het voortbestaan
van de WINS doelstelling (zo veel mogelijk kansarme kinderen de kans geven om naar school te kunnen gaan)
mogelijk blijven maken. Hartelijk dank sponsors, belangstellenden en vrijwilligers! Dankzij jullie voortdurende inzet
zijn wij er wederom in geslaagd dit jaar het leven van nog meer kinderen in Indonesië een positieve wending te
geven.
Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in de bestuurssamenstelling van WINS. Wouter Cosaert is voorzitter geweest
sinds 2011 en nam hij vele projecten op zich, met name fondsenwerving. Door drukte i.v.m. projecten van zijn
eigen bedrijf en na overleg met het NL team, zijn we overeengekomen dat Tamara Rijnenberg, de voorzittersrol zal
gaan overnemen. Tamara is vanaf het begin van WINS betrokken geweest, omdat haar vader (Gill Rijnenberg,
oprichter van WINS) zijn liefde, passie en enthousiasme voor WINS met haar deelde. Sinds 2011 versterkte zij het
WINS bestuur als secretaris. Wouter Cosaert zal betrokken blijven bij WINS als projectadviseur voor
fondsenwerving initiatieven.
Cherie Leijer zal de rol van secretaris gaan vervullen. Zij is vanaf het begin onze penningmeester geweest en zal zij
dit voorlopig blijven doen. Een groot deel van haar administratieve activiteiten zal worden overgenomen door Tuty
Kaswari. Tuty komt oorspronkelijk uit Yogyakarta, Indonesië en was zij voorheen de penningmeester van Stichting
Anakita, de Stichting waarmee wij een samenwerkingsverband hadden in Ghifari (Yogyakarta). Zij heeft destijds de
introductie van het WINS Childsponsorprogramma in Ghifari begeleid. Tuty heeft in haar loopbaan veel financiële
en administratieve ervaring opgedaan en zijn we verheugd dat zij zich heeft aangesloten bij ons NL team.
Joop Siemers blijft aan als bestuurslid en zullen we ook worden ondersteund door nieuwe bestuurslid Harvey de la
Rambelje. Harvey heeft veel bestuurlijke ervaring opgedaan en zit hij momenteel in de Raad van Toezicht van
Stichting Nusantara. We vinden het een aanwinst dat hij ons team zal komen versterken.
Ook zijn er een aantal van de voorgenomen projecten in 2015 gerealiseerd. Hierover wordt gerapporteerd bij
hoofdstuk 10, ‘Projecten 2015’ op blz. 7 t/10.

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
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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 Centers. Via deze ‘ Yayasans’ krijgen de
kinderen extra onderwijs (WINS Learning 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
Centers. Denk daarbij aan klaslokalen en meubels, aankoop grond,
toiletvoorzieningen, gastenverblijven etc.
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 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 operationele kosten
zelf te kunnen dekken. Er komt tenslotte een moment dat ze het helemaal ‘’zelf’ moeten doen.

4. WINS Learning Programma
Het WINS Learning 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/child sponsor 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
September 2013
Lam Asam Siam, Aceh, Sumatra
December 2013
Lam Panah Ranjo, Aceh, Sumatra
Maart 2014
Stichting Waterleliefonds heeft haar activiteiten als stichting in Bogor (Tonjong)
stopgezet. Als gevolg hiervan heeft Stichting WINS het childsponsor programma ook
moeten stopzetten.
Juni 2014
Het childsponsor programma in Ghifari is conform afspraak beëindigd nu alle kinderen
van het eerste uur hun school t/m SMA hebben afgerond.

6. Bestuur WINS Nederland
Het bestuur bestaat uit 5 leden. De leden van het bestuur voeren hun taken geheel vrijwillig en belangeloos 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.
In 2015 hebben wisselingen plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur is per eind 2015 als
volgt samengesteld:
Tamara Rijnenberg
Cherie Leijer
Harvey de la Rambelje
Antoinette Peters
Joop Siemers

Voorzitter
Secretaris/Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Het WINS Bestuur wordt ondersteund door de volgende projectmedewerkers:
Iris Pouderoijen
Hansa Eerelman
Wouter Cosaert
Raisa van Winden
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Externe Communicatie
WINS streeft ernaar om zo min mogelijk kosten te maken voor drukwerk en portokosten 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 waarin 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 en
computervaardigheden.
Samenwerkingspartners
WINS focust zich primair op Learning. Algemene donaties worden derhalve aangewend voor Learning gerelateerde
zaken. Om de kinderen toch op alle vlakken te kunnen steunen , zoekt WINS naar samenwerking met andere nonprofit organisaties, die mede voor fondsen kunnen zorgen voor goede infrastructuur en faciliteiten.
WINS werkt samen met de volgende non-profit organisaties:
 Stichting Indonesie 2007 in Samsaman, 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 child sponsors 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 Indonesia i.o. (nu nog Yayasan Widya Guna).
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Het proces m.b.t. de legalisatie van WINS Indonesia is opgestart en de verwachting is dat medio 2016 de procedure
zal zijn afgerond. Zodra WINS Indonesia is opgezet, dan worden alle centrale rollen van WINS Nederland stap voor
stap door WINS Indonesia overgenomen, zodat WINS Nederland zich meer kan gaan richten op fondsenwerving.
De volgende stap is dat WINS Indonesia formeel wordt erkend door de lokale overheid zodat de stichting
(commerciële) activiteiten kan verrichten.

8. 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 het Learning project 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 curriculum, welke voor de WINS lessen zijn
samengesteld en hebben zij tevens de opdracht om de curriculum waar nodig bij te stellen en/of uit te breiden.
In het verleden heeft WINS Nederland de coördinatie van alle aanmeldingen m.b.t.
vrijwilligerswerk en stages bij de WINS Learning Centers in Indonesië zelf
afgehandeld. Denk hierbij aan het aanvragen van visa, het regelen van
accommodatie en vervoer, follow-up etc. Deze operationele taak is tijdrovend voor
de mensen achter WINS (die allemaal zelf vrijwilligers zijn) en voor de lokale
Yayasan coördinatoren, die betrokken waren bij het verwerkingsproces hiervan.
Daarom is besloten om samen te werken met VIP-International. Alle vrijwilligers
aanvragen zullen voortaan worden afgehandeld door VIP-International www.vipinternational.org
Door de outsourcing van deze operationele taken, kunnen de mensen achter WINS meer tijd besteden aan de
verdere ontwikkeling van WINS. En WINS heeft altijd vrijwilligers en stagiaires nodig, omdat werken met betaalde
krachten geen haalbare optie is.
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 2015
Continu worden door de Yayasans ter verbetering van de omstandigheden van de kinderen nieuwe projecten
geïnitieerd en betrekken zij de lokale arbeiders bij de project uitvoering. Zo wordt ook de gemeenschap geholpen
om inkomsten te genereren. Mede dankzij giften van donateurs en samenwerkende non-profit organisaties, zijn
sinds de oprichting van WINS reeds veel projecten gerealiseerd.
Hieronder volgt een overzicht van afgeronde projecten in 2015.
7

Stichting WINS
Weeskinderen Indonesië Naar School

Learning Centers in Bedulu, Bali

Bedulu heeft nu een nieuw project gelanceerd. De wens is om een eigen duurzame, biologische tuin te creëren,
naast het terrein van de Learning Center. Hiertoe was ca. € 15.000 nodig om grond te kopen of voor 20 jaar te
leasen. Ketut Sadia, de coördinator van het Learning Center, heeft uit eerste hand ervaren dat biologische voedsel
zeer in het voordeel werkt van met name kinderen met autisme. Hij wil om deze reden de verbinding tussen natuur
en mens met de kinderen delen door middel van deze tuin en hen bewust laten worden van het belang van
biologisch voedsel voor fysieke gezondheid en welzijn. Daarnaast wil hij ook ervoor zorgen dat de (ca. 100)
kinderen van gezond voedsel worden voorzien. Een heel mooi streven! Nu is Bedulu voorzien van verse
onbespoten groenten uit eigen moestuin en dragen de diverse fruitbomen volop fruit. De kinderen vinden het
heerlijk om in de tuin te zijn, zoekend naar rijpe vruchten om zo uit het vuistje te eten.

Learning Center Seraya, Bali

Seraya had plannen om 2 extra gastenkamers te bouwen voor vrijwilligers. Want steeds meer vrijwilligers vinden
de weg naar deze Learning Center en gebeurde het regelmatig dat de vrijwilligers bij de naburige gastenkamers
moeten worden ondergebracht, waardoor Seraya inkomsten miste. Dit project werd in september 2015
gerealiseerd en in gebruik genomen.

Ook Seraya is nu voorzien van een heuse sport- en spelveld. Dit project werd geïnitieerd en gesponsord door
vrijwilligers en hun vrienden. Het sport- en spelveld werd op 17 november jl. volgens Balinese traditie ingewijd en
feestelijk in gebruik genomen.
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Het volgende project dat Wayan Berata voor ogen heeft is om een tweede open klaslokaal te bouwen op zijn
grond. Momenteel komen zo’n 70 kinderen dagelijks naar het Learning Center om de additionele lessen te volgen.
Wayan meldde ons dat het Learning Center steeds meer bekendheid krijgt in de gemeenschap en dat de huidige
klaslokalen niet toereikend zijn. Wayan Berata zoekt nog naar fondsen voor dit project.

Learning Center Samsaman, Bali

In 2015 stond op de planning het bouwen van een keukentje annex winkeltje naast de klaslokalen, , in het kader
van zelfredzaamheid. Samsaman dient uiterlijk in 2017 zelfstandig te opereren.
Begin juni 2015 is het computerlokaal en open aula gerealiseerd, alsook een winkeltje naast de klaslokalen. De
lokale bevolking koopt hier de dagelijkse benodigdheden en maaltijden. Ook de kinderen kopen in de pauze allerlei
heerlijkheden zoals snoep, koek, enz.
De kinderen komen na reguliere school graag naar het Learning Center om bij elkaar te zijn, samen te leren en te
spelen. Ook volgen zij met grote belangstelling de computerlessen welke worden gegeven door de vrijwilligers.
Een aantal kind sponsors en donateurs hebben afgelopen zomer het Learning Center bezocht. Eén van hen heeft
een donatie gedaan voor het realiseren van een speelveldje naast het bestaande klaslokaal.

Learning Center Tianyar, Bali

Yayasan Widya Sari werd in juni 2008 opgericht en werd het
childsponsor programma succesvol geïntroduceerd. Tianyar is
m.i.v. 1 juli 2014 ‘zelfstandig’ verklaard, wat betekent dat
Tianyar zelf de operationele kosten en salarissen dient te
bekostigen uit de inkomsten die zij genereren met hun
commerciële projecten. Het aantal kinderen die na de
reguliere school naar het Learning Center komen om de
additionele WINS lessen te volgen blijft groeien en inmiddels
komen er dagelijks zo’n 200 kinderen de lessen volgen. In de
afgelopen 2 jaar is veel aandacht en tijd besteed aan de
uitbreiding van diverse klaslokalen, multifunctionele aula en
gastenkamers.

Er is nu voldoende ruimte aanwezig om de vrijwilligers en de ca. 200 kinderen die de WINS additionele lessen
volgen te kunnen accommoderen. Het enige wat er nog aan schortte in de ogen van het management was om het
zanderige terrein annex sport- en speelplaats te betegelen en hierdoor overlast van opwaaiend stof en zand te
9
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beperken. Ook hoeven de kinderen dan niet meer door de modder te lopen als het hard heeft geregend. In
oktober jl. is met dit project gestart en is dit onlangs afgerond. Ca. 220m2 zandoppervlakte is betegeld. Het
resultaat is fantastisch te noemen.

voor de betegeling

na de betegeling

11. Projecten 2016
Voor 2016 staan onderstaande projecten gepland. WINS hoopt deze projecten te kunnen realiseren, wederom
met de steun van haar donateurs, sponsors en belangstellenden, alsmede van de samenwerkende partners.
Seraya, Bali (i.s.m. Stichting Bali Bundar)
• Het bouwen van extra klaslokalen nu er meer en meer kinderen zich aanmelden.
Kerta, Bali
• Klaslokaal, multifunctionele aula, computerruimte, bibliotheek en een kantoor.
• Inrichting satelliet antenne t.b.v. stabieler internet verbinding.
• Bouw gastenruimte voor vrijwilligers
Samsaman, Bali
• Het bouwen van gastenkamers.
•

Uitbreiding Overig
• WINS Learning Center uitbreiden naar andere locaties.
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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 dagelijks bestuur van Stichting WINS op 14 oktober 2014.

Tamara Rijnenberg (voorzitter)

Cherie Leijer (secretaris/penningmeester)

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
steun kunnen honderden kinderen onderwijs volgen!
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13. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015
Financieel jaarverslag Stichting WINS 2015 (in hele Euro's)
(Periode 01-01-2015 t/m 31-12-2015)

BALANS PER

1-jan-15

1-jan-14

16.395

19.894

16.395

19.894

BATEN
Algemene donaties vaste donateurs
Donaties t.b.v. childsponsoring
Donaties Sponsors en eenmalige donateurs
Benefiet Opbrengsten
Diversen
Donatie projecten

438
48.113
632
2.250
120
2.359

525
46955
3655
0
0
3339

TOTAAL

53.912

54.474

LASTEN
WINS Educatie Center Aceh
Childsponsoring
Diversen
Totaal

-1.291
-232
-1.523

-1128
-1675
-2.803

-21.667
-937
-2.654
-850
-26.108

-18749
0
0
0
-18.749

Liquide middelen:
ING
Kas
EIGEN VERMOGEN
REKENING VAN BATEN EN LASTEN

WINS Educatie Center Bedulu
Childsponsoring
VIP International
Project "Innocent Garden"
Project Physio Gehandicapte Kinderen/Medical
Totaal
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WINS Educatie Center Ghifari
Childsponsoring
Donatie voor Ghifari/Stichting Bloempje Geleen
Algemeen donatie
Totaal

-433
-850
-50
-1.333

-896
-1714
0
-2.610

-720
-720

0
0

WINS Educatie Center Samsaman, Tabanan
Childsponsoring
Salaris Management
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dansleraar
Totaal

-5.354
-646
-351
-316
-6.667

-3707
-600
-283
-177
-4.767

WINS Educatie Center Seraya
Childsponsoring
Salaris Management
Salaris Engelse Leraar
Salaris Dansleraar
Project new class room
Diversen
Totaal

-5.639
0
-347
0
-750
-200
-6.936

-6289
-1133
-369
-205
-8000
0
-15.996

WINS Educatie Center Tianyar, Karangasem
Childsponsoring
Salaris WINS Coordinator
Salaris Dansles
Totaal

-9.770
0
0
-9.770

-11530
-804
-102
-12.436

Diverse Kosten
Notariskosten/WINS Indonesia
Bankkosten
Local bankkosten
Presentaties
Drukwerk/visites kaartjes
Totaal

-3.020
-287
-24
-436
-148
-3.915

0
-328
0
0
-284
-612

WINS Educatie Center Kerta
Childsponsoring
Totaal
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TOTAAL LASTEN

-56.972

-57.973

BEGINVERMOGEN
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

16.395
-3.060

19.894
-3.499

EINDVERMOGEN

13.335

16.395
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