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1. Verslag van het Bestuur
Oprichting
Stichting WINS is opgericht op 15 november 2006, bij akte verleden voor Notaris Mr. M.E. Amson van Smith
Bentum Amson Netwerk Notarissen, te Amstelveen.
De vestigings- en correspondentieadres van Stichting WINS is:
Hockerkade 2, 2104AW Heemstede, Tel. 06-22569505 023-5479962.
E-mail
info@stichtingwins.nl
Website
www.stichtingwins.nl / www.wins.foundation
Facebook
www.facebook.com/WinsProjectNetherlands
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34260184.
Stichting WINS staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het RSIN-nummer is 817239315.
Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2019 van Stichting WINS.
Het bestuur van Stichting WINS wil door middel van dit verslag inzicht geven in de activiteiten van de stichting in
Indonesië ten behoeve van de hoofddoelstelling van de stichting; dat zoveel mogelijk kansarme kinderen regulier
onderwijs kunnen volgen.
Ook wil het bestuur met dit verslag verantwoording afleggen over de besteding van ontvangen donaties, giften en
sponsorgelden en de voortgang van opgestarte projecten.
Sinds de oprichting van Stichting WINS in 2006 hebben in totaal 916 kinderen school kunnen volgen dankzij
sponsoring, 241 kinderen de middelbare school succesvol hebben afgerond en 61 kinderen een vervolgstudie
hebben kunnen volgen. Ruim 2500 kinderen volg(d)en de gratis lessen op de WINS Learning Centers.
Wederom heeft de stichting in het afgelopen jaar mogen rekenen op de inzet en steun van vele vrijwilligers van
over de hele wereld die een grote bijdrage leveren aan het toekomstperspectief van deze kinderen. De
vrijwilligers zetten zich iedere dag, het hele jaar door, in op één van onze Learning Centers.
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Ook is het bestuur dankbaar dat zich in 2019 wederom belangstellenden, sponsoren en vrijwilligers die door hun
bijdragen de stichting steunden het voortbestaan van de WINS doelstelling mogelijk blijven maken. Hartelijk dank
hiervoor.

2. Doelstelling
WINS staat voor Weeskinderen in Indonesië Naar School. De stichting heeft ten doel kansarme kinderen in Bali,
Indonesië regulier onderwijs te kunnen laten volgen om zodoende de kinderen zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid bij te brengen. En dat kan alleen bereikt worden met onderwijs. In Indonesië leven veel weesen 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 kinderen met een lichamelijke- en/of mentale beperking, zoals autisme,
Downsyndroom, hyperactief, en andere fysieke of mentale uitdagingen. Deze kinderen worden op Bali vaak aan
hun lot overgelaten, laat staan dat zij onderwijs kunnen volgen of begeleiding krijgen. Er is weinig hulp en er zijn
weinig betaalbare middelen of behandelingen voor deze kinderen.
Voor deze achtergestelde kinderen is door het Learning Center in Bedulu een speciaal programma ontwikkeld.
Het Learning Center werkt met vrijwilligers die bij voorkeur fysiotherapie hebben gestudeerd, om behandelplannen
voor de kinderen met fysieke beperkingen op te stellen en uit te voeren.
WINS ondersteunt momenteel 54 achtergestelde kinderen, maar dit aantal blijft groeien.

3. 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 community.

4. WINS Childsponsor Programma
Begin 2007 is het Childsponsoring Programma geïntroduceerd, waarbij een sponsor een kind financieel kan
ondersteunen, zodat hij/zij naar school kan gaan. We zoeken financiële middelen voor deze kinderen in de
leeftijdscategorie 4 – 16 jaar (basis en middelbaar onderwijs) zodat ze in staat zijn regulier onderwijs te volgen.
Daarnaast zorgen we voor additioneel onderwijs via de learning centra waar additionele lessen worden gegeven
zoals Engelse lessen, computerlessen, toekomstgericht denken en handelen, cultuurlessen en danslessen.
Door onderwijs te volgen krijgen deze kinderen een kans op een betere toekomst.
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Werkwijze
1. Een childsponsor geeft financiële ondersteuning aan een specifiek kind middels een maandelijkse donatie,
primair bestemd voor regulier onderwijs.
2. Samen met het gesponsorde kind, en in overleg met de sponsor, wordt een financieel schoolplan opgesteld.
3. Donaties worden primair gebruikt voor onderwijskosten, zoals jaarcontributie, openbaar vervoer naar/van
school, schooluniform, schoolboeken, schrijfmateriaal, gebruik van faciliteiten zoals computer, internet,
bibliotheek, etc.
4. Een childsponsor kan extra geld doneren voor bijv. kleding, schoenen, medische zorg, zakgeld, etc.
5. De sponsor heeft het recht om op elk moment de donaties te stoppen. In dit geval neemt Stichting WINS de
zorg van het kind over, totdat een nieuwe sponsor wordt gevonden.
Het childsponsorschap is (in principe) bedoeld voor onderwijsdoeleinden en eindigt derhalve wanneer het
onderwijstraject van het kind stopt. Eventuele resterende donatie gelden die opgebouwd zijn, zullen voor andere
doeleinden worden gebruikt.

5. WINS Learning Centers
Hieronder volgt een overzicht van de Learning Centers
Yayasan Widya Guna, Bedulu, opgericht in februari 2005
Yayasan Widya Sari, Tianyar, opgericht juni 2008
Yayasan Eka Chita Pradnyan, Samsaman, opgericht in februari 2009, i.s.m. Stichting Indonesië 2007
Yayasan Seraya Bundar, Seraya, opgericht in juli 2009 i.s.m. Stichting Bali Bundar.
Yayasan Lascarya Pama Seva,Tianyar, opgericht in oktober 2016
Yayasan Tukad Bumbung, Tianyar, opgericht in januari 2019

6. Bestuur WINS Nederland
Het bestuur bestaat uit 6 leden. De leden van het bestuur voeren hun taken geheel vrijwillig en belangeloos uit.
Het bestuur is per eind 2019 als volgt samengesteld:
Harvey de la Rambelje
Tamara Rijnenberg
Cherie Leijer
Tuty Kaswari
Tanja Bour
Gill Rijnenberg

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Penningmeester
Algemeen Bestuurslid
Algemeen Bestuurslid

Vergoeding Bestuursleden

De leden van het bestuur voeren hun taken geheel vrijwillig en belangeloos uit. Indien mogelijk brengen
bestuursleden en vrijwilligers (geheel op eigen kosten) een bezoek aan Indonesië , om de voortgang van de
projecten te volgen. Tegenwoordig kunnen mede dank zij social media de activiteiten in Indonesië op de voet
worden gevolgd.
Externe Communicatie
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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.wins.foundation 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.
E-mail
Belangrijk is de persoonlijke e-mailwisseling tussen het kind en de sponsor. Elk kind krijgt een eigen e-mailadres.
Zo heeft de sponsor direct contact met het kind en leert het kind communiceren in het Engels en leert het kind
hiermee computervaardigheden. Het kind informeert zelf zijn/haar sponsor over de besteding van het
donatiegeld.
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 nonprofit organisaties in Nederland, die mede voor fondsen kunnen zorgen voor goede infrastructuur en faciliteiten.
WINS werkt samen met de volgende non-profit organisaties:
 YEAH Foundation in Samsaman, Bali
 Stichting Bali Bundar in Seraya, Bali

7. Organisatie WINS Internationaal
WINS opereert ook internationaal, teneinde een zo breed mogelijk veld van donateurs en childsponsors te kunnen
bereiken. En hierdoor kunnen de sponsors en donateurs van de overige landen rechtstreeks bediend worden
conform de geldende rechtsvormen van het betreffende land.
De structuur is opgebouwd uit de volgende stichtingen:
1. WINS Nederland
2. WINS Project USA, Inc.
3. WINS Project Australia Inc.
4. WINS France
5. WINS Singapore
6. WINS Indonesia
De genoemde organisaties werken onafhankelijk van elkaar maar wel conform de WINS doelstellingen.
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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 educatie project te laten slagen. En WINS heeft altijd
vrijwilligers en stagiaires nodig, omdat werken met betaalde krachten geen haalbare optie is.
De coördinatie van alle aanmeldingen en plaatsing m.b.t. vrijwilligerswerk en stages bij de WINS Learning Centers
in Indonesië worden afgehandeld door de organisaties : VIP-International. www.vip-international.org en
Volunteer in Bali. http://www.volunteerinbali.org
Alle reis- en verblijfskosten komen geheel voor hun eigen rekening. De stage opdrachten worden vooraf
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 het curriculum, welke voor
de WINS lessen zijn samengesteld en hebben zij tevens de opdracht om het curriculum waar nodig bij te stellen
en/of uit te breiden.

9. Financiën
WINS is een kleine non-profit organisatie, ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van donaties of
giften van particulieren, bedrijven of andere charitatieve fondsen. De donatiegelden worden geheel aangewend
voor eerdergenoemde doelstellingen. Voor bijzondere uitgaven zijn we hierdoor afhankelijk van incidentele
donaties en fondsenwerving.

10. Projecten 2019
Continu worden door de lokale stichtingen (yayasans) nieuwe projecten geïnitieerd ter verbetering van de
omstandigheden van de kinderen 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 nonprofit organisaties, zijn sinds de oprichting van WINS reeds veel projecten gerealiseerd.
Hieronder volgt een overzicht van afgeronde en/of lopende projecten in 2019.
Learning Center Yayasan Widya Guna in Bedulu, Bali
Medio 2017 is besloten om een aqua therapie gebouw
en zwembad te bouwen waar de kinderen met
lichamelijke beperkingen behandelingen kunnen krijgen
om hen te helpen de symptomen te verlichten en te
leren bewegen en lopen. . De ‘’Aqua Therapy Pool
Building’’ zal worden gebouwd op het erf direct
naast het Learning Center. Deze ruimte zal gebouwd
worden op basis van eco-vriendelijke criteria. Dank zij
inspanningen van Stichting PURE! ontvingen wij in
september 2019 het bericht dat Stichting Wilde Ganzen
de benodigde fondsen (€ 27.000) zal financieren. Begin
2020 zal gestart worden met de bouw van dit project. De verwachting is dat dit project eind 2020 gerealiseerd zal
zijn. Bedankt Stichting PURE!, Wilde Ganzen en alle sponsors van dit project voor jullie steun!
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De Snoozle-ruimte, een rustgevende ruimte waar kinderen met een verstandelijke beperking zich kunnen
ontspannen en hun zintuigen kunnen verkennen. is begin december 2019 gerealiseerd en in gebruik genomen.
Project voor de jongvolwassen special needs kinderen
Yayasan Widya Guna is bezig met een project voor de kinderen
met speciale behoeften die inmiddels jongvolwassenen zijn
geworden. Deze groep wordt nog steeds afgewezen door een
groot deel van de samenleving, inclusief bedrijven, ondanks hun
bereidheid, enthousiasme en vermogen om te werken.
Dus besloot het team om kansen te creëren voor deze groep om
een workshop, winkel en biologisch café op te zetten in het
Learning Center dat door hun zal worden gerund.
Verwacht wordt dat dit project eind 2020 gereed zal zijn.

11. Projecten 2020
Voor 2020 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.
Nieuw Learning Center in Yayasan Tukad Bumbung in Tianyar, Noordoost Bali.
In januari 2019 heeft WINS een nieuw Learning Center in de buitenwijken van Tianyar geopend. Het klaslokaal is
nog niet gereed en is gestart met fondsenwerving.
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Opzetten Kindergarten Center bij Yayasan Lascarya Pamaseva in Tianyar
Ketut Sujana, initiatiefnemer woonachtig in Bali, heeft 4 jaar
geleden een tweede Learning Center opgezet (Yayasan Lascarya
Pamaseva) en deed hij dit met eigen fondsenwerving. Zijn wens
was om bij dit learning center een Kleuterschool (groep 1 en 2)
op te zetten (klaslokalen, kantoor, toiletten) omdat hij ervan
overtuigd is dat door educatie vanaf vroege leeftijd de kinderen
een betere toekomst kunnen krijgen.
Zoals op de foto hiernaast te zien is de bouw reeds van start
gegaan. Er zijn nog fondsen nodig voor het aanschaffen en
installeren van het meubilair.
Opzetten Speeltuin bij Yayasan Widya Sari in Tianyar
Bij Learning Center Yayasan Widya Sari kunnen sinds enkele jaren ook kinderen terecht bij de Kleuterschool.
Het doel is om een speeltuin te bouwen naast de school. Spelen is van grote invloed op de fysieke, sociale en
emotionele ontwikkeling van kinderen en draagt het bij aan de motorische ontwikkeling, maar biedt ook de
mogelijkheid voor het maken van vriendjes en vriendinnetjes.
In augustus 2019 is de speeltuin, waaronder een ballenbak, gerealiseerd.
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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
19 april 2019.
Harvey de la Rambelje (voorzitter)

Tamara Rijnenberg (secretaris)

Cherie Leijer (penningmeester)

WINS dankt alle sponsors, donateurs, child sponsors, 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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Financieel jaarverslag Stichting WINS 2019 (in ero's)
(Periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019)
BALANS PER
Liquide middelen:
ING
Kas/Sparen
EIGEN VERMOGEN

1-jan-19

1-jan-18

18.046
7
18.053

14.611
6
14.617

495
65250
5121
70.866

240
71.310
761
72.311

-660
-660

-660
-660

-21.490
-2600

-23.376

REKENING VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
Algemene donaties vaste donateurs
Donaties t.b.v. childsponsoring
Diversen/Projecten
TOTAAL
LASTEN
WINS Educatie Center Aceh
Childsponsoring
Totaal
WINS Educatie Center Bedulu
Childsponsoring
Project Workshop Organic Cafe
Project Aquatherapy Pool Building
Project Physio Gehandicapte Kinderen/Medical
Vaste Donateurs
Totaal

-24.090

-875
-729
-165
-25.145

WINS Educatie Center Ghifari
Childsponsoring
Donatie voor Ghifari/Stichting Bloempje Geleen
Totaal

0
-650
-650

-250
-750
-1000

WINS Educatie Center Hope
Childsponsoring
Totaal

-300
-300

-270
-270

0
0

-1.620
-1.620

WINS Educatie Center Sukawati
Project Klaslokaal
Totaal
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WINS Educatie Center Samsaman
Childsponsoring
Totaal
WINS Educatie Center Seraya
Childsponsoring
Totaal
WINS Educatie Center Tianyar, Karangasem
Childsponsoring
Donatie nieuwe klaslokaal Tukad Bumbung
Diversen: schoolreisje
Salaris WINS Coordinator
Totaal
WINS Educatie Lascarya Parama Seva, Karangasem
Childsponsoring
Computer en Klaslokaal
Totaal
Diverse Kosten
Bankkosten
Internet Provider
Presentatie/Bestuursvergadering
Donaties December 2017, verwerkt in Januari 2018
Totaal
TOTAAL LASTEN

BEGINVERMOGEN
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
EINDVERMOGEN
Bestemmingsreserve *
ALGEMENE RESERVE



-8.472
-8.472

-5.690
-5.690

-12.001
-12.001

-10.105
-10.105

-15.558
-2.300
-350

-12.538

-18.208

-4.693
-2571
-7.264

-395
-232

-1050
-13.588

-4009
-4.009

-627

-359
-223
-50
-6.157
-6789

-72.272

-68.876

18.046
-1406
16.640

14.617
3.435
18.052

-8860
7.780

-9.765
8.287

Ontvangen donaties in de maand december 2020 welke pas in januari 2021 worden verwerkt c.q.
overgemaakt.

12

