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1. Voorwoord van de voorzitter
In deze jaarrekening leggen wij als stichting verantwoording af over het financiële beleid dat wij in
het jaar 2014 hebben gevoerd. Om te beginnen wordt in dit verslag de balans gepresenteerd en de
staat van baten en lasten gespecificeerd. Vervolgens zullen de kostenposten en inkomsten worden
toegelicht. Deze jaarrekening is bestemd voor donateurs en sponsoren, toekomstige vrijwilligers,
vrijwilligers die zich reeds hebben ingezet voor SOMOI en voor andere belangstellenden. Deze
jaarrekening is opgesteld aan de hand van de ‘wettelijke eisen jaarrekening’ zoals te vinden op de
site van Verenigingen en Stichtingen1.

Het jaar 2014 is wat betreft de financiën een bewogen jaar geweest voor SOMOI. De afgelopen jaren
heeft SOMOI een hoop sponsoren verloren, wat in voorgaande jaren heeft geleid tot een negatieve
balans. Dit balans had in 2012 een slotstand van € -5.416,47 en in 2013 zelfs € -7.967,06. Dit was voor
het bestuur aanleiding om een aantal zaken drastisch te veranderen. Dankzij de organisatie van
sponsoracties en het aantrekken van donateurs hebben we dit jaar meer inkomsten kunnen
genereren. Verder zijn ook het aantal declaraties flink beperkt. Zo worden onder andere de
reiskosten van het bestuur niet meer vergoed en is er flink bezuinigd op de voorbereidingskosten
voor het vertrek naar Indonesië. Vol trots kunnen we vertellen dat deze aanpassingen dit jaar
hebben geleid tot een positieve balans. Dit is een grote stap in de juiste richting en we zullen komend
jaar hard blijven werken om meer sponsoren te werven zodat SOMOI zich nog jaren in kan zetten
voor gehandicapte kinderen in Indonesië.

Tenslotte bedankt het bestuur iedereen die dit jaar SOMOI (financieel) gesteund heeft, in het
bijzonder de stichting World Runners die ons al jaren sponsort.

1

www.verenigingen.nl
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2. Balans
Tabel 1: Balans zoals vastgesteld op 31-12-2014
Activa
Kas
Betaalrekening
Spaarrekening

Passiva

€ 65,94 Kruisposten
€ 1.172,11 Eigen vermogen
€ 3.327,00 Schulden
Totaal € 4.590,05

€ 4.590,05
Totaal € 4.590,05

3. Staat van baten en lasten
In deze sectie wordt eerst de staat van baten en lasten getoond. In de volgende paragraaf worden de
posten verder toegelicht.

Tabel 2: Baten en lasten zoals vastgesteld op 31-12-2014
Baten
Lasten
Sponsoring
- Donaties NL
- Donaties IND
- Incasso
- Sponsoracties

Totaal baten

€ 8709,68 Uitgaven in Indonesië
€ 5.028,55
- Therapiekosten
€ 627,09
- Visumkosten
€ 335,72
- Reiskosten binnen
€ 2.718,32
Indonesië
- Kantoorartikelen
- Promotie materiaal
- Kennisoverdracht/
presentaties
- Huur huis Sintang
- Overig (o.a. verzekering
motor, logo werkkleding)
Declaraties door bestuur NL.
- Sponsoractiekosten
- Voorbereidingskosten
- Taalcursus
- Overig
Huishoudgeld Indonesië
Overig
- Kosten ING
- De Heeg
- Meeus
€ 8.709,68 Totaal lasten

€ 2.776,32
150,73
1.137,44
502,61
66,08
70,27
16,98
805,36
26,85
€ 2.086,00
€ 104,85
€ 1.300,00
€ 645,00
€ 36,15
€ 2.700,€ 419,75
€ 103,44
€ 95,59
€ 220,72
€ 7.982,07

Totaal : + € 727,61
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Tabel 3: Overzicht eigen vermogen, inkomsten, uitgaven en balans voorgaande jaren
Jaar
Eigen vermogen
Inkomsten
Uitgaven
Balans
2012
€ 11.409,01
€ 6.874,74
€ 12.291,21
-€ 5.416,47
2013
€ 3.735,28
€ 4.975,29
€ 12.942,35
-€ 7.967,06
2014
€ 4.590,05
€ 8.709,68
€ 7.982,07
+€ 727,61
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3.1.Toelichting op de staat van baten en lasten
Sponsoring en donaties: De stichting ontvangt donaties van diverse bronnen. Een deel hiervan komt
binnen door middel van incasso. Een ander deel komt binnen door sponsoracties van het bestuur en
vrijwilligers die naar Indonesië gaan. Als een vrijwilliger die naar Indonesië gaat donaties binnenhaalt
voor SOMOI mag diegene een derde deel hiervan zelf besteden aan voorbereidingskosten zoals de
vliegreis, vaccinaties en dergelijke.

Uitgaven in Indonesië: Dit zijn de uitgaven die de vrijwilligers in Indonesië maken. Zij maken iedere
maand een financieel verslag, waarin zij uitgaven en inkomsten verantwoorden. De penningmeester
controleert de financiële verslagen en ontvangt de bonnen. Deze worden verwerkt in het financieel
archief.

Declaraties door bestuur in Nederland: De reiskosten voor het bestuur naar de vergadering worden
sinds begin 2014 niet meer vergoed. Onder deze post behoren ook de voorbereidingskosten van
€1300,- die de nieuwe vrijwilligers mochten declareren tot vorig jaar. De voorbereidingskosten die dit
jaar nog bij de lasten vermeld staan waren in 2013 al gedeclareerd en vielen nog onder de oude
regeling. De kosten die door de bestuursleden gemaakt worden voor een sponsoractie kunnen
gedeclareerd worden. Voor de taalcursus kregen de vrijwilligers in 2014 per persoon € 215,- euro
vergoed, dit zal in 2015 € 200,- worden .

Huishoudgeld: de vrijwilligers in Indonesië krijgen 100 euro huishoudgeld per maand. Dit voorziet
hen in een deel van de kosten voor eten, drinken, benzine- en onderhoudskosten voor vervoer en
kleine huishoudelijke producten. Gedurende de overdrachtsperiode van drie weken wordt het
huishoudgeld voor de vier vrijwilligers ter plekke uitgekeerd.

Overige kosten: dit zijn posten die betaald worden om diverse diensten voor de stichting te
realiseren, zoals bijvoorbeeld kosten voor de bankrekening, website en
aansprakelijkheidsverzekering.
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4. Ondertekening door het bestuur van SOMOI
Voorzitter

Lusanne Douma

Secretaris

Robin Philippi

Penningmeester

Jordi van Velzen

Datum

Handtekening voorzitter voor akkoord verslag

……………………………………….

……………………………………………

