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Het bestuu
ur in Nederland
d wordt gevorm
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•
Rien van de Laaar
•
René van Beerss
•
W Sterke
Wim
•
C
Corry
van de Laaar
•
Krijn Nagtzaam
m
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•
Roy Sieliakus
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Penningmeester
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Bestuurslid
Bestuurslid
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master

De commissie van aanbeveling in Indonesië wordt gevo
ormd door:
•
Dewa Gede Ngurah
Voorzitter van de com
mmissie op Bali
•
Contactpersoon en coördinatie
S
Sang
Ayu Komp
p Lingga
c
•
Dewa Ayu Nyom
man Arini
Secrettaris
•
Desak Made Asstikawati
Coörd
dinatie en transport
•
Dewa Alit Sutejja
Hoofd
d van het (Dessaa) dorp en adviseur
•
Dianna Prana
Contactpersoon en coördinatie
c
op Lombok
L

Beleidsplaan
Stichting B
Belajaryuk richtt zich op onderw
wijs, werkgeleggenheid en gezo
ondheidszorg. Wij
W initiëren pro
ojecten voor dee meest
behoeftigee schoolkindereen in de regio Peninjoan
P
Bali, dit
d ter beoordeeling van de com
mmissie van aan
nbeveling in Ind
donesië;
Het betrefft kinderen, (hu
un ouders) die zelf
z niet de middelen hebben om
o (verder) te leren of zich tee ontwikkelen. Zo
Z dragen
wij al jaren
n zorg voor een
n groep Spiegelkinderen, schollieren en hulpb
behoevende oud
deren. Dankzij onze ondersteu
uning in de
vorm van lesmateriaal en
n medische zorgg geven we hen
n de kans op eeen betere toeko
omst/bestaan.
Naast dezee ontwikkelingssprojecten zijn ook projecten actief
a
voor reed
ds uitgevoerde renovatie van een schoolgebo
ouw en is
en actieplaan aanwezig vo
oor het bouwen
n van een medissche post. Het ggrootste deel van
v onze projeccten bestaat uit lange
termijn iniitiatieven met groeimogelijkhe
g
eden.
Onze stich
hting wil menseen met haar inittiatieven selfsup
pporting maken
n. Onze leidraad is de vrije verrtaling van Belaajaryuk:
Kom laten we studeren. Volgens
V
deze deenkwijze heeft ieder kind, de kans
k
voor zelfontplooiing door studie. Door in te
spelen op de specifieke behoeften
b
van mensen
m
en hierrbij de juiste too
ols aan te reikeen hopen wij heen een betere toekomst
te geven.
Meer speccifiek:
Inzamelen van specifieke fond
•
dsen t.b.v. de Spiegelkinderen;
Inzamelen van specifieke fond
•
dsen t.b.v. de medische
m
post;
Het organiseren van een “bou
•
uwreis” om sponsors in de geleegenheid te steellen om fysiek en financieel bij te
d
dragen
bij het bouwen,
b
inrichtten en function
neren van de medische post;
•
Het organiseren van kookworkshops om belaangstellenden kennis
k
te laten maken met de Indonesische keuken
k
en
het werven van
n sponsors/don
nateurs;
Inzamelen van algemene fond
dsen t.b.v. gebittscontroles;
•
Het ondersteun
•
nen van initiatieeven van poten
ntiele sponsors om bekendheid
d te geven aan de reis‐ en
v
verblijfmogelijk
kheden in Penin
njoan Bali;
•
Inzamelen van algemene fond
dsen t.b.v. kosteen voor het verrzenden van (scchool) materialeen, kleding, laptop en
o
overige
relevan
nte hulpmiddeleen;
•
Het verzorgen van
v gerelateerd
de presentatiess voor scholen, stichtingen, verenigingen en Lions
L
clubs, enzz.;
•
Het inzamelen en verzenden van
v bruikbare kleding,
k
schoeissel en overige reelevante materrialen;
•
Enthousiastsmeeren van poten
ntiele sponsors//donateurs;
•
Het creëren, on
nderhouden en uitbreiden van
n een netwerk om
o bovenstaan
nde doelstellinggen te realiseren;
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Het beloningsbeleid
Het beloniingsbeleid is ge
ebaseerd op een
n volledig pro‐d
deo inzet van alle bestuurslede
en en vrijwillige
ers, zowel in Neederland
en Indonesië. De bestuurrders ontvangen geen beloning voor hun werrkzaamheden. Zij
Z hebben wel recht op een veergoeding
van de doo
or hen in de uittoefening van hun
h functie gem
maakte kosten.
Doelstellin
ng
De doelsteelling van de Stichting Belajaryyuk is toekomsttmogelijkheden
n te bieden voor kansarme sch
hoolgaande kind
deren in
Peninjoan in het Bangli‐d
district op Bali en
e Lombok. Doo
or het werven van
v fondsen wil de stichting Beelajaryuk scholing en
onderwijs bevorderen en
n alles wat hierm
mee verband houdt of bevord
derlijk kan zijn. Secundaire
S
doeelstelling is kanssen
creëren vo
oor het vervolgonderwijs en de thuissituatie van
v het schoolggaande kind te conditioneren.. De vrije vertaling van
Belajaryukk is: 'kom laten we studeren'. Stichting
S
Belajaaryuk wil dit doeel primair bereiken door het realiseren van betere
b
voorzienin
ngen voor het schoolgaande kiind. Deze voorzzieningen kunnen bestaan uit het verstrekken
n van o.a. lesmaterialen,
onderwijso
ondersteunend
de middelen, scchoolgeld en un
niformen.
Meer speccifiek:
Belajaryukk heeft ten doel:
a)
b)

or projecten t.b
b.v. Spiegelkindeeren, schoolkin
nderen, hulpbeh
hoevende oudeeren,
Het inzamelen van gelden voo
s
studies
van jongeren in Indonesië̈ die erop geericht zijn mensen selfsupportting te maken;
het verrichten van
v alle verdere handelingen, die met het vo
orenstaande in de ruimste zin verband houdeen of
d
daartoe
bevord
derlijk kunnen zijn.
z

Stichting B
Belajaryuk trach
ht haar doel onder meer te verwezenlijken do
oor:
•
h
het inzamelen van
v gelden via sponsors/donateurs;
•
h
het entameren van acties bij scholen;
s
•
h
het entameren van acties bij openbare
o
geleggenheden;
•
h
het geven van lezingen;
l
•
h
het organiseren
n van collectes;;
•
p
persoonlijke iniitiatieven van bestuursleden;
b
•
lludieke acties;
•
h
het verwerven van nieuwe donateurs.
Verslag uitgeoefende acttiviteiten in 2013.

•
•
•
•
•
•
•
•

Het fundamentt van onze inkomsten wordt vo
orm gegeven door een kern vaan donateurs voor de Spiegelkkinderen;
De kookworsho
op georganiseerd in samenwerking met Cindyy Maksoedi en IKook was een geweldig succees en heeft
naast een mooie opbrengst biijgedragen aan veel bekendheeid voor de werkzaamheden vaan Belajaryuk en
e de
lekkere Indonesische keuken;
Het spaarpotje in de winkel vaan Bakkerij Vromans in Breda staat in de warrme belangstelling van de klan
nten en
g
geeft
een prach
htig resultaat;
T
Tevens
is een belangrijke
b
bijdrrage aanwezig door de vele sp
ponsors die onss een financiële donatie meegaaven met
d
daarbij
de beste wensen voor de kinderen vaan Belajaryuk. Tijdens
T
onze aanwezigheid in Indonesië
I
;
O
Onderzoek
naaar de realisatie van
v een mediscche post in Peninjoan met een
n streekfunctie;
Het inzamelen en versturen vaan kleding, scho
oeisel, laptops en overige releevante materialen, in totaal 80
00kg;
Het moderniseren van de web
bsite met een koppeling
k
naar de
d social mediaa;
Kortom: ons beeleid om naast de
d vaste inkom
msten van de do
onateurs ons me
eer te richten op
o andere vorm
men van
i
inkomsten
begint al duidelijk vruchten
v
af te werpen.
w
Dit blijjkt eveneens uit het grote bed
drag van de een
nmalige
g
giften.

Voor een vvolledig overziccht van de verscchillendenactie
es in 2013 en dee voorliggende jaren
j
kunt u vin
nden op onze website:
w
www.belajaryuk.nl
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Financiëlee verantwoording
Overzicht inkomsten en uitgave 2013
Banksaldo
o 01‐01‐2013
Ontvangstten 2013
Besteed aaan doelstelling
Banksaldo
o 31‐12‐2013

ANBI publicatiee 2013

Publictaiedaatum: 14‐05‐2014

€ 2.758,97
€ 16.044,66
€ 14.129,41
€ 4.674,22

Pagina 3 van 3

