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SAMEN OP WEG NAAR EEN BETERE TOEKOMST 

Stichting Java Village richt zich op een betere toekomst voor de meest kwetsbare inwoners 

in het West Javaanse dorp Cisarua. 

In Cisarua leeft bijna 40% van de circa 7800 inwoners onder de armoedegrens. Eén derde 

van de vrouwen is kostwinner. Deze vrouwen werken meestal lange dagen op de 

theeplantage of in groentetuinen en verdienen daarmee nauwelijks genoeg om wat rijst en 

een beetje vis te kopen. Om in het levensonderhoud van het gezin te voorzien, moeten ze 

lenen bij hun werkgevers en komen daardoor in een vicieuze cirkel van verschulding terecht. 

Dit heeft ook zijn weerslag op hun kinderen, voor wie niet genoeg schoolgeld is. Ook is het 

sterftecijfer onder pasgeborenen en hun moeders onaanvaardbaar hoog. Een deel van de 

vrouwen en kinderen uit gezinnen waar wel een vader is die helpt met huishoudgeld ervaart 

alsnog vergelijkbare problemen met scholing en gezondheid.  

Stichting Java Village heeft als doel de meest kwetsbare inwoners van Cisarua, meest 

vrouwen en kinderen, te ondersteunen. Java Village stimuleert lokale initiatieven om de 

armoedecirkel te doorbreken en samen te bouwen aan een betere toekomst.  
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VOORWOORD 

Het jaar 2016 heeft ons weer veel genoegen gebracht. Mooie initiatieven waren er, zoals de 

donatie van de stichting Medische Hulp Indonesië en van leerlingen van de British School die 

geld inzamelden met sportactiviteiten, maar ook zijn er onze trouwe donateurs die jaar na 

jaar Java Village blijven steunen. 

U kunt in dit verslag vinden wat er dit jaar gedaan is door het bestuur en de vrijwilligers. 

Evenementen, nieuws, de projecten in Indonesië, het komt allemaal ter sprake. Tenslotte 

vindt u onderaan de staat van baten en lasten over het jaar 2016. 

 

Mies Grijns 

Voorzitter Stichting Java Village 
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DE ORGANISATIE 

In 2007 werd de Stichting Java Village officieel opgericht. Vanaf 2002 initieerde Mies Grijns al 

samen met haar Indonesische collega Titi Setiawati ondersteunende projecten in Cisarua, op 

West- Java. De oprichting van een stichting was een logisch gevolg om invulling te geven aan 

de wens om projecten meer transparant en professioneel te organiseren. In haar bijna 

tienjarig bestaan als officiële stichting heeft Java Village de fundering gelegd voor het zo 

professioneel mogelijk uitvoeren van haar activiteiten. Dit is een ontwikkeling waarvoor het 

bestuur en de overige vrijwilligers zich met volle overgave inzetten. De aanvankelijke 

particuliere noodhulp, sinds 2002, heeft plaats gemaakt voor ondersteuning die meer gericht 

is op zelfredzaamheid en transparantie. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt 

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 10 oktober 2008.  

Het bestuur 

Het bestuur van de Stichting Java Village was in 2016 als volgt samengesteld: 

Mies Grijns, voorzitter en project coördinatie 

Ties Molhoek, secretaris 1 

Kristel Hoogstad, secretaris 2 

Sonja Abrahams, penningmeester 

Huguette Mackay, marketing, communicatie en beleid 

 

 

V.l.n.r. Ties Molhoek, Kristel Hoogstad, Mies Grijns, Huguette Mackay, Sonja Abrahams (foto 

H. Kleijn) 
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Het bestuur kwam in 2016 bijna maandelijks bij elkaar. In november heeft het bestuur een 

beleidsdag gehouden ten huize van de penningmeester. In het verslagjaar heeft de 

voorzitter Mies Grijns in het begin van het jaar en in het najaar werkbezoeken gebracht aan 

het dorp. Er is op zeer regelmatige basis contact met de veldwerkster ter plaatse. 

Alle bestuursleden verrichtten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. 

In Indonesië bleef Titi Setiawati onze veldwerkster en begeleidster van de projecten. 

Door het bewust laag houden van organisatiekosten kwamen de donaties in 2016 net als in 

voorgaande jaren maximaal ten goede aan de projecten. 

Door de gewijzigde eisen vanuit de wetgever en de wil om zo transparant mogelijk te 

opereren is er net als in de voorgaande jaren ook in 2015 veel aandacht geweest voor 

verdere beleidsvorming. Het in 2013 geformuleerde beleidsplan 2014-2016 fungeerde 

hierbij als leidraad. 

Ambassadeur 

Een verdrietig bericht bereikt ons in 2016 met het overlijden van onze ambassadeur Jan 

Hendrik Peters op 27 mei 2016. In de korte tijd dat hij actief was voor de Stichting, een klein 

jaar, heeft hij veel betekend voor ons werk. Zo bezocht hij onder meer in oktober 2015 het 

dorp en heeft daar samen met onze veldwerkster Titi Setiawati lopende projecten bezocht 

en nieuwe initiatieven besproken. Stichting Java Village is hem zeer erkentelijk voor zijn 

enthousiaste inzet en we zullen zijn betrokken inzet erg missen. 

 

 

Titi en Jan Hendrik tijdens een 

bezoek aan Cisarua in oktober 2015. 



Jaarverslag 2016 Stichting Java Village  
Botermarkt 7e, 2311 EM Leiden +31 (0) 6 26058434 info@javavillage.org www.javavillage.org 

Kamer van koophandel Den Haag: 28116157 bankrekening: NL71 ABNA 0409210757 

 

Vrijwilligers 

De Stichting prijst zich gelukkig dat het bij de uitvoer van al haar activiteiten gesteund wordt 

door betrokken vrijwilligers. In 2016 zetten de volgende personen zich belangeloos in voor 

de Stichting: 

Tineke Mook (projecten); Mega Suwito en Gerard de Winter (website, ICT); Hans Kleijn 

(fotografie) en Digna Ruitenbeek (Engels, evenementen).  

Bezoek aan het dorp Cisarua 

In 2016 is onze voorzitter Mies Grijns tweemaal een periode op West Java geweest. Samen 

met onze veldwerkster Titi Setiawati heeft zij tijdens haar verblijf in het dorp, de projecten 

doorgenomen en initiatieven besproken voor nieuwe projecten. 

VRIENDEN EN DONATEURS VAN JAVA VILLAGE 

Vriendenmiddag 

Op 10 april hebben we onze jaarlijkse vriendenmiddag gehouden. ’s Middags vond een 

interessante rondleiding plaats langs gebouwen en plekken in Leiden die een band hadden 

met Indonesië. Aansluitend was er een bijeenkomst in de locatie de Oude School in de 

binnenstad van Leiden voor vrienden, belangstellenden en het bestuur van Java Village. Mies 

Grijns heeft aldaar een presentatie gegeven over de projecten en haar bezoek aan het dorp. 

Hierbij kwamen de lopende activiteiten aan bod zoals projecten ten behoeve van jeugd en 

educatie. Zij sprak niet alleen over het Sponsor a Student project maar onder meer ook over 

een zomercursus gericht op digitaal ontwerpen en nieuwe media. Ook ging zij in op het 

spaar- en microkrediet programma en het opzetten van een speciaal programma voor 

kinderen met een beperking. 

 

 

 

De Stichting is verheugd dat zij kan rekenen op een vaste groep van donateurs die het werk 

van Java Village mogelijk maakt. Deze donateurs maken geld over voor een specifiek project, 
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zoals Sponsor a Student. Het aantal donateurs neemt toe. Daarnaast wordt de Stichting 

gesteund door fondsen en particuliere organisaties. Ook is het mogelijk vriend te worden 

van Java Village. Java Village hoopt dat het aantal personen dat op deze wijze de Stichting 

steunt verder zal toenemen.  

Java Village is ook erg verheugd met het grote aantal oud MHI-donateurs (Medische Hulp 

Indonesië) dat heeft besloten om de Stichting te gaan steunen. In 2015 besloot MHI haar 

activiteiten te beëindigen en de resterende fondsen aan Java Village te doneren. Dat MHI-

donateurs nu ook Java Village rechtstreeks willen gaan steunen is zeer positief. 

Onze voorzitter heeft, vaak met onze vrijwilligster projecten, Tineke Mook, in het verslagjaar 

presentaties gegeven bij serviceclubs die de Stichting steunen of willen steunen.  

 
 

 
 

NIEUWE WEBSITE  

In 2016 is er verder gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van onze website. Ons 

streven is om in 2017  de vernieuwde website te lanceren. Gerard de Winter die als 

vrijwilliger de website en ICT-zaken van de stichting begeleidt, neemt deze taak op zich. De 

informatie op de website wordt gepubliceerd in het Engels en in het Nederlands. 

NIEUWSBRIEVEN  

In het verslagjaar is ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief verstuurd aan de donateurs, 

vrienden en andere belangstellenden van Java Village. De nieuwsbrief wordt ook 

gepubliceerd op onze website. In het voorjaarsnummer is uitgebreid aandacht besteed aan 

onze veldwerkster Titi. Zij is van begin af aan betrokken geweest bij de activiteiten van Java 

Village en is onze steun en toeverlaat ter plekke. Zij weet als geen ander de noden en 

behoeften van het dorp en heeft in de loop der jaren veel dierbare contacten opgebouwd 

met de inwoners van Cisarua. Om haar flink in het zonnetje te zetten, leek ons dan ook niet 

meer dan gepast.  

EVENEMENTEN en FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN 

Feel at Home Fair 

In januari was Java Village aanwezig op de Haagse Feel at Home Fair, die zich met name richt 

op de ‘expats’ van de Randstad.  Java Village heeft cadeaus beschikbaar gesteld voor de 

loterij en heeft op de beurs ook eigen producten verkocht, donateurs geworven en  

publiciteit gemaakt voor de Stichting. 
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Parelworkshop  

Op 18 mei vond er een parelworkshop plaats in het Leidse atelier van de sieradenontwerpers 

Borg & Daphne. De opbrengsten van de workshop kwamen ten goede aan Java Village. 

Gedurende een avondvullend programma kregen de cursisten uitleg over de vele 

verschillende soorten en herkomst van parels.  

 

 

 

Ook werd gedemonstreerd hoe het Java Village logo als een 

zilveren bedeltje wordt gegoten. Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag. Onder 

leiding van Borg en Daphne werden enthousiast armbanden en halskettingen geregen, van 

verschillende soorten parels en voorzien van een Java Village bedeltje. Het was een zeer 

geanimeerde bijeenkomst en iedereen was heel blij en trots op het uiteindelijke eindproduct 

dat onder hun eigen handen tot stand was gekomen.  

 

 

Links: Edelsmid Borg legt de herkomst, 

kwaliteit en verscheidenheid van parels  

uit. Onder: Parelarmband met het zilveren 

Java Village bedeltje. 

 

Hoge concentratie verreist bij het 

maken van een juiste parelkeuze 

en vooral ook het rijgen! 
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Kettingenverkoop Zilpa Hoebee 

In november 2016 organiseerde Zilpa Hoebee haar driedaagse jaarlijkse kettingenverkoop en 

stelde de Stichting Java Village weer in de gelegenheid daar met een stand aanwezig te zijn. 

De in Indonesië gekochte pashmina’s vonden gretig aftrek. Evenals de keukenschorten en 

ovenwanten, die Java Village in Bandung had laten maken. De batikzakjes uit Indonesië die 

Zilpa via de stichting inkoopt als verpakking van de sieraden, waren ook zeer in trek. 

[  

Britse School haalt geld op voor Java Village 

De British School in the Netherlands (BSN) in Voorschoten heeft in 2016 een aantal 

fondsenwervende activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengsten waren bestemd voor 

Java Village. Zo organiseerden de leerlingen en leraren een triatlon en een 

volleybalcompetitie. Mies Grijns en Yvonne van der Kooij hielden op de school voordrachten 

over het werk van Java Village en het belang van het Sponsor a Student project. Voor veel 

BSN-leerlingen was het een openbaring om te horen over leeftijdgenoten voor wie het niet 

zo vanzelfsprekend is om naar de Middelbare School te gaan. Zij waren dan ook blij dat zij op 

hun eigen manier een bijdrage konden leveren om dit mogelijk te maken.  

 

De pashmina’s, schorten en flessenhouders zijn 

uitgestald. Klaar voor de verkoop! 

Mies Grijns legt aan studenten van de British 

School in the Netherlands uit het belang van het 

Sponsor a Student project. 
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PROJECTEN 

De projecten die de Stichting ondersteunt zijn onder te brengen in de volgende categorieën: 

Gezondheidszorg en Milieu, Microkrediet voor Vrouwen en Jongeren en Scholing. 

Gezondheid en milieu 

Ook in 2016 zijn de lokale medische hulpposten (Puskesmas en Posyandu) geholpen door 

Java Village.  Er is geïnvesteerd in scholingsprojecten van de medische vrijwilligers om 

afwijkingen bij baby’s tijdig te kunnen signaleren. 

  

Ook hebben verpleegkundigen trainingen gevolgd zodat ze in staat zijn om borst- en 

baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te kunnen sporen. Java Village zet zich ook 

in voor het gehandicapte kind in Cisarua. Vaak worden deze kinderen thuisgehouden en 

krijgen daardoor onvoldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Zij gaan bijvoorbeeld 

niet naar school en ook de hoognodige (para) medische zorg ontbreekt. De middelen van de 

Stichting Medische Hulp Indonesië (MHI), die in 2014 besloot om haar activiteiten in 

Indonesië af te bouwen en haar resterende middelen in 2015 aan Java Village te schenken, 

komen hierbij zeer goed van pas. Zo heeft Java Village in 2016 onder andere een zwaar  

 

gehandicapt meisje geholpen met nieuwe hulpmiddelen waardoor zij beter kan staan. 

 

Titi met Odi op schoot. Door Java Village krijgt Odi 

(para) medische zorg en kan zij zich goed 

ontwikkelen. 



Jaarverslag 2016 Stichting Java Village  
Botermarkt 7e, 2311 EM Leiden +31 (0) 6 26058434 info@javavillage.org www.javavillage.org 

Kamer van koophandel Den Haag: 28116157 bankrekening: NL71 ABNA 0409210757 

 

                                                                      
 

De verpleegkundige die met hulp van een particuliere donatie via Java Village haar 

vervolgopleiding tot verloskundige kon financieren en afronden in 2015, heeft een goed 

lopende praktijk kunnen opbouwen in een deel van het dorp waar voor die tijd alleen een 

traditionele vroedvrouw werkte, die geen gecompliceerde bevallingen kon begeleiden. 

Spaargroepen en microkrediet voor vrouwen 

Het spaar- en microkredietproject dat in 2012 van start ging is begin 2016 afgerond. De 

Indonesische vrouwenorganisatie PPSW Pasoendan houdt voorlopig nog en oogje in het zeil 

op de bestaande groepen. Begin 2016 vond er een seminar plaats in de stad Sukabumi met 

lokale NGO’s en vertegenwoordigers van lokale en regionale overheidsinstanties, waar de 

bestuursleden van de spaargroepen aanwezig waren. De staf van PPSW Pasoendan en ook 

onze veldwerkster Titi Setiawati, onze voorzitter Mies Grijns en externe evaluator Sita van 

Bemmelen leverden bijdragen. Het evaluatierapport van deze bijeenkomst is op te vragen bij 

Java Village.    

 

Titi (helemaal links) en Mies (rechts) met 

kinderen met een beperking. 

Seminar over sparen en microkrediet 

in Sukabumi. Mies Grijns houdt een 

voordracht over hoe Java Village het 

project opzette en wat we 

verwachten van de toekomst. De 

aanwezige dorpsvrouwen waren 

onder de indruk van het aantal 

donateurs dat zich in Nederland 

inzette om dit project te 

verwezenlijken: “Dat schept 

verplichtingen voor ons om onze 

groepen te laten bloeien!” 
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Zeven spaar- en leengroepen zijn zelfstandig verder gegaan. Om de spaargroepen een goede 

voortgang te waarborgen, is met name geïnvesteerd in de begeleiding van de bestuursleden 

van deze groepen. Deze capacity building was voornamelijk gericht op het versterken van 

het overkoepelend Forum Cut Nyak Dien, (vernoemd naar de Atjehse vrijheidsstrijdster) dat 

alle bestuursleden van de zeven groepen op regelmatige basis bij elkaar brengt voor 

onderlinge steun, tips en uitwisseling van ervaringen.  

De spaargroepen en het verlenen van microkrediet door de groepen zijn met name van 

belang voor de dagloonsters in het dorp, het meest arme deel van de vrouwelijke 

beroepsbevolking die vaak op of onder een bestaansminimum leven. Het betaalbare 

spaarkrediet maakt het mogelijk (potentiële) economische crises op het niveau van het 

huishouden te doorstaan en de eigen economische situatie te verbeteren. Deelnemers 

sparen elke week een vast bedrag en stoppen dat in een gezamenlijke pot. Hun eerste inleg 

blijft in de pot zolang men meedoet, om de leden te binden. Er mag ook extra gespaard 

worden. Deelnemers kunnen maximaal twee keer hun inzet lenen tegen een door de groep 

vastgestelde rente. De meest belangrijke spaardoelen zijn: schoolgeld, kosten rond een 

bevalling, medicijnen en ondernemingskrediet. De rente die de spaargroep maakt op het 

totaal gespaarde bedrag wordt jaarlijks naar rato aan de vrouwen uitgekeerd. Er zullen dan 

ook extra inspanningen gedaan worden om het sparen en lenen voor deze groepen mogelijk 

te blijven maken. Vrouwen die een bedrijfje hebben gestart kunnen ook aankloppen bij het 

forum om advies.  

Het project van het Forum om van de lokaal verbouwde tomaat eetbare snoepjes te maken, 

de dodol tomat, loopt goed. Het is nog niet geheel kostendekkend maar de verwachtingen 

zijn, zeker na het investeren in de houdbaarheid van het product, positief. Het Forum Cut 

Nya Dien neemt de marketing van de producten voor zijn rekening en wil met de 

opbrengsten zijn eigen onkosten dekken. 

Java Village blijft de spaar- en leengroepen volgen en waar mogelijk ook steunen. 

Evaluatiebijeenkomst met de 

spaar-en leengroepen. Mies 

Grijns en Sita van Bemmelen op 

de achterste rij. 
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Jongeren en Scholing: Sponsor a Student project 

In 2016 zijn opnieuw leerlingen geselecteerd die met steun van Java Village naar de 

middelbare school kunnen gaan. Tien nieuwe leerlingen, zeven jongens en drie meisjes, 

krijgen financiële steun om tegemoet te komen aan de extra kosten die gemoeid zijn om 

naar de SMP (Sekolah Menengah Pertama, ´junior high school´) te gaan. Alle kinderen 

komen uit sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen. Hun vaders en/of moeders werken op 

het land, hebben een eigen groentetuin, een warung (kleine eetstal) of zijn 

fabrieksarbeiders. Met onze steun kunnen deze 12/13-jarigen doorleren. In totaal 

subsidieerde Java Village in 2016 dertig leerlingen.  Dit werd mogelijk gemaakt door 

individuele donaties en bijdragen van bedrijven. 

 

Ahmad, Neng, Dede, Udin, Riki, Salma, Gengeut, Nazwa, Raihan 

Het product Dodol Tomat in luxe 

verpakking! 
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Sinds de start van het project in 2008 zijn in totaal 82 leerlingen gesteund: 48 meisjes en 34 

jongens. In de loop der jaren hebben al 52 leerlingen hun diploma behaald, de overige 30 

zitten nog op school. Van de geslaagde leerlingen is twee-derde van de jongens en iets meer 

dan de helft van de meisjes op eigen kracht aan een vervolgopleiding begonnen (SMA, 

bovenbouw algemene middelbare school, of SMK, meer beroepsgerichte bovenbouw). 

Tweemaal heeft een getalenteerd meisje een beurs gekregen van een particuliere sponsor 

om ook de SMA af te ronden. In dit verslagjaar slaagde Fitra voor haar eindexamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede door de financiële steun van Java Village kon Riana (links) zijn onderbouw middelbare school afmaken. Door zijn 

vindingrijkheid en volharding bracht hij zelf de middelen bij elkaar om ook de bovenbouw af te ronden. In onze najaars 

Nieuwsbrief hebben we zijn verhaal verteld. De negentienjarige discussieert graag met Mies en Titi (in het midden) over 

onder meer plannen en toekomstmogelijkheden voor de jonge inwoners van Cisarua. 

Links: Fitra (in het blauw) viert hier met 

haar vriendinnen dat zij haar diploma heeft 

gehaald. In de zomereditie 2016 van onze 

Nieuwsbrief hebben we uitgebreid bericht 

over Fitra. 
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Computerprogramma 

Ibu Cucum, docent van de basisschool in Cisarua is in 2016 begonnen met het onderwijzen in 

computervaardigheden in haar eigen huis waar zij een speciale ruimte heeft ingericht voor 

het geven van lessen. De cursussen zijn bedoeld voor leerlingen en oud-leerlingen van de 

basisscholen in Cisarua. Voorgaande jaren vonden de computerlessen op school plaats. Het 

schoolhoofd vond het onderhoud van de computers te duur worden en deed geen moeite 

meer om dergelijke cursussen in het schoolgebouw te houden. De computers zijn enkele 

jaren terug gedoneerd door Java Village, die ze nu dus heeft verhuisd. 

    

IJverige leerlingen achter de computer in het huis van Ibu Cucum. 

 

Zomercursus media 

In de zomer van 2016 heeft Java Village voor de tweede maal een mediacursus 

georganiseerd met als thema ‘Citizen Journalism’. Deze vond plaats in Jakarta waar twee 

middelbare scholieren uit Cisarua na hun eindexamen een week lang in Jakarta een 

introductiecursus volgden bij Spotlight New Media. Onder de bezielende leiding van Tino 

Djumini leerden zij de eerste beginselen van interviews, videofilms, animatie en nieuwe 

media. Kunstenaar vrienden van Tino deden op vrijwillige basis mee.  

 

Deelnemers aan de zomercursus over 

´Citizen Journalism´. Tino zit links op de 

eerste rij. Aan de cursus namen Fitra en 

Noval deel (midden en rechts 

achteraan). 
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PLANNEN VOOR 2017 

In 2017 bestaat de stichting tien jaar. Dit heuglijke feit zal niet ongemerkt voorbij gaan. In 

het jubileumjaar zullen een aantal activiteiten plaatsvinden. Onze veldwerkster Titi zal hier 

speciaal voor overkomen uit Indonesië en de festiviteiten bijwonen. Zo zal zij tijdens een 

speciale kookworkshop het bereiden van Sundanese gerechten demonstreren. Verse 

ingrediënten door haar en Mies Grijns speciaal meegenomen uit West Java zullen hierbij niet 

ontbreken. De verjaardag zelf, op 25 mei, zal ook worden gevierd met een feestelijke borrel. 

Verder grijpt Java Village haar verjaardag aan om aanwezig te zijn op evenementen zoals de 

Worldfoodfair op 5 juni in het Museum voor Volkenkunde in Leiden en het Midsummernight 

festival in de Leidse Hortus Botanicus op 21 juni. Verder zal Mies Grijns diverse lezingen 

geven over Java Village in het kader van het Leiden Asia Year. 

Projecten 

Het succesvolle en zeer gewaardeerde Sponsor a Student project zal in 2017 worden 

voortgezet. Ook zal de Stichting ondersteuning bieden op het gebied van de lokale 

gezondheidszorg, met name voor kinderen met een beperking, en de spaar- en leengroepen 

blijven volgen en zo nodig ondersteunen. Getracht wordt om weer een zomercursus samen 

met Spotlight New Media van Tino Djumini te organiseren. Samen met Tino wordt ook 

gekeken naar mogelijkheden om een learning centre op te zetten in het dorp. Dit centrum 

zou kunnen aansluiten bij het buitenschoolse computerproject. Behalve computerlessen, 

zou dan ook onderricht gegeven kunnen worden in onderwerpen die betrekking hebben op 

nieuwe media en de Engelse taal.    

De Stichting zal diverse activiteiten ondernemen ten behoeve van verdere fondsenwerving. 

Zo zal zij deelnemen aan bijeenkomsten en initiatieven waar specifiek geld kan worden 

ingezameld voor de Stichting (bijv. fancy fairs, verkooptentoonstellingen, goede 

doelenveilingen, inzamelen via Goededoelshop, statiegeldproject, specifieke 

fondsenwervende activiteiten organiseren, zoals de parelworkshop, en presentaties geven 

bij onder meer serviceclubs.) De Stichting hoopt dat het gesteund zal blijven worden door 

fondsen en particuliere organisaties en dat het aantal donateurs en vrienden verder zal 

toenemen. Hiertoe zal zij zich blijven inspannen. 

Het is de bedoeling dat onze nieuwe website in 2017 zal worden gepresenteerd. Social 

Media blijft een belangrijk communicatiemiddel en het bereik zowel in Nederland als (ver) 

daarbuiten is van belang om het werk van Java Village onder een zo breed mogelijk publiek 

onder de aandacht te brengen. 
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Staat van baten en lasten boekjaar 2016 

In de vergadering van 8 juni 2016 is door het bestuur de rekening en verantwoording over 

het jaar 2015 vastgesteld. 

Het boekjaar werd afgesloten met een voordelig saldo van € 8.750. 

In de staat van baten en lasten laten de kosten van beheer en administratie wederom een 

laag percentage van 4,3% zien, dit ligt ver onder de norm (10%). 

Stichting Java Village – Staat van baten en lasten boekjaar 2015 

        

€ % € % € %

Baten

Bijdrage overige particuliere donateurs 4.602 4.510

Bijdrage SaS donateurs 3.110 2.570

Bijdrage evenementen 286 1.918

Baten uit eigen fondsenwerving: 7.998 25,96% 9.600 29,90% 8.998 94,29%

Bijdrage Gezondheidszorg 0 4.877

Bijdrage Microkrediet 22.300 0

Bijdrage overige projecten (Odi) 300

Bijdrage overige projectfondsen 22.300 72,37% 22.300 69,45% 300 3,14%

Overige baten 517 1,68% 210 0,65% 245 2,57%

Totaal 30.816 100,00% 32.110 100,00% 9.543 100,00%

Lasten

SAS 3.030 13,73% 3.600 11,21% 2.873 29,75%

Microkrediet 14.392 65,22% 18.650 58,08% 3.059 31,68%

Overig 2.986 13,53% 6.500 20,24% 1.869 19,36%

Totaal 20.407 92,48% 28.750 89,54% 7.802 80,79%

Lasten Werving Baten

Kosten fondsenwerving 622 2,82% 2.250 7,01% 899 9,31%

Kosten beheer en administratie 949 4,30% 1.010 3,15% 722 7,48%

Overige kosten 89 0,40% 100 0,31% 234 2,42%

Totaal 1.660 7,52% 3.360 10,46% 1.855 19,21%

Som der Lasten 22.066 71,61% 32.110 100,00% 9.657 101,20%

Resultaat 8.750 28,39% 0 0,00% -114 -1,20%

Stichting Java Village 2015

Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014


