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Voorwoord 

2014 was een bijzonder jaar. Het jaar van het verwezenlijken van een droom, de oprichting van 

Stichting Stepping Stones Bali. De stichting helpt kinderen met een mentale of fysieke beperking een 

plek te geven in de Indonesische maatschappij. 

In Nederland en Indonesië is hard gewerkt om de formele stichting op te richten. Stichting Stepping 

Stones Bali is een stichting in opbouw, maar met een stevig fundament voor de toekomst. Hiervoor 

willen wij allereerst het oude bestuur, bestaande uit Benny Lamers, Marie-Anne Kuiper en Ruud 

Spooren, bedanken voor de inzet en de daadkracht in het afgelopen jaar. Door een verschil van 

inzicht en visie op de toekomst is ervoor gekozen om een nieuw bestuur op te richten die verdere 

invulling gaat geven aan de toekomst van Stichting Stepping Stones Bali.

Inmiddels beschikt de stichting over een eigen kantoor op Bali en zijn er tal van bijzondere en 

waardevolle projecten opgestart en uitgevoerd. Een greep uit de successen van vorig jaar; het 

klompvoetenproject, gericht op het totale zorgtraject van een kind (en ouders) met de diagnose 

klompvoet, de vele uitwisselingsprojecten en educatieprogramma’s met “healthcare professionals” 

zoals de lessen gericht op fysiotherapie. Samenwerking met de verloskundige en verpleegkundige in 

Tukad Sumaga, een dorp in het noorden van Bali en het produceren van prothesen. Bovendien is er 

hard gewerkt aan de naamsbekendheid van Stichting Stepping Stones Bali. 

Om deze mooie resultaten te boeken is er veel geld nodig. Dankzij de tomeloze inzet van de 

sponsorcommissie wordt er veel geld ingezameld. Naast het werven van donateurs worden allerlei 

acties georganiseerd, waaronder sponsorlopen, hometrainerkampioenschappen en sponsordiners. 

Deze ’hardlopers’ zijn van onschatbare waarde voor de stichting en wij willen hen dan ook hartelijk 

bedanken voor de inzet!

Ook is de stichting trots op de samenwerking met Cordaid, een gerenommeerde organisatie die zich 

inzet voor kansarme en kwetsbare mensen in de samenleving. Cordaid vertrouwt de stichting en dat 

geeft ons ook vertrouwen voor de toekomst. 

Naast financiële middelen is het ook belangrijk dat er veel kennis en kunde ingezet kan worden bij de 

projecten van Stepping Stones Bali. Huub van der Heide is hier een prachtig voorbeeld van. Met zijn 

vakkennis, ervaring en bevlogenheid is ook hij van onschatbare waarde voor de stichting. 

Als nieuw bestuur willen we de uitgestippelde koers in 2015 voortzetten en Marjanne optimaal 

ondersteunen zodat zij zich volledig kan richten op haar werk in Indonesië. Wij hebben er zin in!

Met vriendelijke groet namens het bestuur van Stichting Stepping Stones Bali,

Sander Veltmaat – Voorzitter
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Profiel

Stichting Stepping Stones Bali

Naam: Stichting “Stepping Stones Bali”

Oprichting: 9 december 2013

KvK nummer: 59473924

IBAN-nummer: NL04ABNA0435332511

Bestuur periode 1 januari 2014 - 31 december 2014

Voorzitter: Benny Lamers

Secretaris: Ruud Spooren

Penningmeester: Marie-Anne Kuiper 

Per 28 februari 2015 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden.

Website: www.steppingstonesbali.org

Facebook: Stichting Stepping Stones Bali

Email: info@steppingstonesbali.org

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

 Het bevorderen, verbeteren en ondersteunen van de kwaliteit van de medische zorg op het 

eiland Bali in Indonesië, in het algemeen die op het gebied van revalidatie en/of andere 

daarbij nauw betrokken (para)medische vakgebieden.

 Het inventariseren en in kaart brengen van in Indonesië aanwezige kennis en expertise op 

het gebied van revalidatie, respectievelijk het behouden en vergoten van deze kennis bij 

(para) medische specialisten en andere medewerkers in de (para)medische gezondheidzorg 

in Indonesië, maar speciaal op het eiland Bali.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 het verrichten van algemeen en uitgebreid onderzoek naar de huidige en toekomstige stand 

van zaken met betrekking tot revalidatie in Indonesië.
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 Het uitbrengen van adviezen en het verlenen van diensten om te komen tot een duurzame 

oplossing en of nieuwe (para) medische mogelijkheden op het gebied van revalidatie in 

Indonesië.

 Het tot stand brengen van samenwerking en kennisoverdracht tussen verschillende (para) 

medische vakgebieden.

 Het organiseren, coördineren en verzorgen van opleidingen en bij- en nascholingstrajecten 

op het gebied van de paramedische zorgverlening op Bali (Indonesië), desgewenst in 

samenwerking met buitenlandse (para)medische specialisten.

 Het (doen) ontwikkelen van lesmaterialen ten behoeve van deze opleidingen.

 Het (doen) verlenen van directe (para)medische patiëntenzorg in het algemeen op het 

gebied van revalidatie in het bijzonder.

Met terugwerkende kracht is Stichting Stepping Stones Bali vanaf oprichting ook ANBI geregistreerd.

Yayasan Stepping Stones Bali

De Nederlandse stichting  (Stichting Stepping Stones Bali) werkt nauw en direct samen met de lokale 

stichting “yayasan Stepping Stones Bali”. Deze lokale stichting is opgestart om effectiever en 

doelgericht op locatie te kunnen werken. De visie en missie worden op locatie (in Indonesië) 

uitgedragen door dit lokale initiatief. Voor de statuten in Indonesië zijn de visie en missie van de 

stichting Stepping Stones Bali vertaald naar het Basaha. De yayasan in Indonesië maakt ook elk jaar 

een jaarrekening met de gedane uitgaven. 

Naam: Yayasan Stepping Stones Bali

Oprichting: 14 oktober 2014

Adres: Jalan Pura Wingin, Kalibukbuk, Singaraja, Bali Indonesië

Bestuur periode 14 oktober 2014 - 31 december 2014

Pembina (eindverantwoordelijk): I Putu Supertama, HP 0062-(0)85328018682

Ketua (voorzitter): I Made Suadnyana

Secretaris: Kadek Erik Suarjana

Penningmeester: Luh Putu Asti Purnamaya Asti

Het initiatief voor deze stichtingen is genomen door de oprichtster, Marjanne Oomen. Zij functioneert 

nu als verbindend persoon tussen alle facetten van de organisatie Stepping Stones Bali en 

coördineert de samenwerking tussen de twee stichtingen. Marjanne is het eerste aanspreekpunt voor 

Stepping Stones Bali. 

General manager Indonesia: Marjanne Oomen

Email: m.oomen@steppingstonesbali.org

Telefoonnumer (HP): 0062-(0)82340655789
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Activiteiten in Nederland

Activiteiten Stichting Stepping Stones Bali in Nederland

Bestuursvergaderingen 

Er hebben in 2014 acht bestuursvergaderingen plaats gevonden. Hiervan is in de eerste 

vergaderingen aandacht besteed aan het doel van de stichting , het helder krijgen van de 

bestuursfuncties en het bedenken van de naam Stichting Stepping Stones Bali. 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het opzetten van de werkwijze van 

Stichting Stepping Stones Bali. De stichting heeft een ANBI status aangevraagd, er is een Blauwdruk 

geschreven, een start gemaakt met een beleidsplan en het huishoudelijk regelement is geschreven. 

Daarnaast is de samenwerking met Cordaid gesloten.

In de bestuursvergaderingen is veel aandacht besteed aan de financiële aanvragen voor de 

projecten van de Yayasan Stepping Stones Bali in Indonesië. 

Naast de bestuursvergaderingen is het bestuur aanwezig geweest bij de Balimiddag in Oirschot. 

Blauwdruk

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt door zowel het bestuur in Nederland als op Bali om een 

Blauwdruk op te stellen.

Deze Blauwdruk is een handleiding voor alle activiteiten die door de bij Stichting Stepping Stones 

Bali betrokken personen worden uitgevoerd. Hierin komen de uitvoerende en de coördinerende 

taken naar voren. Door dit document samen met alle actief betrokkenen van Stichting Stepping 

Stones Bali op te stellen is het voor iedereen helder welke taken, activiteiten en producten van elkaar 

worden verwacht.
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Sponsoring

Ook de sponsorcommissie heeft het afgelopen jaar keihard gewerkt waardoor Stichting Stepping 

Stones Bali een groot aantal sponsorbedragen heeft mogen ontvangen:  

 Donatie door stichting Anak Anak (10.000 euro)

 Tweede boek Kees Smetsers (3.000 euro)

 Derde boek Kees Smetsers (2.810 euro)

 Balimiddag (700 euro)

 Sponsordiner (1.153 euro)

 Sponsorloop marathon van Eindhoven (1.789 euro)

 Kerststal bij De Vleut in Best (750 euro)

 Benefietconcert in Kerk Oirschot (254 euro)

 Oliebollencross Best (1.630 euro)

 Individuele donaties  (3.666 euro)

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het financieel overzicht.
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Activiteiten in Indonesië

Activiteiten Yayasan Stepping Stones Bali in Indonesië

Thema 2014: Eerst INVENTARISEREN, dan FACILITEREN 

Er is zoals gezegd al veel gebeurd in het eerste jaar van Stepping Stones Bali. Eind 2014 is gestart 

met de lokale stichting in Indonesië genaamd: Yayasan Stepping Stones Bali. Deze stichting is 

ingeschreven in de Indonesische Kamer van Koophandel. Het lokale bestuur en team zijn met veel 

enthousiasme aan de slag gegaan om al de projecten in Indonesië uit te kunnen voeren. 

Direct na de inschrijving is begonnen met de bouw van het kantoor. Na de lokale aanmelding en 

registratie bij de “sociale dienst” kunnen gasten, donateurs en patiënten worden ontvangen. Ook 

zullen in deze locatie in de toekomst lessen en seminars worden gegeven. Het kantoor zal het 

centrale punt worden waar het lokale bestuur en team samenkomen en het zal ook het gezicht van 

de Yayasan zijn naar buiten toe.

Stepping Stones Bali richt zich op het revalidatieproces van kinderen in Indonesië. Het doel is om 

door middel van samenwerking verschillende revalidatieklinieken en stichtingen samen betere zorg 

te kunnen bieden aan kinderen met een beperking.

De projecten die in Indonesië worden uitgevoerd richten zich met name op de healthcare 

professionals in het werkveld. Dat zijn de hulpverleners die zich inzetten voor de (fysieke) revalidatie 

van het kind. 

Stepping Stones Bali blijft zich in inzetten om in samenwerking met revalidatieklinieken en andere 

stichtingen het revalidatieproces te faciliteren.

Inventarisatieproject

Doel:

Het inventarisatieproject was het eerste project van Stepping Stones Bali. Begin 2014 is bekeken wat 

de huidige situatie is ten aanzien van revalidatie op Bali. 

Het was belangrijk om eerst te inventariseren, voordat kon worden begonnen met faciliteren. Op 

deze manier kan de hulp het meest efficiënt worden ingezet. 

Voor de inventarisatie zijn verschillende instanties benaderd en geïnterviewd. Hen is gevraagd naar 

hun werkwijze ten aanzien van revalidatie en de problemen waar ze tegenaan lopen. 

Zie voor meer informatie het “Beleidsplan 2015-2019”. 
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Gebruikte definities:

NEED : wat is de (hulp)vraag, probleem van de benaderde instantie op het gebied van revalidatie

GAP : wat is het geziene probleem door een buitenstaander van de benaderde instantie

OFFER : wat zou Stepping Stones Bali kunnen bieden op het gebied van revalidatie

Periode: januari-juni 2014

Thema: Inventarisatieproject rehabilitatie in 

Indonesië, Bali

Uitvoerder: Marjanne Oomen

Deelnemers: 10 instanties: 

 Annika Linden Centre; 

 fysiotherapie praktijk YPK; 

 orthopedische instrumentmaker Puspadi 

Bali;

 academisch ziekenhuis Sanglah;

 educatiecentrum Sukatcita;

 revalidatiecentrum yayasan SO; 

 ziekenhuis Kerta Usada;

 overheid: dinas social;

 overheid: fieldworker Kadek; 

 overheid: Dinas kesehatan.

Educatie voor healthcare professionals

Workshop voor en door healthcare professionals – delen van informatie 

Doel:

In het eerste jaar is ook gestart met het geven van workshops voor en door healthcareprofessionals. 

Hiermee wordt het uitwisselen en delen van bestaande en nieuwe informatie in het werkveld 

revalidatie gestimuleerd. Deze ontmoetingen worden de “rehabilitasi meeting steppingstones” 

genoemd. De dagen zijn altijd opgedeeld in verschillende delen, zoals presentaties en/of  een 

workshop met nieuwe informatie en discussie/bespreken van een casus.

Datum: 21 augustus 2014

Thema: Positioning and play for development

Trainer: Sharon Cates, Australische ergotherapeut en Alex Kay, Australische logopedist
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Deelnemers: 15 healthcare professionals met verschillende specialisaties van fysiotherapie tot 

basisonderwijs

Datum: 23 oktober 2014

Thema: ”Rehabilitasi lengkap” (complete revalidatie)

Trainer: Rai Artawan en Marjanne Oomen

Deelnemers: 8 healthcare professionals met verschillende specialisaties van fysiotherapie tot 

basisonderwijs

Deelname aan een workshop “home modification” 

Datum: 20 augustus 2014

Thema: ”Home modificiation”

Trainer: Sharon Cates

Extra: Deze training was opgezet door stichting Puspadi Bali. Deelnemers van over geheel 

Bali.

Workshop door specialisten voor healthcare professionals - orthopedie

Doel:

Stepping Stones Bali heeft verschillende workshops georganiseerd voor orthopedische 

instrumentmakers en fysiotherapeuten. Deze workshops zijn gegeven door Ger Kamer en Huub van 

der Heide. Deze specialisten hebben in hun eigen werkgebied de lokale healthcare professionals 

kunnen ondersteunen door hun kennis te delen. Door middel van lezingen en workshops hebben ze 

veel informatie kunnen overbrengen aan de lokale hulpverleners.

Datum: 5 en 6 maart 2014

Thema: Diagnosticeren klompvoet

Trainer: Huub van der Heide

Deelnemers: 15 healthcare professionals 
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Datum: 24 maart 2014

Thema: Aanmeten van een KAFO/ AFO (knee-ankle-foot orthesis/ ankle-foot-orthesis)

Trainer: Ger Kamer

Deelnemers: 8 healthcare professionals van yayasan Puspadi Bali

Datum: 23 november 2014

Thema: Onderbeenprothese (meten en corrigeren van afdruk)

Trainer: Ger Kamer

Deelnemers: 7 healthcare professionals van yayasan Puspadi Bali

         

Educatie familie en betrokkene in de sociale omgeving van het kind (ondersteuning in 

patiëntenzorg) – lopende projecten

Stepping Stones Bali richt zich op het vergroten van de kennis van de personen in de directe 

omgeving van lichamelijk beperkte kinderen. Dit zijn vanzelfsprekend de ouders van de kinderen, 

maar hierbij moet ook worden gedacht aan de verloskundige die vaak als eerste deze kinderen 

“vindt”. Daarom zijn een paar specifieke projecten opgezet om ook deze belangrijke mensen te 

bereiken en te ondersteunen, zodat de kinderen zo spoedig mogelijk de best haalbare zorg kunnen 

krijgen in Indonesië. Projecten zijn gericht op een specifieke locatie (zie veldwerkproject) en juist op 

een specifieke doelgroep (zie klompvoet project). Bij revalidatie van kinderen is het ook belangrijk 

gebruik te maken van “educatie” in de vorm van adviseren, informeren en eventueel verwijzen. Het is 

daarbij verder van belang de personen in de omgeving van het kind te informeren en te betrekken 

(bijvoorbeeld de reguliere basisschool in het dorp).

Veldwerkproject: oktober – december 2014 

Korte omschrijving project:

Direct na de oprichting van de lokale stichting in Indonesië is met het veldwerkproject begonnen. Dit 

is een project waarbij het lokale team de dorpen één voor één bezoekt. Het team spreekt daar de 

verloskundige en verpleegkundige van het dorp en ondersteunt deze medici in de zorg voor de 

gehandicapte kinderen. Samen worden de kinderen bezocht en wordt bekeken hoe de kennis en het 
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netwerk van Stepping Stones Bali het beste kunnen worden ingezet om het fysiek beperkte kind te 

helpen.

Bereikt tot nu toe: 

In 2014 is in het eerste dorp gestart; Tukad sumaga in Grogak (noordwest Bali). Ook zijn in Desa 

Tukad Sumaga de eerste lichamelijk beperkte kinderen aangemeld. 

Het lokale team heeft geadviseerd en/of doorgestuurd naar gespecificeerde 

hulpverleners/stichtingen. Wanneer er geen lokale hulpverlener voor het specifieke probleem is gaat  

Stepping Stones Bali direct zelf aan de slag om dit specifieke kind te helpen.

         

Voorbeeld Made: 

Made is een jongen van 15 die bij zijn oom en tante woont. Op school heeft hij na een val zijn 

onderarm gebroken. Voor hulp is hij naar de Dukun gegaan (de plaatselijke “holey man”) en daar 

heeft hij een strak om zijn arm gebonden spalk van bamboe gekregen. Hiervan heeft hij wondjes 

gekregen en zijn er zenuwen knel komen te zitten. Vervolgens heeft hij een slappe hand gekregen 

welke hij niet functioneel kon gebruiken. Gevolg daarvan was dat ook zijn spieren na een paar weken 

verkort zijn waardoor hij de hand helemaal niet meer kon gebruiken. Door een spalk van gips te 

maken en hem oefeningen te geven is de beweeglijkheid in de pols van Made binnen een paar 

weken al verbeterd. Hierdoor kon hij zijn hand weer gebruiken voor simpele dagelijkse activiteiten. 

Vervolgens is de revalidatie in 2015 doorgegaan met het trainen van kracht en beweeglijkheid van 

zijn pols en vingers waardoor hij zijn hand weer bijna normaal kan gebruiken. 
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Klompvoetproject: januari – december 2014 

Korte omschrijving project: 

Het hoofddoel van dit project is om te bereiken dat ieder kind met een aangeboren klompvoet in Bali 

geholpen kan worden door middel van een adequaat en toepasbaar zorgtraject (kinderen die op 

latere leeftijd een klompvoet krijgen worden in eerste instantie niet meegenomen in deze groep).

Stepping Stones Bali wil dit bereiken door middel van de volgende subdoelstellingen per projectlijn:

 Herkennen: consultatiebureaus en ouders (maatschappij) informeren over de mogelijkheden 

en herkennen van een kind met klompvoet.

 Specialisten: de betrokken specialisten bij de behandeling van een kind met een klompvoet 

betrekken/informeren/opleiden en begeleiden om te komen tot een optimale behandeling, 

begeleiding en revalidatietraject voor het kind.

 Revalidatie: de behandelaars en andere betrokkenen informeren/opleiden en begeleiden om 

te komen tot een optimale begeleiding en revalidatietraject voor het kind.

 Richtlijn: de multidisciplinaire richtlijn ontwerpen, toepassen en laten gebruiken door 

specialisten en behandelaars die zijn betrokken bij het zorgtraject van een kind met een 

klompvoet. 

Bereikt tot nu toe: 

Stepping Stones Bali richt zich nu met name op het opzetten van de structuur van de behandeling. 

Dit is een belangrijk en fundamenteel stuk om dit project tot een succes te maken.  

Daarnaast worden via het veldwerkproject consultatiebureaus en ouders geïnformeerd over de 

mogelijkheden van een behandeling van een klompvoet. 

Ondersteunen van patiënten totaal (directe patiëntenzorg): januari – december 2014 

Korte omschrijving project: 

Wanneer er kinderen en ouders direct bij yayasan Stepping Stones Bali komen met vragen over een 

lichamelijke beperking, ondersteunt het lokale team deze kinderen zo goed mogelijk. Dit gebeurt 

door middel van adviseren, informeren en verwijzen. Wanneer er (zie ook veldwerkproject) geen 

directe gepaste zorg voor handen is, zet yayasan Stepping Stones Bali zich in om deze kinderen te 

helpen.
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Bereikt tot nu toe:

50 kinderen in totaal; hierin zijn alle kinderen van de verschillende projecten samen genomen, met 

uitzondering van het Harapan Jaya project. Dit zijn alle kinderen die direct of indirect door Stepping 

Stones Bali worden geholpen.  

Ondersteuning van/samenwerking met lokale projecten

Uiteindelijk komt het allemaal neer op samenwerking met klinieken, ziekenhuizen en collega’s die 

ook voor deze kinderen met een lichamelijke beperking hun uiterste best doen om ze te helpen. Door 

de krachten te bundelen kunnen we met zijn allen zorgen voor een nog beter revalidatieproces. 

Yayasan Harapan Jaya in Pementangsiantar, Sumatra

Doel:

Dit uitgebreide revalidatiecentrum in Sumatra heeft een operatieproject lopen. Hier komen twee keer 

per jaar Nederlandse orthopeden en plastisch chirurgen lesgeven aan lokale artsen in opleiding. Dit 

doen ze door het direct helpen van patiënten (adviezen geven en zo nodig opereren) en les te geven 

aan de universiteit. Stepping Stones Bali heeft dit project ondersteund door middel van actief 

begeleiden in het adviseren, vertalen en ondersteunen van het revalidatieproces voor de patiënten. 

Ook het informeren van artsen en patiënten is hier een onderdeel van. We worden in de uitvoering 

ook direct ondersteund door de yayasan Harapan Jaya. 

Datum: 11 februari - 1 maart 2014

Thema: Orthopedie 

Trainer: Nederlandse orthopedisch en plastisch chirurgen

Deelnemer: Lokale artsen in opleiding

Patiënten: Per educatieproject worden ongeveer 200 patiënten geholpen, waarvan ongeveer 80 

geopereerd. Bijvoorbeeld: behandeladvies, verwijzing naar de juiste arts, revalidatie 

zoals fysiotherapie of aanmeten van een brace.

Datum: 27 september - 12 oktober 2014

Thema: Plastische chirurgie

Trainer: Nederlandse plastisch chirurgen

Deelnemers: Per educatieproject worden ongeveer 200 patiënten geholpen, waarvan ongeveer 80 

geopereerd.



Stichting Stepping Stones Bali
Jaarverslag 2014

23 juni 2015 14

Yayasan Harapanku in Cirebon, Java

Doel:

Dit kleine revalidatiecentrum in noord Java is gericht op het produceren van hulpmiddelen. Op 

uitnodiging van deze stichting heeft Stepping Stones Bali voor een kleine groep patiënten 

geadviseerd over hun revalidatieproces. 

Daarnaast hebben Ger Kamer en Marjanne Oomen op verzoek van Yayasan Harapanku gesproken 

op het door de stichting georganiseerde seminar. Bewustwording van het maatschappelijk probleem 

om met een beperking in Indonesië te leven. Deze “seminar” is gegeven door en voor mensen met 

een lichamelijk beperking. Er zijn verschillende lezingen gegeven waar werd gedeeld wat voor 

mogelijkheden en nog problemen er zijn gericht op het hebben van een lichamelijke beperking in het 

dagelijks leven in Indonesië.

Datum: 29 oktober -1 november 2014

Thema: Ondersteuning in patiëntenzorg

Trainer: Ger Kamer en Marjanne Oomen

Patiënten: 5 patiënten

Datum: 30 oktober

Thema: “Aku tidak Sampah” (vrij vertaald: “Ik ben geen afval”)

Spreker: Marjanne Oomen

Deelnemers: 200 ouders, hulpverleners en betrokkene (leraren basisschool, “de patiënten”, 

mensen uit de omgeving van een “patiënt”)
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Annika Linden Centre in Denpasar, Bali

Doel:

Stepping Stones Bali heeft het Amsterdamse revalidatiecentrum READE ondersteund bij het 

opzetten van een mooi revalidatie-educatieprogramma voor lokale healthcare professionals.  Om 

goed te kunnen aansluiten bij de bestaande kennis is ervoor gekozen om eerst te inventariseren wat 

de mogelijkheden zijn.

De ondersteuning van Stepping Stones Bali bestond uit het begeleiden van het Nederlandse team in 

de lokale organisatie. Daarbij hoort vertalen, uitleg en achtergrond geven en uitwisselen van 

ervaringen in Indonesië.

                

Datum: 7-11 april 2014

Thema: Inventariseren van de mogelijkheden en hulpvraag voor een 3-jarig 

educatieprogramma

Trainer: Revalidatiecentrum Reade (5 coördinatoren)

Deelnemers: 21 deelnemers van YPK (Yayasan Peduli Kemanusiaan) en Puspadi Bali



Stichting Stepping Stones Bali
Jaarverslag 2014

23 juni 2015 16

Financiën

Vooruitblik

Stichting Stepping Stones Bali (hierna: ‘de Stichting’) is een startende stichting. In 2014 is hard 

gewerkt aan een versteviging van de financiële situatie. Er zijn reserves opgebouwd om tegenvallers 

te kunnen opvangen. Ondanks dat het beleid erop is gericht om deze reserves op te bouwen, is de 

stichting Stepping Stones Bali toch in staat geweest om 65% van haar uitgaven te besteden aan 

projecten die direct ten goede komen aan de doelgroep, kinderen in Indonesië.

In 2015 zal worden getracht om deze reserves voor 50% te continueren. Tegelijkertijd zal er worden 

geïnvesteerd in nieuwe projecten, maar ook in voorzieningen voor kantoor en een vervoermiddel met 

als doel de inzetbaarheid van de Stichting. De Stichting streeft ernaar, tenminste 90% van de 

ontvangen donaties te besteden aan de doelen van de stichting. Dit is de zogeheten bestedingsratio.

We zijn ons ervan bewust dat een organisatie alleen kan draaien bij goed beheer van de financiële 

middelen en een transparante communicatie over besteding van de gelden en de gemaakte kosten. 

De noodzakelijke organisatorische kosten (promotie, administratie en externe controle) houden we 

zo laag mogelijk:

 de bestuursleden werken geheel op vrijwillige basis zonder enige onkostenvergoeding;

 dienstverleners verrichten veelal diensten tegen een gereduceerd / kosteloos tarief. 
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Jaarrekening

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de 

afschrijvingen die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. In dit boekjaar heeft de 

stichting geen materiële vaste activa in eigendom.

Resultaat

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen 

reeds zodra zij zichtbaar zijn.

Overig

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld.

Algemeen nut beogende instelling

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Hierdoor mogen donateurs onder de voorwaarden die de belastingwetgever hiervoor stelt, hun giften 

aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Vaststelling jaarrekening

Deze jaarrekening is door het bestuur van de Stichting vastgesteld en ondertekend op 23 juni 2015.

Project Cordaid

Dit project heeft een omvang van €10.000. Hiervan is €5.000 gefinancierd door Cordaid. Het 

resterende deel is aangevuld door de Stichting.
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Balans per 31 december 2014

na resultaatbestemming

in euro's
31-12-2014 31-12-2013

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1) -       -       

-           -           

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen inzake rentes (2) 247      -       

247           -           

Liquide middelen (3) 20.273      -           

Totale activa 20.520      -           

Passiva

Stichtingskapitaal en reserves

Stichtingskapitaal (4) - -

Overige reserves (5) 20.520  -       

20.520      -           

Overige schulden en overlopende passiva (6)

Crediteuren -       -       

-           -           

Totale passiva 20.520      -           
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Staat van baten en lasten over 2014

in euro's 2014 2013

Ontvangen donaties 16.946      

-           

Baten uit overige georganiseerde activiteiten (7) 13.706      

-           

Lasten inzake liefdadigheidsprojecten (8) 6.782-        

-           

Uitvoerings-en administratiekosten (9) 3.597-        

-           

Overige baten en lasten (10) 247           

Saldo van baten en lasten 20.520      -           
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Kasstroomoverzicht 2014

in euro's

2014 2013

Kasstroom uit operiationele activiteiten

-       

Ontvangen donaties 16.946  -       

Baten uit overige georganiseerde activiteiten 13.706  -       

Lasten inzake liefdadigheidsprojecten 6.782-    

Ontvangen interest 247      

Mutaties van overige vorderingen / schulden 247-      

-           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 23.870      

Kasstroom uit beheersactiviteiten

Vergoeding general manager Indonesië 2.493-    

Overige kosten 1.104-    

Totaal kasstroom uit beheersactiviteiten 3.597-        

20.273      -           

Netto-kasstroom 

Liquide middelen 1 januari -       -       

Liquide middelen 31 december 20.273  -       

20.273      -           
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       Toelichting op de balans

in euro's

31-12-2014 31-12-2013

(1) Materiële vaste activa

Stand begin boekjaar -           -           

aankopen -           -           

verkopen -           -           

Afschrijvingen -           -           

Stand einde boekjaar -           -           

(2) Vorderingen inzake rentes

Vordering op ABN AMRO Bank N.V. 247           -           

Totaal 247           -           

(3) Liquide middelen

Spaarrekening ABN AMRO Bank N.V. 323           -           

Betaalrekening ABN AMRO Bank N.V. 19.950      -           

Totaal 20.273      -           

(4) Stichtingskapitaal

Stichtingskapitaal -           -           

(5) Overige reserves

Stand begin boekjaar -           -           

Bij: resultaat boekjaar 20.520      -           

Stand einde boekjaar 20.520      -           

(6) Overige schulden en overlopende passiva

Crediteuren -           -           

Totaal -           -           



Stichting Stepping Stones Bali
Jaarverslag 2014

23 juni 2015 22

       Toelichting op staat van baten en lasten

in euro's
31-12-2014 31-12-2013

(7) Baten uit overige georganiseerde activiteiten

Benefietconcert te Oirschot 253           -           

Get Running Clubfoot 827           -           

Marathon Eindhoven (2013) 2.800        -           

Pasar Siang 850           -           

Sponsordiner 1.281        -           

Marathon Eindhoven (2014) 1.515        -           

Tweede boekverkoop 3.000        -           

Derde boekverkoop 3.180        -           

Ontvangen interest 247           -           

Overige vorderingen / schulden 247-           -           

Totaal 13.706      -           

(8) Lasten inzake liefdadigheidsprojecten

Project 'Cordaid' 5.000-        -           

Project 'Veldwerk' 1.782-        -           

Totaal 6.782-        -           

(9) Uitvoerings-en administratiekosten

Vergoeding general manager Indonesië 2.493-        -           

Bankkosten 186-           

Reprokosten 266-           

Kosten inzake website 86-            

Bestuurskosten 142-           

Notariële kosten 424-           

Totaal 3.597-        -           

(10) Overige baten en lasten 

Spaarrente 2014 247           -           

Totaal 247           -           




