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VERKLARING 
  



 
 

 

 

 

Aan de bestuursleden van,  

Stichting Amurang 

Gymnasiumstraat 9 

8932 GT  Leeuwarden 

     

 

Leeuwarden, 26 juni 2017  

 

Geachte bestuursleden  

 

 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2016 van Stichting Amurang. 

Opdracht 

Aangezien onze samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn 

voltooid, is nog geen samenstellingsverklaring door ons verstrekt. Deze conceptjaarrekening is 

uitsluitend bedoeld om de inhoud van deze jaarrekening met u af te stemmen en is derhalve niet 

bestemd voor verdere verspreiding. In dat kader is deze concept-jaarrekening mogelijk nog aan 

wijzigingen onderhevig, waardoor de definitieve jaarrekening van dit concept kan afwijken 
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BESTUURSVERSLAG 
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Bestuursverslag 

Organisatie en bestuur 

Doelstelling, beleid en activiteiten 

De activiteiten van Stichting Amurang bestond uit het bouwen van een tehuis en een school in Amurang 

en een tehuis in Tondano te Indonesië, tegenwoordig concentreert de stichting zich op het uitvoeren 

van studietoelages aan scholieren en studiebeurzen aan studenten. 

Met dit werk wil Stichting Amurang het leefklimaat en de toekomstverwachting voor kinderen en 

jongeren in Amurang en Tondano verbeteren, voorts als hetgeen met één en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Samenstelling bestuur 

Per balansdatum wordt het bestuur van de stichting gevormd door de volgende personen: 

de heer R.J.C.W.W. van Vliet als voorzitter; 

de heer E.R. Baas als penningmeester; 

mevrouw D. Stinstra als secretaris; 

de heer F. Persijn als algemeen bestuurslid; 

mevrouw N. Beintema als algemeen bestuurslid. 

Activiteiten verslagjaar 

Resultaat activiteiten 

Het saldo over het jaar 2016 bedraagt € 1.936 welke ten dele ten goede komt aan het 

bestemmingsfonds en ten dele is onttrokken van de algemene reserve. Dit is reeds in de staat van 

baten en lasten verwerkt. 

De bestemmingsreserve reserve wordt door het bestuur van  de Stichting Amurang 

aangehouden om hieruit de verplichting te kunnen voldoen die ontstaat ten aanzien van het 

onderhoud van  de gebouwen te Amurang en Tondano en de verstrekte studiebeurzen.  

In Tondano is eveneens een tehuis gebouwd welke in maart 2015 is geopend.  

  

 

Vermogen en beleggingen 

Vrij besteedbaar vermogen 

Het deel van de donaties waarvan vooraf is vastgesteld dat deze bestemd zijn voor de  

studiekosten van studenten is afzonderlijk in de balans opgenomen onder het bestemmingsfonds. 

Daarnaast heeft het bestuur ook een besluit genomen om een vast deel van het  

eigen vermogen te reserveren voor toekomstige studiekosten alsmede voor het aanhouden van  

van een vast weerstandsvermogen. Dit deel is in de balans opgenomen onder 

bestemmingsreserve. 
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Komend verslagjaar 

Bestuurlijke voornemens en besluiten 

Voor 2017 heeft het bestuur het voornemen om het huidige beleid te continuëren. De focus blijft liggen 

op het koppelen van Friese bedrijven aan Indonesische studenten. Wel zal in Amurang de facilitaire 

wensen geïnventariseerd worden. Er is bijvoorbeeld een gebrek aan goede ict-middelen. Mocht hier 

budget voor nodig zijn, dan zet het bestuur een project op om geld in te zamelen of het te 'labelen' aan 

terugkerende acties.  

  

Naam bestuurders Handtekening 

R.J.C.W.W. van Vliet 

E.R. Baas   
 

 

  



 

 

JAARREKENING 
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Balans per 31 december 2016 

Activa 

(na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2016   31 dec 2015 

  
€ € € € 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Overige vorderingen 200   -   

    200   - 

Liquide middelen   41.665   38.760 

     

Totaal 
  

41.865 
  

38.760 
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Passiva 

(na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2016   31 dec 2015 

  
€ € € € 

Eigen vermogen 
        

Overige reserves 2.696   3.760   

Bestemmingsreserve 29.000   29.000   

Bestemmingsfonds 8.600   5.600   

 
  40.296   38.360 

Voorzieningen   800   400 

Kortlopende schulden 
        

Overige schulden 769   -   

    769   - 

Totaal 
  

41.865 
  

38.760 
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Staat van baten en lasten over 2016 

  2016 2015 

  
€ € 

Baten 19.038 17.254 

Som der exploitatiebaten 19.038 17.254 

Projectmatige kosten 12.651 8.598 

Overige bedrijfskosten 
    

Algemene kosten 4.309 5.205 

      

Som der exploitatielasten 16.960 13.803 

Exploitatieresultaat 2.078 3.451 

Financiële baten en lasten 
    

Rentelasten en soortgelijke kosten -142 -316 

Resultaat 1.936 3.135 

Resultaatbestemming     

Overige reserves -1.064 - 

Bestemmingsfonds 3.000 5.600 

Bestemd resultaat 1.936 3.135 
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Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Amurang, statutair gevestigd te Gemeente Leeuwarden bestaan 

voornamelijk uit het bouwen van een tehuis en school in Amurang en een tehuis in Tondano te 

Indonesië, tegenwoordig concentreert de stichting zich op het uitvoeren van educatieve projecten en 

het verlenen van studiebeurzen. Met dit werk wil Stichting Amurang het leefklimaat en de 

toekomstverwachting voor kinderen en jongeren in Amurang en Tondano verbeteren, voorts als 

hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin van het woord. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Leeuwarden. 
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1).  

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor waardering activa 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale warde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Grondslagen voor waardering passiva 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijk welk gedeelte vrij besteedbaar is. 

en  welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een dele van het eigen vermogen een beperktere 

bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is 

dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het 

bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd 

dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. 

In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsfonds vermeld. 

Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden 

vermeld. Indien de beperking zoals  bedoeld in de vorige alinea niet door derden maar door het bestuur 

is aangebracht , wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als 

bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de 

beperkte doestelling van iedereen bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur de ze 

beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 

Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden 

gedekt uit bestemmingsreserve en bestemmingsfondsen worden eveneens in e staat van baten en 

lasten verantwoord. 
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Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante 

waarde van die uitgaven. 

Overige voorzieningen 

Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van 

de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.  
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Toelichting op balans 

Vorderingen 

  31 dec 2016 31 dec 2015 

  
€ € 

Overige vorderingen 200 - 

Totaal 200 - 

Liquide middelen 

  31 dec 2016 31 dec 2015 

  
€ € 

Banktegoeden 41.415 38.760 

Kasmiddelen 250 - 

Totaal 41.665 38.760 
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Eigen vermogen 

  31 dec 2016 31 dec 2015 

  
€ € 

Overige reserves 2.696 3.760 

Bestemmingsreserve 
    

Reservering toekomstige studiekosten studenten 24.000 24.000 

Minimaal aan te houden weerstandsvermogen 5.000 5.000 

  29.000 29.000 

Bestemmingsfonds 8.600 5.600 

Totaal 40.296 38.360 

Overige reserves 2016 

  
€ 

Stand 1 januari 3.760 

Onttrekkingen via baten en lasten -1.064 

 
2.696 

Stand 31 december 2.696 

De overige reserves betreft het vrij besteedbare vermogen. 

Bestemmingsreserve 2016 

  
€ 

Stand 1 januari 29.000 

Stand 31 december 29.000 

Aan dit gedeelte van het eigen vermogen is door het bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid 

opgelegd. 

Bestemmingsfonds 2016 

  
€ 

Stand 1 januari 5.600 

Toevoegingen via baten en lasten 3.000 

 
8.600 

Stand 31 december 8.600 

Dit betreft een aangehouden reserve voor sponsoring/giften waarvoor vooraf door derden is 

aangegeven waarvoor de gelden zijn bestemd. 
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Voorzieningen 

  31 dec 2016 31 dec 2015 

  
€ € 

Voorziening groot onderhoud 800 400 

Totaal 800 400 

Voorziening groot onderhoud 2016 

  
€ 

Stand 1 januari 400 

Toename van voorziening 400 

Stand 31 december 800 

Kortlopende schulden 

  31 dec 2016 31 dec 2015 

  
€ € 

Overige schulden 769 - 

Totaal 769 - 
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten en brutomarge 

  2016 2015 

  
€ € 

Baten 
    

Ontvangen donaties 11.258 11.654 

Bijdragen adoptie studenten 6.500 5.600 

Sponsorgeld scholier SMA 1.280 - 

  19.038 17.254 

Som der exploitatiebaten 19.038 17.254 

Projectmatige kosten 
    

Scholingslasten studenten 10.142 5.550 

Tondano afbouw - 2.148 

Draaisma/Crea 270 500 

Voorzieningen onderhoud gebouwen 400 400 

Goederen tehuizen 1.839 - 

  12.651 8.598 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 6.387 8.656 

Overige bedrijfskosten 

  2016 2015 

  
€ € 

Algemene kosten 
    

Reis- en verblijflasten 2.680 2.526 

Algemene lasten/onkostenvergoedingen 1.270 - 

Aansprakelijkheidsverzekering - 139 

Promotiekosten 359 1.031 

Representatiekosten - 1.509 

  4.309 5.205 

Totaal 4.309 5.205 
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Financiële baten en lasten 

  2016 2015 

  
€ € 

Rentelasten andere partijen -142 -316 

Financiële baten en lasten (saldo) -142 -316 
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Overige toelichtingen 

Ondertekening 

Leeuwarden, 26 juni 2017 

Naam Handtekening 

  

R.J.C.W.W. van Vliet 

Voorzitter 

 

 

 

E.R. Baas 

Penningmeester 
 

 

  


