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Stichting "Papoeajeugd naar school"
Munnikenweg 54
1947 EV  Beverwijk

Doorn, 5 september 2017
Behandeld door: J.K.J. van Egdom MSc RA

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het rapport over het boekjaar 2016, waarin is opgenomen de jaarrekening van de
stichting. Op grond van de door u verstrekte opdracht en op basis van de door ons verrichte
werkzaamheden kunnen wij de navolgende verklaring afgeven. 

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting "Papoeajeugd naar school" te Tilburg is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de
staat van baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting "Papoeajeugd naar school". Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitge-
voerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.



Stichting "Papoeajeugd naar school"
te Beverwijk

Financiële positie

Verkorte opstelling balans
31-12-2016 31-12-2015
€ % € %

Activa
Financiële vaste activa 74.076 26,9 74.076 24,3
Vorderingen 983 0,4 1.591 0,5
Liquide middelen 200.360 72,7 229.735 75,2

275.419 100,0 305.402 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 271.332 98,5 302.199 99,0
Kortlopende schulden 4.087 1,5 3.203 1,0

275.419 100,0 305.402 100,0

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
Van Ree Accountants

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Stichting "Papoeajeugd naar school"
te Beverwijk

Balans per 31 december 2016 
(na resultaatbestemming)

31 december 2016 31 december 2015
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

Effecten 74.076 74.076

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 848 1.456
Overlopende activa 135 135

983 1.591

Liquide middelen 200.360 229.735

Totaal activazijde 275.419 305.402



31 december 2016 31 december 2015
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves 155.063 185.930
Bestemmingsfondsen 116.269 116.269

271.332 302.199

Kortlopende schulden

Overige schulden 4.087 3.203

Totaal passivazijde 275.419 305.402
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Stichting "Papoeajeugd naar school"
te Beverwijk

Staat van baten en lasten over 2016 

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€ € €

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving 31.811 32.350 44.996
Overige baten 2.045 586 1.235

33.856 32.936 46.231

Lasten
Kosten eigen fondsenwerving 5.631 6.684 5.265
Kosten beheer en administratie 2.582 3.322 2.662
Besteed aan doelstelling 56.510 51.179 54.496

Som der lasten 64.723 61.185 62.423

Netto resultaat -30.867 -28.249 -16.192

Resultaatbestemming

2016 2015
€ €

Bestemmingsreserve Doelstellingen -30.867 -16.192
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Stichting "Papoeajeugd naar school"
te Beverwijk

Kasstroomoverzicht over 2016 

2016 2015
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat -30.867 -16.192

Verandering in werkkapitaal
Overige vorderingen 608 760
Overlopende activa - -135
Kortlopende schulden (exclusief banken) 884 1.403

1.492 2.028

Mutatie geldmiddelen -29.375 -14.164

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 229.735 243.899
Mutaties in boekjaar -29.375 -14.164

Stand per eind boekjaar 200.360 229.735
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Stichting "Papoeajeugd naar school"
te Beverwijk

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting "Papoeajeugd naar school" is feitelijk gevestigd op Munnikenweg 54, 1947 EV te Beverwijk, is
statutair gevestigd in Tilburg en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41096770.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
Omtrent de activiteiten van Stichting "Papoeajeugd naar school" is in artikel 2 van de statuten het
volgende bepaald:

Het bevorderen van het welzijn van de jeugd in West Papua. Op de eerste plaats het welzijn van de
Papoeajeugd in Kabupaten Merauke, in het bijzonder het Mappi-gebied, vooral door hen in de
gelegenheid te stellen tot het volgen van goed onderwijs tot en met volwassenenonderwijs. Voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. Het geven van voorlichting over West Papua.

2. Het werven van fondsen.

3. Het organiseren en in stand houden van een netwerk van vertegenwoordigers van de stichting in West
Papua, onder andere de “Panitia Papoeajeugd naar school” en vertegenwoordigers verspreid in
Nederland.

4. Het verlenen van financiële steun aan kleinschalige projecten bij voorkeur met een duurzaam
karakter, voornamelijk op het gebied van onderwijs.

5. Het streven naar samenwerking met andere organisaties die het welzijn van de bevolking van West
Papua nastreven, voor zover deze voor ons doel bevorderlijk kunnen zijn.

6. Andere wettelijke activiteiten die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Dit houdt in dat de Stichting
Papoeajeugd naar school voorziet haar activiteiten in de voorzienbare toekomst voort te zetten.
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Stichting "Papoeajeugd naar school"
te Beverwijk

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Financiële vaste activa
De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze
betrekking hebben op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten buiten
de handelsportefeuille, alsmede derivaten met een onderliggende beursgenoteerde waarde, worden
gewaardeerd tegen de aankoopwaarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de lasten over het jaar. De baten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden
zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt
en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Stichting "Papoeajeugd naar school"
te Beverwijk

Toelichting op de balans

Vaste activa
Financiële vaste activa

Effecten

Beurs-
waarde

Balans-
waarde

Balans-
waarde

31
december

2016

31
december

2016

31
december

2015
€ € €

BNP Paribas Obam NV 73.101 74.076 74.076

Vlottende activa
Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015
€ €

Overige vorderingen

Overige vorderingen 848 1.456

Overige vorderingen

Rente banken 365 1.092
Te vorderen dividendbelasting 481 364
Nog te ontvangen bedragen 2 -

848 1.456

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 135 135

De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

31-12-2016 31-12-2015
€ €

Liquide middelen

Rabobank 1068.93.793 3.018 6.837
Rabobank 3311.801.261 179.131 197.047
ING Bank 0004.6492.55 betaalrekening 4.173 11.851
ING Bank 0004.6492.55 spaarrekening 14.038 14.000

200.360 229.735
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Stichting "Papoeajeugd naar school"
te Beverwijk

Stichtingsvermogen

Bestem-
mingsreser-

ves

Bestem-
mings-

fondsen

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2016
185.930 116.269 302.199

Mutatie uit resultaatverdeling -30.867 - -30.867

Stand per 31 december 2016 155.063 116.269 271.332

31-12-2016 31-12-2015
€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Doelstellingen 155.063 185.930

2016 2015
€ €

Bestemmingsreserve Doelstellingen

Stand per 1 januari 185.930 202.122
Resultaatverdeling -30.867 -16.192

Stand per 31 december 155.063 185.930

Dit betreft een bestemmingsreserve om in de komende jaren de tekorten door bestedingen ten behoeve
van de doelstelling van de stichting te financieren.
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Stichting "Papoeajeugd naar school"
te Beverwijk

31-12-2016 31-12-2015
€ €

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Eeuwige adoptie 116.269 116.269

2016 2015
€ €

Bestemmingsfonds Eeuwige adoptie

Stand per 1 januari 116.269 116.269
Mutaties - -

Stand per 31 december 116.269 116.269

Dit fonds is opgebouwd uit donaties waarvan de gelden voor maximaal 50 jaar worden vastgelegd. Het
behaalde rendement uit deze gelden, wordt jaarlijks besteed aan de financiering van de scholing van de
Papoeajeugd. De jaarlijkse donaties die specifiek voor dit doel zijn geworven, worden toegevoegd aan
dit fonds

Kortlopende schulden
31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige schulden

Accountantskosten 3.912 2.082
Nog te betalen kosten 175 322
Verzendkosten - 799

4.087 3.203

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Periodieke giften
Per balansdatum is er sprake van de volgende notarieel vastgelegde periodieke schenkingen:
- € 300 per jaar, toegezegd voor 5 jaar met ingang van 2012.
- € 600 per jaar, toegezegd voor 5 jaar met ingang van 2012.
- € 640 per jaar, toegezegd voor 5 jaar met ingang van 2012.
- € 500 per jaar, toegezegd voor 5 jaar met ingang van 2014.
- € 100 per jaar, toegezegd voor 5 jaar met ingang van 2014.
- € 180 per jaar, toegezegd voor 5 jaar met ingang van 2014.
- € 200 per jaar, toegezegd voor 5 jaar met ingang van 2015.
- € 180 per jaar, toegezegd voor onbepaalde tijd met ingang van 2015.
- € 250 per jaar, toegezegd voor 5 jaar met ingang van 2016.
- € 180 per jaar, toegezegd voor 5 jaar met ingang van 2016.
- € 2.000 per jaar, toegezegd voor 5 jaar met ingang van 2016.
- € 120 per jaar, toegezegd voor 5 jaar met ingang van 2016.
- € 180 per jaar, toegezegd voor onbepaalde tijd met ingang van 2016.
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Stichting "Papoeajeugd naar school"
te Beverwijk

Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€ € €

Baten

Giften en baten uit fondsenwerving 31.811 32.350 44.996
Overige baten 2.045 586 1.235

33.856 32.936 46.231

Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties, giften en adopties 22.692 29.100 44.996
Eeuwige adoptie 930 930 -
Acties 4.589 - -
Schenkingen 3.600 2.320 -

31.811 32.350 44.996

Overige baten

Resultaat beleggingen 780 - 780
Overige baten en lasten 1.265 586 455

2.045 586 1.235

Kosten eigen fondsenwerving

Drukwerk 3.796 3.196 3.659
Verzendkosten 1.029 1.380 1.606
Project- en actiekosten 806 2.108 -

5.631 6.684 5.265

Kosten beheer en administratie

Accountantskosten 2.219 2.259 2.339
Representatiekosten 177 - -
Contributies en heffingen 102 150 51
Verzekeringen 84 - 84
Overige kosten beheer en administratie - 625 188
Bestuurskosten en reiskosten bestuur - 203 -
Valutaomrekeningsverschillen - 85 -

2.582 3.322 2.662
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Stichting "Papoeajeugd naar school"
te Beverwijk

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€ € €

Besteed aan doelstelling

Beasiswa/studiebeurs (ondersteuning leerlingen) 56.510 48.134 54.496
Panitia Merauke - 3.045 -

56.510 51.179 54.496

Beverwijk, 5 september 2017
Stichting "Papoeajeugd naar school"

J.J.M. Heijs A.J.G. van Breemen C.M.A.G. Buckens
Voorzitter Secretaris Penningmeester

A. Egging
Lid

13



Stichting “Papoeajeugd naar school”
te Beverwijk
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Bijlage 1: Begroting 2017

Begroting
2017

€

Baten
Giften en baten uit fondsenwerving 29.937
Overige baten 413

30.350

Lasten
Kosten eigen fondsenwerving 4.789
Kosten beheer en administratie 5.557

10.346

Totaal beschikbaar voor doelstelling 20.004

Projecten 51.225
Totaal besteed aan doelstelling 51.225

Exploitatieresultaat -31.221



Stichting "Papoeajeugd naar school"
te B

everw
ijk

B
ijlage 2: O

verzicht stichtingsprojecten en verslag van bestedingen

K
oers  € 1,00 =

R
p14.489

K
oers  € 1,00 =

R
p13.653

Project
B

etaald 1e helft 
2015

B
etaald 1e helft 

2015
B

etaald 2e helft 
2015

B
etaald 2e helft 

2015
R

p
€

R
p

€
19

Studiebeurzen voortgezet onderw
ijs, M

erauke
46.200.000

         
3.188,63

€          
43.500.000

         
3.186,23

€          
50

Steun kinderen lagere scholen en prim
air voortgezet onderw

ijs in arm
e w

ijken, 
Kuda M

ati, M
erauke

74.280.000
         

5.126,65
€          

65.160.000
         

4.772,75
€          

70
Studiebeurzen M

iddelbare Technische school Santu Antonius, Kelapa Lim
a

          81.000.000 
5.590,45

€          
78.300.000

         
5.735,21

€          
82

Internaat Paulus N
afi, Kum

be
38.400.000

         
2.650,29

€          
15.000.000

         
1.098,70

€          
96

M
eisjesinternaat St.Anna, M

indiptana
12.960.000

         
894,47

€             
15.960.000

         
1.169,02

€          
104

M
eisjesinternaat, Tanah M

erah
-

                      
-

€                   
16.140.000

         
1.182,20

€          
118

Kleuterschool M
aria D

olorosa, G
udang Arang

10.980.000
         

757,82
€             

12.060.000
         

883,35
€             

123
W

eeshuis ABBA, M
erauke (M

ichael Pure)
          21.600.000 

1.490,79
€          

-
                      

-
€                   

124
Studiebeurzen U

niversiteit/Kadervorm
ing, M

erauke
          20.400.000 

1.407,96
€          

19.800.000
         

1.450,28
€          

138
O

perationele kosten com
m

issie PJN
S, M

erauke
-

                      
-

€                   
61.475.000

         
4.433

                  
139

W
eeshuis Am

am
 Bekai C

hevalier, M
erauke

            9.540.000 
658,43

€             
11.220.000

         
821,83

€             
140

M
eisjesinternaat Karolina, Kepi

25.500.000
         

1.759,96
€          

-
                      

-
€                   

155
W

eeshuis Bunda Kasih, M
erauke

9.540.000
           

658,43
€             

12.960.000
         

949,28
€             

162
Jongensinernaat Kizito, Kepi

-
                      

-
€                   

10.500.000
         

769,09
€             

167
Lagere school St. Fransiskus X, Tanah M

erah 
en Lagere school St. D

on Bosco, Tanah M
erah

12.000.000
         

828,21
€             

11.910.000
         

872,37
€             

182
Kleuterschool St. Theresia, Buti

14.400.000
         

993,86
€             

6.840.000
           

501,01
€             

183
Studiebeurzen secundair voortgezet onderw

ijs St. Yoseph, Tanah M
erah

8.700.000
           

600,46
€             

9.000.000
           

659,22
€             

184
Jongensinternaat D

on Bosko, M
indiptana

-
                      

-
€                   

10.080.000
         

738,33
€             

185
Keukeninrichting kleuterschool St. Theresia, Buti

-
                      

-
€                   

9.300.000
           

681,19
€             

Subtotaal
385.500.000

       
26.606,39

€         
409.205.000

       
29.903,16

€         
Totaal

56.509,55
€         




