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Jaarverslag beleid Papoeajeugd naar School (PJNS) 2018  
 

1 Inleiding 
Statutair is het doel van onze stichting als volgt: 

• Het onderwijs/welzijn van de jeugd in Papoea (Indonesië) bevorderen, op de eerste 
plaats het Kabupaten Merauke. Vooral door hen in de gelegenheid te stellen tot het 
volgen van goed onderwijs tot en met het volwassenen onderwijs (voortgezet-, 
beroeps- en universitair). 

• Voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevordert. 
 
Het vroegere Kabupaten Merauke bestaat nu uit de Kabupatens Merauke, Mappi en Boven-
Digoel. 
 
Middelen: 

• Het geven van voorlichting en het werven van fondsen o.a. door het organiseren van 
acties, incidentele stands bij reünies, pasars in kerken, scholen en bedrijven.  

• Het organiseren en in stand houden van een netwerk van vertegenwoordigers van onze 
stichting zowel in Papua als in Nederland. 

• Het verlenen van steun aan kleinschalige (duurzame) projecten vooral op het gebied 
van onderwijs. 

• Samenwerken met organisaties die hetzelfde doel na streven als dit voor het doel van 
PJNS bevorderlijk is. 

 
Algemene beleidsuitgangspunten: 

• Noodzakelijke ondersteuning om onderwijs te kunnen volgen zoals de aanschaf van 
leermiddelen, uniformen, eventuele verblijf- transport- en andere bijkomende kosten 
of aanvullend schoolgeld. Er wordt geselecteerd op arme kinderen/gezinnen. Voor 
fysieke projecten zoals renovatie, aanschaf van boeken, meubilair etc. wordt alleen 
aanvullend op reguliere overheidsfinanciering gesteund. Alle projecten worden door 
de lokale commissie in Merauke (Panitia) in Papua verzameld en met een advies naar 
het bestuur in Nederland gezonden. 

• De aanvragen dienen zo gespecificeerd mogelijk en met zoveel mogelijk bewijzen, 
ingediend te worden: ondersteuning schoolgeld met een ingevuld individueel 
formulier per persoon met alle gevraagde gegevens. Fysieke projecten met een 
begroting en offertes. 

• Het bestuur in Nederland besluit over de aanvragen op advies van de Panitia.  
• Financiële steun is nooit 100% zodat we ruimte laten voor eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid. 
• Controle op uitvoering geschiedt per (fase van) een project en wordt verantwoord in de 

(halfjaarlijkse) nieuwsbrief en op de site. In principe wordt er iedere twee jaar een 
werkbezoek ter plaatse afgelegd. 

2 Specifieke resultaten 2018 
a) We geven twee keer per jaar een nieuwsbrief uit. Daarin wordt uitvoerig verslag gedaan 

van onze activiteiten en de financiële- maar ook persoonlijke resultaten. In 2018 verzonden 
we 862 nieuwsbrieven naar onze donateurs. Dat waren er zo’n 20 minder dan het jaar 
ervoor. Daarnaast worden er 500 extra nieuwsbrieven gedrukt om bij acties te gebruiken.  
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b) Op onze website publiceren we onze nieuwsbrieven ook, naast de financiële- en 
inhoudelijke jaarverslagen en actueel nieuws. 
 

c) De nieuwe voorzitter van het lokale bestuur, in functie vanaf 2015, blijkt zich minder actief 
in te zetten, dan we gehoopt hadden. In 2018 was het werkbezoek dan ook gericht op het 
vinden van een nieuwe voorzitter en dat is gelukt. Ook is een nieuw bestuurslid gevonden. 
Het lokale bestuur is gegroeid tot vijf personen. 
 

d) In 2018 is een tweejaarlijks werkbezoek aan Papoea afgelegd met als prioriteit de 
wisseling van voorzitter en versterking van het lokale bestuur. Er zijn veel projecten 
bezocht. Verder is er contact gelegd met een organisatie, Pondok Belajar van jongere 
Papoea’s in Merauke (20/30 jaar) die op vrijwillige basis Papoea’s ondersteunen in hun 
sociale functioneren, deels ook kinderen die niet naar school gaan. Zij bevorderen het naar 
school gaan en dat lukt soms. Wij hebben aangegeven dit project te willen steunen. 

 
e) We hebben de steun aan (Papoea)jeugd in het binnenland iets teruggebracht. Eén internaat, 

in Kumbe, werd slecht geleid hetgeen tot het besluit van het bestuur in Nederland geleid 
heeft tot het stopzetten van de ondersteuning.  
In Tanah Merah steunden we 120 kinderen op drie scholen en een internaat. De nieuw 
aangetreden pastoor vindt echter dat er Indonesische sponsors moeten komen voor de 
Papoeakinderen en dat de afhankelijkheid van Nederlandse steun moet verminderen. Dat is 
ook in lijn met ons beleid. We hebben de financiële steun in Tanah Mera dan ook 
beëindigd. Bij onze twee jaarlijkse bezoeken zullen we ons natuurlijk wel op de hoogte 
blijven stellen van de (financiële) toegang tot onderwijs voor de Papoeakinderen.  

 
f) In totaal is er in 2018 steun verleend aan 974 kinderen. Dit is een afname ten opzichte van 

2017 met 125 kinderen. Dat komt enerzijds door het wegvallen van Tanah Merah, 
anderzijds door een terugloop van het aantal kinderen in het lager onderwijs uit arme 
wijken in Merauke dat steun aanvraagt. De overheid geeft meer vergoeding voor onderwijs 
dan voorheen. 

 
g) Er is evenals in 2017 op tien plaatsen in Nederland voorlichting over Papoea gegeven en 

geld ingezameld. We blijven zoeken naar nieuwe vormen van fondsenwerving die ook 
(jongere) mensen en bedrijven, zonder persoonlijke binding met Papua, aanspreekt om de 
terugloop in donaties op te kunnen vangen. Dit is goed gelukt in 2018. 
We zijn ook alerter in het formuleren van fysieke projecten. We merken dat met name 
bedrijven eerder geneigd zijn een project eenmalig financieel te steunen, zeker als het qua 
doelstelling dicht tegen hun eigen doelstelling aanligt. Zo hebben we de beurzen van 70 
studenten aan de technische school omgezet naar een fysiek project door hen van 
gereedschapskisten te voorzien. Dat spreekt bedrijven meer aan.  

 
h) Meerjarig financieel beleid is in 2015 ontwikkeld. Reden is dat we steeds minder vaste 

donaties krijgen door veroudering van het donateurs bestand. De inkomsten in de jaren 
2012-14 bedroegen zo’n 50.000 tot 60.000 euro aan vaste donaties. We zien de vaste 
donaties de laatste jaren teruglopen. In 2018 zijn de inkomsten weliswaar € 53.499,-, maar 
daarvan is € 15.000,- een legaat, waardoor de vaste donaties op € 38.499,- uit komen.  
We werken met een meerjarenbegroting van 2015-2024 en stellen deze jaarlijks bij, als 
daar aanleiding voor is. We houden rekening met de terugloop van het huidige aantal 
donateurs. Uitgangspunt is dat de leerlingen die we steunen hun school of opleiding af 
kunnen maken met onze steun. 
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Ons lokaal bestuur is extra alert geweest dat aan studenten die overheidssteun uit het eigen 
land ontvangen, niet ook financiële steun uit Nederland kregen. Om die reden is onze steun 
aan een internaat in Merauke ingetrokken. Met de ondersteuning die zij van de eigen 
overheid ontvangen, kunnen zij zelfstandig voortbestaan. 
Dit onderwerp blijft een aandachtspunt van het lokale bestuur. 
Met het nieuwe lokale bestuur is de terugloop van de inkomsten in Nederland besproken en 
hoe dit door hen opgevangen kan worden. Het betekent meer eigen middelen genereren en 
zelfstandiger, losser van Nederland, opereren. Hier trekken we tot 2025 voor uit. Dat 
enkele projecten geen of minder steun nodig hebben, past hier goed in. 

 
i) De gemoderniseerde website functioneert goed. De digitale donatie-optie is ingezet voor de 

gereedschapskisten van de technische school in Merauke en wordt af en toe benut.  
 
j) Het moderne lesprogramma met leskist wat we voor lagere scholen ontwikkeld hebben, is 

vorig jaar positief uitgetest. In 2018 is dit op twee nieuwe scholen ingezet waardoor er 
meer aandacht voor Papoea gecreëerd wordt en extra donaties zijn opgehaald.  

 
k) Vanaf 2016 is de samenwerking t.a.v. onderwijs met een Nederlandse collega organisatie 

HAPIN gestart. Algemene ontwikkelingen en ervaringen worden gedeeld in een werkgroep 
onderwijs. Het doel was om ook voor het middelbaar onderwijs een lesprogramma te 
ontwikkelen. In 2018 is prioriteit gegeven aan implementatie van het ontwikkelde 
lespakket in twee nieuwe lagere scholen. 

 
l) Het bestuur van PJNS Nederland bestond in 2018 stabiel uit vier personen. 

3 ANBI status 
PJNS heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belastingen. 
We voldoen aan de verplichtingen hiervoor door: 
1. Het hebben van een website. 
2. Het RISN of het fiscaal nummer 8103.66.046 staat in het ANBI blokje. 
3. Contactgegevens en bestuurssamenstelling staan onder “over PJNS”/”wie zijn wij”. 
4. Het beleidsplan: Staat onder “over PJNS”. 
5. Het beloningsbeleid: zie “over PJNS”/”wie zijn wij”. 
6. De doelstelling: staat onder “over PJNS” / “wie zijn wij”. 
7. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: staat onder “Wat doen wij” en in de 

nieuwsbrieven. 
8. De financiële verantwoording: zie ANBI blokje, doorklikken op jaarverslag. Actuelere 

stand van zaken staat in de halfjaarlijkse nieuwsbrief. 
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4 Financiën 2018 
Tienjaarsbegroting 2015 t/m 2024 12-04-20

Omschrijving Verwachte 
mutatie 2018

begroting
realisatie uit 
jaarrekening

Inkomsten
Opbrengsten donaties/schenkingen
Donaties in één kalenderjaar -15% 16.395 10.737
Eeuwige adoptie 930 0
Acties/fysieke projecten 5.000 8.750
meerjarige donaties/schenkingen 3.500 29.400
eenmalige legaten e.a. schenkingen 0

Sub totaal: 25.825 48.887

Overige opbrengsten
Opbrengsten beleggingen 500 4.612
rente vrij vermogen 0,1% 25 0
Diverse inkomsten 0

Sub totaal: 525 4.612

Totaal inkomsten 26.350 53.499

Kosten
Drukwerk nieuwsbrief -5% 2.884 3.812
Verzendkosten nieuwsbrief -7% 1.194
Project- en actiekosten 1,50% 1.015 256

Sub totaal: 5.093 4.068

Accountant/boekhoudkosten 2% 2.351 2.198
Verzekeringen 85 84
Contributies 500 72
Bestuurs- en vergaderkosten 1,50% 152 91
Werkbezoek Merauke 1.000 0
Contactdag donateurs 1,50% 0 0
Diversen:

bank/girokosten 400 2.158
Sub totaal: 4.488 4.603

Totaal kosten 9.581 8.671

Doelstelling stichting
Panitia 0 0
Doelstelling beurzen -11% 44.500 38.217
Doelstelling fysieke projecten 0
Totaal doelstelling 44.500 38.217

Totaal kosten + besteding doelstelling 54.081 46.888

Resultaat: inkomsten -/- totale kosten -27.731 6.611

Besteding aan beheerskosten versus doelstelling
Inkomsten uit donaties, eenmalige giften 25.825 48.887
beheerskosten 4.488 4.603
verhouding: 17% 9%  


