
Jaarverslag Harapan Baru Aalten Nederland 2016 
 
Harapan Baru betekent en staat voor nieuwe hoop voor Lombok   
      
Onder de naam Harapan Baru zijn twee aparte stichtingen actief: 

• Stichting Harapan Baru Aalten Nederland ( ANBI gecertificeerd) 
• Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia  

 
De stichting Harapan Baru Aalten Nederland heeft als doel om de stichting 
Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesie (HBLI) te ondersteunen. 
Inwoners op Lombok die door armoede of een handicap in een 
achterstandssituatie leven worden door HBLI ondersteund t.b.v. verwerving 
van een volwaardige plaats in de maatschappij.  
 
De stichting Harapan Baru Aalten Nederland verricht haar activiteiten in 
Nederland en tracht haar doel te bereiken door het werven van donateurs en 
bemiddeling van subsidieaanvragen van projectvoorstellen van de stichting 
Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesie  
       

 
 
De stichting Harapan Baru Aalten Nederland ondersteunt vanuit Aalten in 
Nederland de werkzaamheden van Yayasan Harapan Baru Lombok, door 
middel van: 

• Fonds- en donateurswerving 
• Promotie-activiteiten  
• Meedenken met en feedback geven aan Harapan Baru 

Lombok Indonesia 
 



HBLI helpt mensen op Lombok door projecten die de zelfredzaamheid van de 
deelnemers vergroot. Ingediende plannen: 

• Handi-Capable: In dit project zetten ten minste 20 mensen met een 
beperking met steun een micro-onderneming op.               
Aanvraag: 18.670,- 

• Kippenproject Handi-Capable. 
Aanvraag 1350,- euro voor 9 deelnemers,  

• Engels voor volwassenen: Mensen leren d.m.v. aangepaste 
modules voldoende Engels om te kunnen solliciteren voor een 
stage of baan bij een hotel als schoonmaker. 
Aanvraag: 1050,- 

 
Resultaten n.a.v. verzoeken vanuit Yayasan Harapan Baru Lombok 2016 
In de pilotfase van Handicapable zijn 10 micro-ondernemingen opgezet. 
Voor het ingediende project Handicapable zijn 7 van de 20 te starten bedrijfjes 
gefinancierd.  
Er is een cursus Engels voor huishoudelijk medewerker(s) is opgezet en alvast 
gestart. 
Er is noodhulp aangeboden aan een familie in diepe armoede via een 
basisschool in Winterswijk 
Founder Nick Rensink heeft cursusmateriaal boekhouden en ondernemend 
denken voor mensen met een beperking geschreven en vertaald naar het 
Indonesisch. 
 
Ontstaan van de stichting Harapan Baru Aalten Nederland 
Founder Nick Rensink heeft Mondiaalten verzocht mee te denken in de 
oprichting van de stichting, hetgeen via hen gerealiseerd is en 31-05-2016 
notarieel vastgelegd. Mondiaalten heeft deze kosten voorgeschoten en 
eveneens de stichting van een donatie voorzien. 
 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
A.A. Reinders, voorzitter 
J.B. Ebbers, secretaris 
H.J.W. Veldhuis, penningmeester 
L.Boessenkool, algemeen lid. 
 
Het vestigingsadres is De Pas 4, 7123 AE te Aalten 
ANBI: 856427561 
IBAN: NL49RABO0310390249 
Telefonisch bereikbaar: 06-14514770 
Website: www.harapan-baru.com 
  
Beloningsbeleid:                                                                                               
De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers (geen financiële 
beloning).                                 
  



Activiteitenverslag 2016 
Het bestuur van Harapan Baru Aalten heeft in 2016 zes keer vergaderd en 
bestond uit bovengenoemde personen, aangevuld met E.van Ewijk, die zich 
eind 2016 uit het bestuur heeft onttrokken t.b.v. ambassadeurschap voor 
Harapan Baru. Het bestuur is vanaf de oprichting sterk betrokken geweest bij 
de verwerving van sponsoren en donateurs t.b.v. het project Handicapable. 
Eveneens is ingezet op het vergroten van de naamsbekendheid van Harapan 
Baru. 
Er is een folder gerealiseerd die ook op de wereldmarkt in Aalten 11 juni 2016 
is gepresenteerd. De ANBI-status is aangevraagd en verkregen en de website 
www.harapan-baru.com is ook actief met social media. De founder Nick 
Rensink is daartoe samen met een communicatieadviseur ondersteunend voor 
zowel de stichting in Aalten als op Lombok. 
Er zijn een tweetal nieuwsbrieven gepresenteerd, ook op de adventsmarkt en 
de kerstzondag in Aalten. 
Vanuit een publieke actie zijn door lokale gehoorzorg ruim 70 gerecyclede 
gehoorapparaten naar Harapan Baru Lombok via de stichting verzonden. 
Deze apparaten zijn ook ingezet op o.a. de dovenschool aldaar.  
Voor de financiele verantwoording is een aparte projectboekhouding 
geintegreerd ten behoeve van de sponsoren. De Van Dam Foundation heeft 
specifiek voor Handicapable een bedrag toegezegd en bij een sluitende 
algehele verwerving wil de Stichting Reek-Versteegh zijn toezegging voor 
Handicapable gestand doen.  
 

Bedrag Bedrag
in € in €

10.586,71 10.569,41

17,30

Totaal 10.586,71 Totaal 10.586,71

0,00
10.569,41
10.569,41

Startkapitaal 03-06-2017
Batig saldo 2016
Eindkapitaal 31-12-2016

Kapitaalrekening    03-06-2016 t.e.m. 31-12-2016      Stichting Harapan Baru Aalten Nederland

hv240117

Kapitaal:
Eigen kapitaal

Schulden op korte termijn:
Bankkosten Rabo r/c. dec. '16

Omschrijving Omschrijving

Liquide middelen:
Rabo-bank r/c 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Omschrijving Lasten in € Omschrijving Baten in €

Opbrengst giften/donaties:
Oprichtingskosten: Opbrengst giften 270,00
Notariskosten St. Harapan Baru Aalten 511,23 Opbrengst maanddonateurs 45,00
Inschrijving KvK St. Harapan Baru Aalten 50,00 Opbrengst kwartaaldonateurs 65,00
Notariskosten Yayasan Harapan Baru 530,00 Opbrengst jaardonateurs 585,00
Lombok Indonesië Opbrengst eenmalige donaties 405,00
Startkapitaal Yayasan Harapan Baru Lom 720,00 sub 1.370,00

sub 1.811,23
Opbrengst acties:

Aktiekosten: Markten & Lezingen 928,30
Kosten eigen acties,folders,doek,kr.huur 415,58 sub 928,30
Kosten samenstelling folders e.d. 450,00

sub 865,58
Algemene kosten:
Zaalhuur vergaderingen 60,00
Verteringskosten vergaderingen 60,00
Kopieer- en drukwerk 29,98

sub 149,98
Algemene subsidies:
Opbrengst subsidie Mondiaalten 2.000,00

Bankkosten: Opbrengst subsidie PKN Aalten 3.000,00
Kosten Rabobank R/crt. 87,10 sub 5.000,00

sub 87,10

Kosten toegewezen projecten: Toegewezen subsidies:
Kosten project Handicapable 815,00 Opbrengst subsidie project Handi- 7.000,00

sub 815,00 capable sub 7.000,00

Batig saldo 2016 10.569,41

hv24-01-2017 Totaal 14.298,30 Totaal 14.298,30

Jaarresultatenoverzicht 2016 van de Stichting Harapan Baru Aalten Nederland
Periode 03-06-2016 t.e.m. 31-12-2016

 
 
Na externe kascontrole is de penningmeester gedechargeerd en is deze 
financiele rapportage en bovenstaande weergave in de bestuursvergadering 
van 22-02-2017 vastgesteld. 
 
A.A.Reinders 
Voorzitter  
Harapan Baru Aalten Nederland. 


