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a. Algemeen 
De stichting Harapan Baru Aalten Nederland (HBAN) is op 31 mei 2016 opgericht en heeft tot doel Yayasan 
Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) te ondersteunen. 
HBLI wil aan inwoners op Lombok, die door armoede of een handicap in een achterstandssituatie leven, 
een volwaardige plek in de maatschappij proberen te geven. Dit wordt gedaan door middel van projecten, 
die de zelfredzaamheid van de deelnemers vergroot. 
HBAN biedt ondersteuning aan HBLI door middel van fondsenwerving, promotieactiviteiten en het geven 
van feedback. 
 
b. Bestuur 
In de loop van 2017 heeft de heer A.A. Reinders, wegens verhuizing naar elders, het voorzitterschap 
moeten neerleggen. De heer L. Boessenkool neemt deze functie sindsdien waar.  
Het bestuur bestaat nu uit: 
L. Boessenkool, voorzitter a.i. 
J.B. Ebbers, secretaris 
H.J.W. Veldhuis, penningmeester. 
De stichting heeft een tweetal ambassadeurs in de personen van Marja en Egbert van Ewijk, die het werk 
van HBLI promoten en acties organiseren om inkomsten te verwerven. 
Het bestuur vergaderde in 2017 acht maal. In elke vergadering is de voortgang van de lopende projecten 
aan de orde geweest, evenals de fondsenwerving en werden besluiten geno-men over nieuwe projecten. 
De in de vergadering genomen besluiten zijn steeds met HBLI gecommuniceerd. 
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, die geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden 
krijgen. 
 
c. Lopende projecten. 
1. Handicapable 2016 
Dit project wil mensen die in armoede verkeren en/of een handicap hebben, betere levens-
omstandigheden bieden door hun te helpen bij het opzetten van een micro-onderneming. 
Daarmee is reeds in 2016 gestart. Na haar oprichting heeft HBAN sponsors daarvoor gezocht en gevonden. 
In 2017 waren dat er twee: de stichting Reek Versteegh en de stichting CSSB. Samen met een bijdrage van 
de diakonie van de PKN Kerk Aalten en de al in 2016 ontvangen sponsorbijdrage van de van Dam 
Foundation was de financiering van dit project verzekerd. 
In 2017 zijn in totaal 22 personen begeleid bij het opzetten van hun eigen bedrijfje. 
 
2. Engels voor volwassenen 
Dit project wil door middel van het geven van Engelse les mensen meer kans bieden op het vinden van 
werk in de horeca, waar vraag is naar Engelssprekend personeel. 
Hiervoor kon in 2017 een sponsor gevonden worden: de stichting CSSB. 
Intussen hebben 6 personen met goed gevolg deze lessen gevolgd. Twee ervan hebben ook al 
daadwerkelijk werk gevonden in de horeca. 
 
3. Kippenproject 
Dit project wil mensen de kans bieden in hun eigen levensonderhoud te voorzien door ondersteuning te 
bieden bij het opzetten van een kippenboerderijtje. 
Nadat het aanvankelijk in 2016 hiervoor opgestelde plan was bijgesteld kon in de loop van 2017 hiervoor 
een sponsor worden gevonden. Leerlingen van het Seyster College uit Zeist hebben op hun school de actie 
"een eitje voor een eitje" hiervoor gevoerd en daarmee het voor dit project benodigde bedrag bij elkaar 
gebracht.  
In totaal konden 8 personen aan een bedrijfje geholpen worden. 
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d. Nieuwe projecten 
1. Voedselondersteuning 
Dit is geen zelfstandig project, maar onderdeel van het project Handicapable.  
In 2017 is een begin gemaakt met het geven van voorlichting over gezonde voeding en het verstrekken 
van voedselpakketten aan deelnemers van dit project, die dat nodig bleken te hebben. 
Er is in dat jaar aan 7 personen deze steun verstrekt. 
 
2. Doventaalproject (Bahasa Isyarat) 
Dit project wil mensen uit de directe omgeving van dove mensen de kans bieden de begin-selen van de 
doventaal te leren, waardoor ze in staat zijn met hun dove familielid of kennis te communiceren. 
Dit project is in 2017 opgezet en er is ook een sponsor voor gevonden: de stichting Mondi-aalten. Het 
loopt door in 2018. 
In 2017 is er begonnen met de voorbereiding met de uitvoering van dit project. 
 
e. Andere activiteiten 
1. Nieuwe folder 
Er is een nieuwe folder opgesteld voor promotionele doeleinden. 
 
2. Nieuwsbrieven 
In 2017 zijn 3 nieuwsbrieven uitgegeven en verstuurd naar de donateurs en sponsors. 
 
3. MoU's 
In 2017 zijn met het bestuur van HBLI een drietal zgn. Memorandums of Understanding afgesloten. Hierin 
staan de voorwaarden en bepalingen waaronder HBLI en HBAN zullen samenwerken. 
Er is een MoU afgesloten voor: 
a. het project Handicapable; 
b. het kippenproject; 
c. het project Engels voor volwassenen. 
 
3. Project Handi-Capable 2018-2019 
Als vervolg op het lopende plan Handicapable is in 2017 het project Handi-Capable 2018 voorbereid.  Dit 
plan verkeert in een afrondende fase. 
 
4. Benefietconcert 
Door de ambassadeurs Marja en Egbert van Ewijk wordt een benefietconcert voorbereid, dat op 24 
februari 2018 zal worden gehouden in IJzerlo, waar de stichter van Harapan Baru, Nick Rensink, is geboren 
en opgegroeid.  De opbrengst daarvan zal ten goede komen aan het project Handi-Capable 2018-2019. 
 

 



Omschrijving Lasten in € Omschrijving Baten in €

gr.boek gr.boek

Algemene kosten: Opbrengst giften/donaties:

Kantoorkosten 4520 26.18 Opbrengst giften 8000 10.00

Internetkosten 4550 93.17 Opbrengst donateurs 8100 1,710.00

Cadeaukosten 4580 51.15 sub 1,720.00

Reiskostenvergoeding 4270 43.20

Zaalhuur vergaderingen 4220 80.00 Opbrengst acties:

Verteringskosten vergaderingen 4230 56.00 Markten & Lezingen e.d. 8600 581.20

Kopieer- en drukwerk 4560 338.84 sub 581.20

sub 688.54

Bankkosten: Algemene subsidies:

Kosten Rabobank R/crt. 4600 155.60 Opbrengst subsidie 5,000.00

sub 155.60 sub 5,000.00

Kosten toegewezen projecten: Toegewezen subsidies:

Kosten project Handicapable 10,690.66 Handicapable project: 8,183.33

Kosten project Engelse les 525.00 Overige projecten:

Kosten project Gebarentaal 445.00 Engelse les 5,000.00

Gebarentaal 880.00

sub 11,660.66 sub 14,063.33

Naar diverse reserves 9,005.34 Uit reserves 1,500.00

Batig saldo 2017 1,354.39

hv12-05-18 Totaal 22,864.53 Totaal 22,864.53
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    Resultatenoverzicht 2017 van de Stichting Harapan Baru Aalten Nederland

Periode 01-01-2017 t.e.m. 31-12-2017



Bedrag Bedrag

in € in €

19,716.69 1,188.80

10,000.00

3,330.34

4,475.00

435.00

12.55

275.00

19,716.69 19,716.69

-165.59

1,354.39

1,188.80

Omschrijving Omschrijving

Liquide middelen:

Rabo-bank r/c 

   Jaarrekening     2017      Stichting Harapan Baru Aalten Nederland

Kapitaal:

Eigen kapitaal

Reserves:

Algemene Reserve 

Reserve Handicapable project  

Reserve project Engelse les     

Reserve project Gebarentaal    

Nick Rensink,opbr. kerstfeest

Schulden op korte termijn:

Bankkosten Rabo r/c. dec. 

Startkapitaal 01-01-2017

Voordelig saldo 2017

Eindkapitaal 31-12-2017

hv12-05-2018


