
 

  



A. DOELSTELLING 

 

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. De stichting 

HBLI is opgericht door een oud inwoner van IJzerlo, die daarmee de inwoners van Lombok, 

die door armoede en/of een handicap in een achterstandsituatie leven, een volwaardige plek 

wil geven in de maatschappij. 

 

B. TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN 

 

Om haar doelstelling te bereiken financiert de stichting HBAN diverse projecten van HBLI.  

Deze projecten zijn allemaal gericht op het verbeteren van leefsituatie van de inwoners van 

West-Lombok. 

 

Na zich eerst vooral gericht te hebben op de leefsituatie van de gehandicapte medemens in 

West-Lombok, is de scope van HBLI en daarmee ook de scope van de stichting HBAN in de 

loop der jaren uitgebreid naar hele gemeenschappen in West-Lombok. 

 

Sinds de oprichting van de stichting heeft de stichting elk jaar het project ‘Handi-Capable’ 
ondersteunt. Dit doorlopende project richt zich op de gehandicapte medemens en helpt deze 

bij het opzetten van een micro-onderneming. Het streven is de gehandicapte deelnemer 

door middel van de onderneming een eigen inkomen te laten verwerven. De deelnemer 

wordt daarmee meer zelfredzaam en kan daarnaast actief een bijdrage leveren aan de 

gemeenschap. 

 

Als gevolg van de aardbevingen, COVID en overstromingen in de afgelopen jaren, hebben 

meerdere micro-ondernemingen grote tegenslagen gehad. Om hen te ondersteunen worden 

micro-leningen (zonder rente of administratieve kosten) verstrekt aan de deze personen.  

Ook in de komende jaren zullen dergelijke leningen verstrekt worden. 

 

Naast de gehandicapte medemens steunt de stichting ook de ‘omgeving’ van de 
gehandicapten. De stichting richt daarbij onder andere op de levensomstandigheden van 

hele gemeenschappen.  Dit kan betrekking hebben op de watervoorzieningen welke in 

sommige gemeenschappen niet aanwezig zijn of van zeer beperkt niveau. Ook wordt er 

getracht om de onderlinge binding c.q. samenwerking binnen gemeenschappen te 

verbeteren door het bouwen van gemeenschapshuizen. De gemeenschapshuizen dienen 

ook als vaccinatiepost, bibliotheek en worden gebruikt voor het geven van cursussen. 

Na de aardbeving in 2018 is de stichting ook betrokken bij calamiteiten (natuurrampen) op 

Lombok. HBLI staat de inwoners van Lombok bij door middel van noodhulp en projecten 

gericht op het herstellen van de infrastructuur en de herbouw. 

  

HBAN ondersteunt dit process door sponsoren en donateurs op de hoogte te houden van 

onze werkzaamheden en door het inzamelen van donaties voor de ramp.  Gezien de 

onvoorspelbaarheid van natuurrampen, zijn dit altijd ad-hoc werkzaamheden. 

 

Voor een project dat zich tot nu in de ontwikkelingsfase bevond, namelijk de bouw van een 

kantoor/activiteitenruimte voor HBLI, is in 2021 gestart met het uitwerken van de 

bouwtekeningen en opzetten van de kostenbegroting. Na een samenwerking te zijn aan 

gegaan met de stichting Wilde Ganzen is dit project in een stroomversnelling gekomen. Het 

ligt in de bedoeling alle plannen en de daarbij behorende kostenbegroting in 2022 definitief 

vastgesteld te hebben, in 2022 te starten met de fondsenwerving voor dit project en in 2023 

de financiering geheel rond te hebben en de bouw te laten plaatsvinden.   
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C. VERWERVING VAN INKOMSTEN 

 

Ter financiering van de doelstellingen (projecten) probeert de stichting fondsen/inkomsten te 

verwerven. 

 

De wijze waarop de stichting haar fondsen verwerft verschilt per project dat de stichting wil 

ondersteunen. Naast de vaste donateurs welke de stichting heeft en die voor een vaste 

stroom van inkomsten zorgt, worden er ook specifiek donateurs gezocht bij specifieke 

projecten. Zo worden bedrijven en particulieren rechtstreeks benaderd om een potentiële 

micro-ondernemer te ondersteunen. Tevens is er een website, genaamd ‘adopteer een 
bedrijf’ opgezet waar bedrijven zich rechtstreeks als donateur voor een micro-onderneming 

kunnen opgeven.   

 

Voor andere projecten, zoals bijvoorbeeld het waterfilterproject of de ecobricks-gebouwen 

wordt een projectplan opgesteld welke ter ondersteuning wordt aangeboden bij diverse 

instanties/bedrijven.  

 

In het geval van calamiteiten zoals aardbevingen en overstromingen worden ad-hoc 

particulieren en organisaties benaderd. Ook wordt door middel van het geven van 

bekendheid aan de calamiteit getracht donaties te verwerven ten behoeve van het geven 

van noodhulp. 

 

Voor het project ‘bouw kantoor/activiteitenruimte’’ is de stichting een samenwerking  
aangegaan met de stichting Wilde Ganzen. Gedurende het jaar 2022-2023 zal de stichting 

diverse activiteiten ontplooien om gelden te verwerven, waarna Wilde Ganzen een extra 

(aanvullende) bijdrage geeft. Voorbeelden van activiteiten die de stichting zal gaan uitvoeren 

zijn het geven van lezingen, het houden vaneen benefietconcert met een loterij, het 

‘verkopen’ van stenen van het gebouw, het houden van een etentje. De komende periode 

zullen ook nog aanvullende activiteiten georganiseerd worden. Ook zullen er door andere 

partijen activiteiten gehouden worden, waarna de opbrengsten ten goede van de stichting en 

dit project zullen komen.   

 

D. BESTUUR 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen. Het aantal 

bestuursleden wordt door het bestuur vastgesteld. Bestuursleden kunnen ontslagen worden 

door het resterende bestuur (minimaal twee leden). 

 

Het huidige bestuur bestaat uit vier personen: 
 

Naam Functie   

F.P.G.M. Timmermans Voorzitter   

H. Ebbers Secretaris   

W.L. Vugteveen Penningmeester   

D.N. Kuenen Algemeen lid   

 

E. VERGOEDING BESTUURSLEDEN 

 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel kunnen 

bestuursleden onkosten welke zij gemaakt hebben voor de stichting declareren bij de 

stichting. 
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F. BEHEER VERMOGEN 

 

Het bestuur beheert het vermogen van de stichting. Het vermogen van de stichting wordt 

risicomijdend beheerd, wat inhoudt dat de aanwezige gelden alleen bij een bank worden 

gestald op een rekening-courant en/of een spaarrekening.  

 

G. BESTEDING VERMOGEN 

 

Het vermogen van de stichting wordt gebruikt ten behoeve van projecten van HBLI. Ten 

behoeve van de continuïteit van de stichting houdt het bestuur een bepaald bedrag als 

continuïteitsreserve aan. 

 

Elk jaar zal er door het bestuur een jaarverslag opgesteld worden waarin de balans en staat 

van baten en lasten opgenomen zijn. 

 

Ultimo 2021 is een bestemmingsreserve van € 12.500 opgenomen op de balans. Deze 
bestemmingsreserve zal worden gebruikt als (gedeeltelijke) financiering van het nieuwe 

kantoor/activiteitenruimte van HBLI. Naar verwachting zal de bouw in 2023 starten en zal de 

reserve ook in 2023 aangesproken worden. 

 

H. WINSTOOGMERK 

 

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Alle ontvangen gelden zullen 

besteed worden ter uitvoering van de doelstelling van de stichting. 

 

I. ALGEMENE GEGEVENS 

 

Nummer KvK:  66174317 

RSIN:   856427561 

E-mail:  aalten@harapan-baru.com 

Website:  www.harapan-baru.com 
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http://www.harapan-baru.com/

