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Algemene toelichting bestuur

Adres van de stichting
Secretariaat
Beukstraat 22
4142 WE Leerdam
Utrecht
Nederland
Registratie
KvK nummer:
ANBI-RSIN nummer:

6630.6337
856.487.557

Datum van oprichting:
Statutaire naam:
Statutaire vestigingsplaats:

22-06-2016
Stichting Beachhead Indonesia
Leerdam

Bestuursleden
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Habel Salawono
Randolph Licumahua
Mischa Paunussa

Publicatieplicht
Website:
Facebook :

www.beachheadindonesia.org
Beachhead Foundation

Datum goedkeuring jaarrekening: 2 maart 2018

Doestelling
1.
2.

De welvaart, het welzijn en kennisniveau van lokale dorpsgemeenschappen op Maluku, met name de jeugd,
jong volwassenen en vrouwen, op een internationaal gelijkwaardig en zelfontwikkelend peil brengen.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen of opzetten van inclusieve
ondernemingsvormen, werkgroepen en onderzoeksformaties op Maluku met behulp van kennis, financiële
middelen en netwerkpartners.
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Het startjaar 2016

Nog geen maand na de oprichting op 22 juni 2016 vertrok de voorzitter naar Ambon om de stichting te helpen vaste
voet aan de grond te krijgen op de Molukse archipel. In samenwerking met de reeds aanwezige projectuitvoerder
zijn vier projecten gestart. Twee landbouwprojecten betreffende kruidnagel en agarwood, een onderwijsondersteuningsproject en één project ondersteuning micro-ondernemingen.
In nog geen 6 maanden tijd is enorm veel werk verricht onder tropische omstandigheden. Wat met andere woorden
inhoud: klimatologische voor- en tegenspoed. De confrontaties met verschillen in cultuur, (zakelijke) communicatie,
tijdsbesef, infrastructuur in breedste zin, overheden, wetgeving plus praktische invulling daarvan en de reeds eerder
genoemde weersomstandigheden zijn nog de meest opvallende leerpunten.
Onder de oppervlakte blijken echter veel meer ‘minder voor de hand liggende’ contrasten te liggen. Die kunnen
echter wel mede het verschil bepalen tussen frustratie door uitgesteld succes of het op tijd verwezenlijken van de
gestelde doelen. U snapt vast waar de weegschaal voor ons in 2016 uitslaat...
Aan de ene kant is er enorme trots vanwege de geleverde prestaties en aan de andere kant een groeiend besef van
wat er nog voor ons ligt aan leermomenten. En dat is goed. Wij mogen met de ervaringen die we hebben opgedaan
ons voordeel doen.
Betere risico-inschatttingen en andere tijdsplannen bijvoorbeeld. Meer focus op discipline wat betreft adminstratie
en documentatie. Dat wat ons in Nederland gemakkelijk af gaat blijkt op Maluku een stuk intenser en vermoeiender.
Electriciteit black-outs zijn bijvoorbeeld schering en inslag. Back-ups maken een absolute noodzaak. Achteraf gezien
ligt er zoveel voor de hand omdat we vele zaken van te voren theoretisch ook wel wisten. Maar de praktijk doorlopen
blijkt toch de noodzakelijke beste leerschool.
Wij kunnen als bestuur dan ook in alle eerlijkheid zeggen: we hebben zowel als organisatie en als mens nog een hoop
te leren. Zoals het hoort. En we worden daarin geholpen door fantastische mensen met hun lokale kennis, geduld,
gastvrijheid en enthousiasme. We leren van elkaar. We zijn er voor elkaar...

Namens het bestuur,

Habel Salawono
Voorzitter

Randolph Licaumahua
Secretaris
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Jaarrekening 2016
- Balans
- Resultatenrekening
- Toelichting
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Toelichting op de balans en de resultatenrekening 2016
1. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking
aan de stichting.

3. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs
van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Toelichting op de resultatenrekening
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor
gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor
projectbezoeken zijn verantwoord onder de projectuitgaven algemeen.

4. Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op:
2 maart 2018
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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