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I. Voorwoord

1.1. Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2014 van de

Stichting MataHary untuk anak anak for children

1.2. De stichting heeft als doelstelling:

a. het bieden van wereldwijde financiële en materiële hulp aan kansarme kinderen, 

in het bijzonder op het eiland Java in Indonesië;

b. het bevorderen van de zelfredzaamheid van deze kansarme kinderen;

c. het mogelijk maken dat deze kinderen onderwijs genieten waardoor zij

toekomstperspectief verkrijgen;

d. het volstrekt onpartijdig bieden van hulp aan elk kind, ongeacht afkomst, religie of nationaliteit

e. en al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

1.3. De inkomsten van de stichting worden gevormd door:

a. giften en donaties;

b. subsidies en sponsorbijdragen;

c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;

d. hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten;

e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

1.4. Realisering inkomsten 

a. het houden van (sponsor)activiteiten ter inzameling van gelden ondermeer door

het verzorgen van toneel-en theateroptredens;

b. het organiseren van bijeenkomsten voor het geven van informatie over gezond-

heidszorg, onderwijs, opvoeding en juridische hulp met betrekking tot deze

kinderen

c. het ontplooien en aanmoedigen van activiteiten op Nederlandse scholen voor

bedoelde kansarme kinderen..

1.5. Beloningsbeleid

a. Bestuur:

De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding. voor eventueel gemaakte onkosten.

De bestuurders ontvangen geen vacatiegeld. 

b. Vrijwilligers:

Onze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

De gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Reiskosten worden vergoed tegen 0,19 cent per gereden kilometer.

1.6. Bestuurssamenstelling

mevrouw C.W.M. Akihary-Sterk voorzitter

mevrouw S. Mol secretaris

mevrouw D.J. van Bokkem penningmeester

blz 2 MataHary, jaarrekening 2014



II. Bestuursverslag behorende bij de jaarrekening 2014

2.1. Ontstaan en doelstelling van de Stichting 

In 2006 gingen Rene Akihary en Corrie Akihary-Sterk (voorzitter van Stichting MataHary) voor het eerst op

vakantie naar Java, Indonesië. Het was de bedoeling om tijdens deze reis voor het eerst Lena, de halfzus

van Corrie Akihary en haar gezin te ontmoeten.

De ontmoeting was warm en tevens ook heel indrukwekkend.

De levensomstandigheden van Lena, waren in hun ogen kortweg gezegd: triest,uitzichtloos en boden weinig

perspectief voor de toekomst.

Vanaf dat moment werd het gezin van Lena financieel ondersteund door Rene en Corrie. 

Een rondleiding door het dorpje was al even schokkend. Het schooltje dat Rene en Corrie bezochten, lag er

vervallen bij.

Zo werd het  plan geboren om ook de andere mensen in het dorpje Ambarawa, te helpen. 

Rene en Corrie wilden in het bijzonder de kinderen door scholing een beter  toekomstperspectief  bieden. 

Zo werd Stichting MataHary in het leven geroepen en werd als 1e het schooltje `Sekolah Maarif`op de

kampong Jambu  in Ambarawa  (Java) als project aangewezen.

2.2. Activiteiten 2014

8/3-2014 optreden duo MataHary in het verzorgingshuis Raffy te Breda .

22/6-2014 Benefiet optreden  in "de Schaapskooi" Rietkampen te Ede met als doel:

1. De adoptieouders bedanken voor hun bijdragen.

2. Het op de hoogte houden van de vorderingen van de leerlingen d.m.v. van rapporten en foto's van de 

    adoptiekinderen.

3. Het werven van nieuwe adoptieouders.

Besteding project Ambarawa in 2014

Edwin Parera die in Jakarta woont, heeft de school bezocht om poolshoogte te nemen van de vorderingen

van de leerlingen. Hij heeft o.a.  foto's gemaakt van de leerlingen en de cijferlijsten gekopieerd. 

De school had dit jaar geen extra ondersteuning nodig.

Besteding 2e project: Weeshuis Yayasan Social Harapan Pondok Diakonia te Ambarawa

In 2014 hebben 4 kinderen van het weeshuis weer geld ontvangen voor hun studiejaar.

De adoptieouders danken wij hartelijk voor hun bijdragen.

2.3. Doelstelling 2015

De school in Ambarawa zullen wij ook in 2015 blijven ondersteunen. 

Het aantal leerlingen is bijna verdubbeld. Indien er voldoende geld beschikbaar is wil de stichting weer

zorgen voor schooluniformen en schoolmeubilair.

Uiteraard ontvangen zij ook de benodigde leermiddelen.

Ook wil de stichting de leerlingen van het weeshuis weer helpen bij de financiering van het volgende

studiejaar. 
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III.A.

ACTIVA 31.12.14 31.12.2013 PASSIVA 31.12.14 31.12.13

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

Reservering t.b.v.projecten 3.342,79 2.880,27

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen 3.342,79 2.880,27

Totaal 3.342,79 2.880,27 Totaal 3.342,79 2.880,27

BALANS PER 31 december 2014
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III.B

WINST - EN VERLIESREKENING  2014

BATEN 2014 2013

Inkomsten 3.045,00 1.380,00

Inkoopkosten 789,49 617,70

Totaal Bruto winst Activiteiten 2.255,51 762,30

LASTEN

Overige kosten 274,89 506,23

Donatie aan Projecten Indonesië 1.518,10 1.600,00

Totaal Lasten 1.792,99 2.106,23

Verhoging van reserve 462,52 -1.343,93 

Totaal 2.255,51 762,30
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III.C. TOELICHTING

3. Toelichting op de balans

3.3. LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen

Specificatie:

RABO 1446.67.983 2.510,61

Kas 832,18

Totaal liquide middelen 3.342,79

3.4. EIGEN VERMOGEN

Reservering Projecten

Balans per 1 januari 2014 2.880,27

Bij: opbrengsten 3.045,00

5.925,27

Af: kosten theateroptreden 789,49

5.135,78

Uitgaven 2014 Projecten school + Weeshuis Indonesië 1.518,10

3.617,68

Af: Algemene kosten 2014 274,89

Totaal reservering voor projecten 3.342,79

3.5. KORTLOPENDE SCHULDEN

n.v.t.

blz 6 MataHary, jaarrekening 2014



II.C. TOELICHTING op de Winst - en Verliesrekening

3. Toelichting 2014 2013

3.1. Inkomsten

Adoptie 1.880,00 1.380,00

Optreden 1.065,00

Vergoeding Reiskosten 100,00 0,00

Totaal Inkomsten 3.045,00 1.380,00

3.2. Inkoopkosten 

Inkoopkosten t.b.v. Theatervoorstellingen 513,64 292,57

Reiskosten t.b.v. Theatervoorstellingen 275,85 325,13

789,49 617,70

3.3. Overige kosten

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden 38,16 246,47

Representatiekosten 37,50 0,00

Bankrente- en kosten 199,23 259,76

274,89 506,23

Project Weeshuis  Indonesië studiekosten 4 leerlingen 318,10 1.600,00

Project Weeshuis Indonesië verbouwing Keuken 1.200,00 7.000,00

1.518,10 1.600,00

In mindering op reserve 462,52 -1.574,18
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