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smidschakel
accountants en adviseurs

Aan de bestuursleden van,
Stichting Amurang
Gymnasiumstraat 9
8932 GT Leeuwarden

Leeuwarden, 25 Juni 2020

Geachte bestuursleden

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Amurang.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Amurang te Gemeente Leeuwarden is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de
winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard
wordtvan ons verwacht datwij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van dejaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiele verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert.

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan oak
uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van
onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van dejaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de
jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Amurang.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Smids & Schakel Accountants en Adviseurs B.V.
namens deze,

•)1

•^'k ^ ^

Drs. J. Veltmani-Elsinga AA
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Posll)us 25?') .nfor.'ismidsenschakei.nl IBAN NL80 RABO 0127 5929 97
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Bestuursverslag

Organisatie en bestuur

Doelstelling, beleid en activiteiten
De activiteiten van Stichting Amurang concentreren zich op het uitvoeren van educatieve projecten en
het verlenen van studiebeurzen en -bijdragen. Met dit werk wil stichting Amurang het leefklimaat en de
toekomstverwachting voor kinderen en jongeren in Amurang en Tondano verbeteren, voorts al hetgeen
met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.

Samenstelling bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur van de stichting gevormd door de volgende personen:
Ritsko van Vliet als voorzitter;
Eveline Fredriksz - Mossembekker als secretaris
Erik Baas als penningmeester;
Frank Persijn als algemeen bestuurslid.
Denise Stinstra, algemeen bestuurslid

Bij notariele akte d.d. 21 oktober 2004 verleden voor notaris Adema Gast Wierda Notarissen te
Leeuwarden is opgericht de Stichting Amurang. De activiteiten warden met ingang van voornoemde
datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Amurang.

Activiteiten verslagjaar

Resultaat activiteiten
Het saldo over het jaar 2019 bedraagt negatief € 7.201 welke voor € 8.903 ten laste komt van de
algemene reserve, voor€ 7.258 onttrokken wordt aan de bestemmingsreserve en voor€ 8.960 is
toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Dit is reeds in de staat van baten en lasten verwerkt. De
bestemmingsreserve wordt door het bestuur van de Stichting Amurang aangehouden om hieruit de
verplichting te kunnen voldoen die ontstaat ten aanzien van het onderhoud van de gebouwen in
Amurang en Tondano en de verstrekte studiebeurzen. Daarnaast heeft het bestuur ook een besluit
genomen om een vast deel van het eigen vermogen te reserveren voor toekomstige studiekosten
alsmede voor het aanhouden van een vastweerstandsvermogen. Dit deel is in de balans opgenomen
onder bestemmingsreserve.
Met deel van de donaties waarvan vooraf is vastgesteld dat deze bestemd zijn voor dekking van de
studiekosten van studenten is afzonderlijk in de balans opgenomen onder het bestemmingsfonds.

Bijzondere activiteiten 2019:
* De actie Hapjesplank is nog niet afgerond ultimo 2019; deze loopt nog door in 2020.
* In januari, april en juni zijn verzoeken verzonden naar verschillende fondsen in Nederland. Dit
resulteerde in een opbrengst van € 23.950, welke is bedoeld voor het studiefonds en een laptopproject.
De gift voor het laptopproject ad € 4.200 is ook al besteed in 2019.
* Het project Naaiatelier in Tondano is voorlopig "in de wacht gezet". Er moet eerst een goed plan komen
met doelen en actiepunten voor de komende vijfjaar. De reeds ontvangen donaties van de Frans Smits
Stichting ad € 6.000 zijn teruggestort in 2019.

Vermogen en beleggingen

Vrij besteedbaar vermogen
Met deel van de donaties waarvan vooraf is vastgesteld dat deze bestemd zijn voor de
studiekosten van studenten is afzonderlijk in de balans opgenomen onder het bestemmingsfonds.
Daarnaast heeft het bestuur ook een besluit genomen am een vast deel van het eigen vermogen te
reserveren voor toekomstige studiekosten alsmede voor het aanhouden vaneen vast
weerstandsvermogen. Dit deel is in de balans opgenomen onder bestemmingsreserve. Tevens is in deze
bestemmingsreserve een reservering opgenomen ten aanzien van onderhoud aan de gebouwen te
Amurang en Tondano.
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Komend verslagjaar

Bestuurlijke voornemens en besluiten
In 2020 bestaat het coachproject Man Depan Saya (IVlijn Toekomst) in Amurang 10jaar. Ditwordt in
augustus op gepaste wijze in samenwerking met de katholieke senior highschool Aquino Amurang
gevierd. Hiervoorwordt het HDS-budget met €500 verhoogd.
Denise Stinstra is aangewezen om ambassadeurs te werven onder de oud-studenten, die in Amurang
en/of Tondano stage liepen. Dit netwerk kan ingezet warden voor promotionele en geldwervende
activiteiten. Doel is om minimaal €1000 in te zamelen.
In november belegt het bestuur een strategiedag om de koers voor de komende vijfjaar vast te stellen.
Leeuwarden, 25juni 2020

Naam bestuurders Handtekening
R.J.C.W.W.vanVliet

E.R. Baas

E.M. Fredriksz - Mossembekker

F. Persijn

D. Stinstra
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Stichting Amurang, te Gemeente Leeuwarden

Balans per 31 december2019

Activa

(na voorstel resultaatbestemming) 31 dec 2019 31 dec 2018

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen

Liquids middelen

Totaal

6.126

6.126

31.705

37.831

6,791

6.791

38.241

45.032

Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Amurang, te Gemeente Leeuwarden

Passiva

(na voorstel resultaatbestemming)

Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

Totaal

€

204
16.697
20.930

31 dec 2019

€

37.831

37.831

€

9.107
23.955
11.970

31 dec 2018

€

45.032

45.032

10 Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Amurang, te Gemeente Leeuwarden

Staatvan baten en lasten over 2019

Baten

Som der exploitatiebaten

Projectmatige kosten

Overige bedrijfskosten
Algemene kosten

Som der exploitatielasten

Exploitatieresultaat

Begroot2019

€

38.700

38.700

34.500

2019
€

50.185

50.185

46.615

2018
€

38.939

38.939

29.302

4.000

38.500

200

10.593

57.208

-7.023

-2.153

27.149

11.790

Financiele baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat

Resultaatbestemming
Overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

Bestemd resultaat

-200 -178 -126

-7.201

-8.903

-7.258

8.960

-7.201

11.664

7.110
1.184
3.370

11.664

11 Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Amurang, te Gemeente Leeuwarden

AIgemene toelichting

Naam rechtspersoon Stichting Amurang
Rechtsvorm Stichting
Zetel rechtspersoon Gemeente Leeuwarden
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 01 105600

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Amurang, statutair gevestigd te Gemeente Leeuwarden bestaan
voornamelijk uit het bouwen van een tehuis en school in Amurang en een tehuis in Tondano te
Indonesia, tegenwoordig concentreert de stichting zich op het uitvoeren van educatieve projecten en het
verlenen van studiebeurzen. Met dit werk wil Stichting Amurang het leefklimaat en de
toekomstverwachting voor kinderen en jongeren in Amurang en Tondano verbeteren, voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks ofzijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.

Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Leeuwarden.

12 Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Amurang, te Gemeente Leeuwarden

Grondslagen voor financiele verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen
Dejaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor dejaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1).

Algemene grondslagen voorwaardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten warden toegerekend aan hetjaarwaarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, warden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waardering activa

Vorderingen
De vorderingen warden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen warden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquids middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen warden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor waardering passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijk welk gedeelte vrij besteedbaar is.
en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is
dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het
bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd
dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsfonds vermeld.
Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, warden
vermeld. Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden maar door het bestuur
is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting warden het bedrag en de
beperkte doestelling van iedereen bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze
beperking heeft aangebracht, wordtvermeld.
Alle vermogensmutaties warden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die warden
gedekt uit bestemmingsreserve en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en
lasten verantwoord.

13 Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Amurang, te Gemeente Leeuwarden

Grondslagen voor baten en lasten

Overige bedrijfskosten
De kosten warden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten warden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
veranhwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

14 Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Amurang, te Gemeente Leeuwarden

Toelichting op balans

Vorderingen

Overige vorderingen

Totaal

Liquide middelen

Banktegoeden
Kasmiddelen

Totaal

31 dec 2019 31 dec 2018

6.126

6.126

6.791

6.791

31 dec 2019

€

31.580
125

31.705

31 dec 2018

€

38.116
125

38.241

15 Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Amurang, te Gemeente Leeuwarden

Eigen vermogen

Overige reserves

Bestemmingsreserve
Reservering toekomstige studiekosten studenten
Minimaal aan te houden weerstandsvermogen
Reservering gebouwen te Amurang en Tondano

Bestemmingsfonds

Totaal

Overige reserves

Stand 1 januari
Onttrekkingen via baten en lasten
Toevoegingen via baten en lasten

Stand 31 december

De overige reserves betreft het vrij besteedbare vermogen.

Bestemmingsreserve

Stand 1 januari
Onttrekkingen via baten en lasten
Toevoegingen via baten en lasten

Stand 31 december

Aan dit gedeelte van het eigen vermogen is door het bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid
opgelegd.

Bestemmingsfonds 2019

31 dec 2019

€

204

10.859
2.500
3.338

16.697

20.930

37.831

31 dec 2018

€

9.107

8.712
5.000

10.243

23.955

11.970

45.032

2019
€

9.107
-8.903

204

204

2019
€

23.955
-7.258

16.697

16.697

Stand 1 januari 11.970
Toevoegingen via baten en lasten 8.960

20.930

Stand 31 december 20.930

Dit betreft een aangehouden reserve voor sponsoring/giften waarvoor vooraf door derden is aangegeven
waarvoor de gelden zijn bestemd.

16 Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Amurang, te Gemeente Leeuwarden

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

Baten
Sponsorgelden studenten / scholieren
Opbrengsten Acties
Ontvangen Giften
Eigen bijdrage Creastudenten

Som der exploitatiebaten

2019 2018
€

26.425
5.187
1.263

17.310

50.185

€

5.235
2.725
6.154

24.825

38.939

50.185 38.939

Projectmatige kosten
Scholingslasten studenten
Lasten Creaproject
Goederen tehuizen

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

14.282
27.133

5.200

46.615

3.570

9.267
20.035

29.302

9.637

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten
Reis- en verblijfkosten
Promotiekosten
Bestuurskosten / representatiekosten
Vrijval voorzieningen
Advieskosten

Totaal

2019 2018
€

3.190
1.043
1.381

4.979

10.593

€

578
775
947

-4.453

-2.153

Financiele baten en lasten

Rentelasten banken

Financiele baten en lasten (saldo)

2019

-178

-178

2018

-126

-126

17 Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Amurang, te Gemeente Leeuwarden

Overige toelichtingen

Ondertekening

Leeuwarden, 25 juni 2020

Naam Handtekening

R.J.C.W.W. van Vliet

Voorzitter

E.R. Baas

Penningmeester

D. Stinstra
Algemeen lid

F. Persijn
Algemeen lid

E.M.

Fredriksz - Mossembekker
Secretaris

De jaarrekening is digitaal ondertekend.

18 Samenstellingsverklaring afgegeven


