
 
 

JAARVERSLAG

STICHTING DHARMA BAKTI
Dharma: eervol werk   Bakti: verantwoordelijkheid voor anderen

Inleiding. 
Ook na oprichting van de stichting Dharma Bakti bleef Covid 19 de wereld en ook deze 
stichting beheersen. 
De doelstelling van de stichting bleef 
De meest handelende rol is weggelegd voor Gertrud. Zij verblijft
in een kleine gemeenschap op Bali.
Door het langdurig uitblijven van toer
ongeveer gereduceerd naar nul.
Gelukkig heeft men daar een  geweldige pleitbezorgster getroffen in de persoon van 
Gertrud. Samen met haar gastfamilie, welke sle
alsnog in de gelegenheid weer naar school te gaan doordat hun schoolgeld
boekenpakket nu door de stichting wordt betaald. Tevens worden door het uitdelen van 
voedselpakketten aan de allerarmsten veel magen g
In Gertrud haar gastverblijf staat momenteel weer een computer. Een ‘algemene’ computer 
die behalve door haar gastfamilie ook door de studerende kinderen in de omgeving 
worden gebruikt bij het volgen van les op afstand. 
De ondersteuning op Bali (zowel logistiek als daadwerkelijk) 
met behulp van Wayan, de gastheer
gemeenschap, en weten waar de nood het hoogst is.
 
Geboden hulp. 
Afgelopen jaar zijn er diverse keren voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld.
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Ook na oprichting van de stichting Dharma Bakti bleef Covid 19 de wereld en ook deze 

De doelstelling van de stichting bleef mede daardoor het afgelopen jaar absoluut actueel. 
De meest handelende rol is weggelegd voor Gertrud. Zij verblijft een fiks deel van het jaar 
in een kleine gemeenschap op Bali. 
Door het langdurig uitblijven van toeristische activiteiten zijn de inkomsten aldaar 
ongeveer gereduceerd naar nul. Steun vanuit de overheid moet men daar ontberen.
Gelukkig heeft men daar een  geweldige pleitbezorgster getroffen in de persoon van 
Gertrud. Samen met haar gastfamilie, welke slechts één gast heeft, worden veel kinderen 
alsnog in de gelegenheid weer naar school te gaan doordat hun schoolgeld

nu door de stichting wordt betaald. Tevens worden door het uitdelen van 
voedselpakketten aan de allerarmsten veel magen gevuld. 
In Gertrud haar gastverblijf staat momenteel weer een computer. Een ‘algemene’ computer 
die behalve door haar gastfamilie ook door de studerende kinderen in de omgeving 

gebruikt bij het volgen van les op afstand.  
De ondersteuning op Bali (zowel logistiek als daadwerkelijk) vindt onbaatzuchtig plaats 
met behulp van Wayan, de gastheer, en zijn echtgenote. Zij staan ín en ni

waar de nood het hoogst is. 

n er diverse keren voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld.
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Er werden in maart 192 voedselpakketten bezorgd.  
In december 75. En tussendoor daar, waar nodig.  
Onbetaalbare babyvoeding wordt, indien nodig, gekocht en op de juiste plaatsen afgegeven 
waardoor babysterfte wordt voorkomen. Moeders blijken namelijk door te weinig goede 
voeding kun kinderen niet meer te kunnen voeden. 
Er wordt ondertussen, op kleine schaal, weer voedsel voor eigen gebruik verbouwd om zo 
de eenzijdige voeding wat te kunnen aanvullen. 
Kinderen verzamelen, tegen minimaal verzamelloon, plastic. Elke cent telt. 
Het zijn allemaal kleine stapjes maar ook grote stappen waardoor men in Kemenuh tóch 
weer licht ziet in deze donkere tijd. 
Bovenstaande kan gelukkig plaatsvinden door de giften welke in Nederland door de 
stichting worden verkregen. 
 
Geen grote woorden maar grote daden. 
De grote daden vinden in Nederland plaats door het beschikbaar stellen van zowel grote als 
kleine bedragen aan de stichting en op Bali vinden zij plaats door het in alle bescheidenheid 
uitdelen van primaire levensbehoeften. 
Een dankwoord in dit jaarverslag aan alle gulle gevers, aan alle betrokken kinderen, aan 
alle betrokken instellingen, aan alle betrokken bedrijven, aan alle betrokken kerken; alle 
bijdragen groot en klein, blijken van onschatbare waarde te zijn. Tevens dank aan Gertrud 
en Wayan en familie. Een woord van dank is tevens op zijn plaats voor onze webmaster Jan 
, die alle informatie en foto’s overzichtelijk plaatst. 
 
Financiën 
De stichting is opgericht op 23 november 2020 bij notaris Mr.G.Elsinga in Sneek. 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 26 november 2020 met KvK-nummer 
81009496 en geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de 
Belastingdienst onder RSIN 861887475. 
De eerste maanden van het bestaan van de Stichting Dharma Bakti was er nog geen 
bankrekening en ook geen website. 
De oprichtingskosten voor de akte en de website zijn betaald door sponsoring van 
particulieren. 
Vanaf 7 februari 2021 is een bankrekening bij Regiobank met nummer:  
NL06 RBRB 8834 6419 73 
In het eerste jaar van haar bestaan zijn er € 4514 aan giften binnen gekomen en is er voor 
€ 3045 in 5 termijnen hulpgeld naar Bali over gemaakt. Het geld is besteed aan de 
projecten van de stichting. Na hulpactie ontvangen we een overzicht waaraan  het geld is 
besteed. Tweederde van de ontvangen gelden is tot nu toe direct besteedt, € 144 is nodig 
voor organisatiekosten zoals website en bankkosten. Positief resultaat 2021 is € 1324. 
De verantwoording van de gelden vindt u in “JAARREKENING 2021” hieronder op de 
website van de stichting. 
 
 
Samenstelling bestuur. 
Corry Nicolay  -voorzitter 
Gertrud Wülffken -2e voorzitter + contactpersoon op Bali 
Menno Haakma -notulist 
Jan Smith  - secretaris + webmaster 
Bote Nicolay  -penningmeester 
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Balans per 31 december 2021 
    Toelichting  31-12-2021 
ACTIVA 
Vaste activa   1         0 
 
Vlottende activa 
Vorderingen   2         0    
Liquide middelen  3    1324 
 
Totaal Activa      1324 
 
 
 
PASSIVA 
Vermogen 
Algemene reserve  4       0 
Voorzieningen 
Voedselhulp        1795    
Schoolgeld         850 
Babyvoeding         400 
Totaal passiva      3045 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPLOITATIEREKENING 
       Lasten 2021    Baten 2021 
Voedselhulp       1795   2514 
 
Schoolgeld          850    1250 
 
Babyvoeding          400       750   
Totaal activiteiten     3045   4514 
Organisatiekosten       5     144         0 
 
RESULTAAT                 3189   4514 
 
         
TOELICHTING BALANS 2021 
1.Vaste activa 
De stichting heeft geen vaste activa   0 
2.Vorderingen 
Fondsen       0 
Bijdrage donateurs      0 
3. Liquide middelen 
Betaalrekening Regiobank          1324 
Kas        0 

    1324 
 
VERMOGEN 
 
4.Algemene reserve 
Saldo 1-11-2020      0 
Resultaat 
Saldo 31-12-2021               1324 
 
 
 
 
5. Organisatiekosten 
Algemeen        0 
Website + hosting      49 
Statuten      150  
Kamer van Koophandel     50 
Bankkosten        95 
 TOTAAL     344 
 
Van deze organisatiekosten zijn de website + hosting, statuten en Kamer van Koophandel 
door een particulier gesponsord. De kosten van de oprichtingsstatuten zijn eenmalig, de 
rest zijn jaarlijks terug kerende kosten. 
 



EIGEN VERMOGEN  
De Algemene Reserve (lees Eigen vermogen) bedraagt eind 2021 € 1324,-. Het bestuur acht 
deze omvang meer dan voldoende om aan haar verplichtingen op de (middel)lange termijn 
te kunnen voldoen. Deze verplichtingen hebben betrekking op de voortgang van het 
project. 
Er  rusten weinig tot geen verplichtingen daar deze allen het karakter dragen van 
doorgaans eenmalige investeringen, waarvan de kosten worden opgebracht uit 
opbrengsten van particulieren, instellingen, bedrijven en kerken. 
                 
 
Bote Nicolay, penningmeester. 
 
 

 


