Transparantie
Stichting Save our Sumba (S.O.S. Indonesië) is geregistreerd als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Ingevolge de regelgeving voor ANBI’s volgt onderstaande publicatie van
gegevens.
1
Naam
Stichting Save Our Sumba (S.O.S. Indonesië)
2
RSIN nummer / KvK nummer
RSIN nummer: 813645803
KvK nummer: 05066924
3
Contactgegevens
Groene Velden 155
8211BD Lelystad
Email: contact@sumba.nl
Website: http://www.sumba.nl
Tel: 06 19913070
4
Bestuurssamenstelling
Sedert 1 januari 2015 is de bestuurssamenstelling als volgt:
- mevr. C.C. Rullmann (voorzitter)
- mevr. C.M. Rullmann (secretaris)
- de heer M.W Näring (algemeen bestuurslid)
- de heer A.P. Robers (penningmeester)
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Stichtingsdoelen
De doelstelling van SOS is sinds oktober 2000 statutair vastgelegd:
“De stichting heeft ten doel: de verlening van materiële steun aan, en de bevordering van sociale
en medische zorg voor sociaal zwakke groeperingen op Sumba en andere eilanden van Indonesië.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van financiële
bijdragen aan projecten die op Sumba gericht zijn op de voorzieningen in de primaire
levensbehoeften van sociaal zwakke groeperingen in de Sumbanese samenleving, alsmede met
behulp van alle haar ten dienste staande wettige middelen”.
Om deze doelstelling te verwezenlijken ondersteunt Save Our Sumba de bevolking van Sumba bij
de opbouw naar een menswaardig en zelfstandig bestaan.
SOS investeert in onderwijs, voorlichting, educatie en gezondheidszorg. Samenwerking, eigen
verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en mondigheid zijn voor ons hierbij de
uitgangspunten. SOS werkt niet vanuit politieke, religieuze of economische belangen en
respecteert de cultuur, adat (gebruiken) en religie op Sumba.
De ondersteuning die SOS biedt moet duurzaam zijn en van binnenuit worden gegeven. Van groot
belang is daarom de samenwerking met Donders Foundation, een goed gestructureerde, bewezen
betrouwbare en transparante Sumbanese stichting (www.dondersfoundation.org).
SOS is een organisatie onafhankelijk van godsdienst en overheid, maar werkt echter wel samen
met lokale overheid. In directe relatie tot de plaatselijke bevolking en gezamenlijk met de lokale
partner faciliteert en initieert zij de verschillende projecten, zodanig dat de lokale bevolking deze
na enkele jaren zelfstandig kan voortzetten.

Het beleid loopt parallel aan de doelstelling en de financiële situatie van de stichting.
De gelden die binnenkomen vloeien voort uit giften, donaties en uiteenlopende acties. Donateurs,
belangstellenden en fondsen worden via nieuwsbrieven en reisverslagen op de hoogte gebracht
van het werk van Save our Sumba; hierdoor ontvangt SOS aanvullende giften die worden ingezet
voor diverse projecten. Door de kleinschaligheid van de organisatie kent SOS slechts een
minimale overhead.
Beschikbare middelen worden risicomijdend beheerd in de vorm van bank(spaar)tegoeden. Indien
al wordt overgegaan tot beleggen, wordt uitgegaan van een defensieve beleggingsstrategie met
maatschappelijke, duurzame beleggingen als uitgangspunt.

PARTNERSHIP
SOS werkt sinds enige jaren nauw samen met Donders Foundation, een lokale stichting op
Sumba. Deze samenwerking is bekrachtigd in een Memorandum of Understanding.
Donders Foundation is een goed gestructureerde stichting en de verantwoordelijkheid wordt door
een bestuur gedragen.
Donders Foundation behartigt de lopende zaken op Sumba en is, in nauw overleg met SOS, een
uitvoerende partij. Zij:
neemt de dagelijkse leiding in het gebouw van SOS op zich en ziet toe op naleving van de
gemaakte afspraken
zorgt voor input aangaande te verlenen hulp in noodsituaties en stelt samen
met SOS een aannamebeleid vast
houdt de vorderingen van de schoolkinderen bij en zorgt voor betaling van de
schoolgelden
draagt zorg voor het onderhoud van het gebouw en de inventaris
voert de financiële administratie uit en rapporteert maandelijks naar Nederland
Minimaal eenmaal per jaar leggen onze bestuursleden een uitgebreid werkbezoek af aan Sumba.
Daarbij stellen wij ons op de hoogte van de lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen in de
regio. Deze bezoeken ter plaatse en het bijna dagelijkse contact via internet met de Donders
Foundation, zowel in de Engelse taal als in het Bahasa Indonesia, bieden ons de handvatten voor
het geven van de juiste sturing aan de activiteiten.
PROJECTEN
Sponsoring scholieren en studenten
Save Our Sumba draagt bij aan het schoolgeld van scholieren en studenten. De meeste van hen
studeren op Sumba. Een aantal verblijft voor hun studie op Timor of Java met als doel terug te
keren en hun kennis in te zetten op Sumba.
Donders Foundation draagt zorg voor de screening van de studenten, voor het afdragen van de
schoolgelden op de betreffende scholen en voor de communicatie naar Nederland.
Educatie- en voorlichtingscentrum
Investeren in onderwijs is een belangrijke activiteit van Save Our Sumba
Kennis is immers, naast gezondheid en hygiëne, de sleutel naar een beter bestaan.
Educatie aan een brede laag van de bevolking ligt in het verlengde hiervan en geeft de
mogelijkheid meer mensen hulp te bieden. Het gebouw van SOS is uitermate geschikt voor een
grote regiofunctie en wordt gebruikt voor voorlichting en meerdaagse programma’s voor allerlei
lagen uit de bevolking, waarbij overnachting ook mogelijk is. De aanwezige aula wordt voor deze
doeleinden zeer regelmatig gebruikt.
In het recente verleden is er naast de aula nog een ontmoetingsruimte gecreëerd, waarmee de
mogelijkheden om het gebouw te exploiteren zijn uitgebreid. De gastenkamers zijn opgeknapt en
aan de voorkant van het gebouw is een overkapping gemaakt. Daar worden dagelijks lokale
producten verkocht die passanten ter plekke kunnen nuttigen of mee kunnen nemen voor
onderweg.

Opvanghuis (Shelterhome) Save Our Sumba
Human Trafficking is een probleem op een arm eiland als Sumba. Uit geldnood worden vrouwen
en meisjes gedwongen elders geld te verdienen. Dit kan in Indonesië zijn, maar ook daarbuiten.
Het brengt grote risico’s met zich mee en gebeurt vaak illegaal.
Donders Foundation geeft voorlichting rondom Human Trafficking en het gebouw van SOS geeft
de mogelijkheid tot opvang van slachtoffers van Human Trafficking en huiselijk geweld. Kinderen
die om deze reden dan ook niet meer naar school gaan krijgen zo de mogelijkheid om hun school
alsnog af te maken.
6. Koers voor de komende jaren
SOS is met het nastreven van de omschreven doelen omstreeks 20 jaar actief. Zelfredzaamheid is
in die jaren altijd een belangrijk uitgangspunt geweest. Dankzij de samenwerking met en de inzet
van de Donders Foundation kan deze zelfredzaamheid bewaarheid worden.
Hiertoe is een meerjarenprojectplan opgesteld. Dit projectplan beoogt meer inkomsten te
genereren uit verhuur van ruimtes waarmee het gebouw in de loop van 2022 zelfvoorzienend kan
zijn. Daartoe zullen de renovaties afgerond worden, waarna we in vol vertrouwen het gebouw in
2022 overdragen aan de Donders Foundation.
De Donders Foundation heeft naast het programma van Save Our Sumba diverse andere
programma’s lopen via nationale en internationale funders, met name op het gebied van
landbouw.
Hierdoor groeit de economische situatie in veel huishoudens waardoor ouders zelf beter in staat
zijn zorg te dragen voor het onderwijs van hun kinderen. Hierdoor kan Save Our Sumba de
komende jaren zijn onderwijsgelden afbouwen.
In het geval dat de donaties en fundraising in de toekomst zouden teruglopen, worden
studiekosten doorbetaald uit de continuïteitsreserve, zodat de studenten hun studie af kunnen
maken.
6
Beloningsbeleid
De stichting heeft geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden binnen de stichting Save Our
Sumba vinden plaats op basis van vrijwilligheid en zijn onbezoldigd.
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Op Sumba is in 2021 het volgende gerealiseerd:
1. Het samenwerkingsverband tussen de Donders Foundation en SOS is in 2021
gecontinueerd. Maandelijks zijn financiële updates gestuurd en er is bijna dagelijks contact
geweest via whatsapp en mail.
2. Het tehuis van Save Our Sumba heeft mede een functie voor kinderen die niet thuis
kunnen wonen of slachtoffer zijn van Human Trafficking en huiselijk geweld. Kinderen
worden voor kortere of langere tijd opgevangen en krijgen de mogelijkheid om weer naar
school te gaan.
3. Het gebouw is in de afgelopen jaren uitgebreid met diverse aangebouwde ruimtes, welke
gebruikt worden voor grotere voorlichtingsbijeenkomsten en vergaderingen. Daarnaast
worden ruimtes verhuurd als kantoorruimte en gastenkamers. Aan de voorkant is een koffie
café gerealiseerd en worden kleine maaltijden en snacks verkocht. Tevens is het een
verkooppunt van gefilterd drinkwater. Vanaf juli 2022 gaat de Donders Foundation het
gebouw zelfstandig te exploiteren.
4. Aan het gebouw zijn in 2021 diverse onderhoudswerkzaamheden gepleegd.
5. Save Our Sumba sponsort in 2021 zo’n 20 scholieren en studenten, waarvan er nog 5 in
het gebouw van SOS wonen. De overige studenten en scholieren wonen thuis of op
kamers, zowel op Sumba als op Java.
6. Door de Covid-19 pandemie is het niet mogelijk geweest om in 2021 een bezoek te
brengen aan Sumba. Het contact loopt in dit jaar geheel via internet. De economische
situatie op Sumba is door de pandemie nijpender geworden. De Donders Foundation spant
zich volledig in om de voortgang op peil te houden en Save Our Sumba wordt door hen
goed op de hoogte gehouden.

7. Eind 2021 komt er via Dokters van de Wereld (DvdW) een aanzienlijk bedrag beschikbaar
dat in 2022 aangewend kan gaan worden ten behoeve van een gezondheidsprogramma in
zes dorpen, inclusief het bijbehorende loon voor de stafleden van Donders die dit
programma ten uitvoer brengen. Ook kan met dit bedrag een watertruck aangekocht
worden, die sinds medio 2021 geleased wordt. Met deze truck worden dorpen in de
omgeving voorzien van schoon water.
Dit hele pakket wordt omschreven als ‘Health Program’ en is in november en december
ontwikkeld door de Donders Foundation, in nauw overleg met SOS en DvdW. Op 20
december wordt een MoU getekend tussen SOS en DvdW. De Donders Foundation gaat
vanaf januari 2022 met het programma van start en zal SOS maandelijks verslag doen.
Het bestuur is in 2021 drie keer bijeengeweest; op 21 januari, 24 augustus en 30 december.
Daarnaast is er zeer regelmatig contact via internet geweest (mail, whats-app en video-call).
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Jaarrekening en toelichting
De jaarrekening 2021 is, in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaglegging en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening,
samengesteld door Frank Dörr RA, van Joek Accountants & Adviseurs te Wormer.
In onderstaande overzichten zijn de bedragen afgerond op € 1.000,Balans per 31 december
2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

Liquide middelen en effecten

162.000

145.000

101.000

66.000

95.000

Totaal activa

162.000

145.000

101.000

66.000

95.000

Continuïteitsreserve

32.000

32.000

32.000

32.000

20.000

Overige reserve

22.000

4.000

24.000

8.000

0

Fonds project Smarthouses

12.000

12.000

12.000

3.000

3.000

Fonds project Gebouw D’SOS

19.000

20.000

8.000

14.000

3.000

Fonds project Noodhulp

56.000

56.000

14.000

5.000

0

Activa
Vorderingen

Passiva

Fonds gezondheidsprogramma
Fonds overige projecten
Schulden op korte termijn
Totaal passiva

65.000
20.000

20.000

10.000

3.000

3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

162.000

145.000

101.000

66.000

95.000

Toelichting op de balans 2021:
De liquide middelen worden aangehouden in de vorm van rekening courant resp. spaarrekeningen
bij meerdere Nederlandse banken.
De continuïteitsreserve dient ter dekking van te betalen schoolgelden, voedsel, kleding etc. voor
één jaar, om aldus zeker te stellen dat kan worden voldaan aan aangegane verplichtingen.
Het fonds Smarthouses betreft de realisatie van multifunctionele centra in afgelegen kampongs;
het fonds Gebouw D’SOS is gevormd voor en bekostigt de bouw en uitbreiding van het tehuis te

Weelonda, Sumba; uit het fonds Noodhulp ondersteunt S.O.S. vrouwen en kinderen die slachtoffer
zijn van human trafficking, huiselijk geweld, incest etc. Het Fonds Gezondsheidsprogramma is eind
2021 door donatie beschikbaar gekomen voor het gedurende 2022 in zes dorpen uitvoeren van
een gezondheidsprogramma. De ‘Overige Reserve’ is aangevuld vanuit de fondsen.
Resultatenrekening
2017

2018

2019

2020

2021

Netto omzet
Fondsenwerving

43.000

17.000

9.000

8.000

7.000

0

0

0

0

0

43.000

17.000

9.000

8.000

7.000

7.000

20.000

35.000

21.100

22.000

25.000

11.000

2.000

19.200

0

Overige uitgaven op Sumba

1.000

0

0

3.000

Kosten fondsenwerving

2.000

1.000

0

0

Beheer en administratie

2.000

2.000

2.000

2.700

2.000

36.000

34.000

39.000

43.000

27.000

6.000

-17.000

-30.000

-35.000

-20.000

Rente op spaargelden
Totale baten

Lasten
Betaalde schoolgelden, kleding,
voedsel etc
Projecten op Sumba

Totale lasten

Saldo van baten en lasten

Toelichting op de resultatenrekening 2021:
De baten uit fondsenwerving betreffen hoofdzakelijk van particulieren, instellingen en fondsen
ontvangen donaties, incidentele giften en legaten.
Op Sumba werd aan de doelstellingen van de stichting een bedrag besteed ad ruim € 25.000,
hoofdzakelijk tbv schoolgelden, voedsel, kleding etc. Daarnaast werd ten laste van de gevormde
fondsen nog eens € 16.000 besteed aan de doelen van de fondsen Gebouw D’SOS en Noodhulp.
De kosten beheer en administratie betreffen de werkzaamheden van de accountant alsmede het
gebruikmaken van een boekhoudpakket.
In een percentage van de baten is 361% besteed aan de doelstellingen van de stichting. Als
percentage van de lasten is 93% besteed aan deze doelstellingen.

