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Jaarverslag 
 
Het bestuur van Stichting Kalinga, statutaire vestigingsplaats Utrecht, biedt hierbij haar 
jaarrekening aan over het boekjaar lopende 01 januari 2008 tot en met 31 december 2008. 

Algemene informatie 
 
Stichting Kalinga zet zich sinds het jaar 2000 in voor (straat)kinderen op de Filippijnen, met 
name rondom de Payatas Vuilnisbelt aan de rand van Manila. Vanaf 2003 betreft dit ‘eigen’  
projecten die samen met de partnerstichting Kalinga at Pag-Ibig op de Filippijnen ten uitvoer 
worden gebracht.  Het hoofdproject is de Papaya School (lagere school) en in het verlengde 
hiervan is er het Apple Project (scholarship-programma) en het Pina project (een 
inkomensgenererend project voor betrokken ouders). 

Gang van zaken gedurende het boekjaar  
 
Op de Filippijnen 
In 2008 stroomde in juni net als de jaren ervoor een dertigtal leerlingen in op de Papaya School. 
Het aantal leerlingen kwam hiermee op 180 en vanaf dit moment is de Papaya een ‘volledige 
school’. Ieder leerjaar is vertegenwoordigd. 
 
Carollyn Salita werd per februari 2008 aangesteld als schoolhoofd en heeft in de loop van het 
jaar een heel aantal verbeteringen doorgevoerd. Het overige personeel, de leerlingen en hun 
ouders zijn zeer blij met haar en ook het lokale bestuur heeft aangegeven bijzonder tevreden te 
zijn over haar functioneren.   
 
Er is gekozen voor het gelijk houden van het aantal scholars omdat halverwege 2009 de eerste 
groep Papaya leerlingen de school zal verlaten en – mits een leerling voldoet aan een aantal 
basis eisen – zal doorstromen naar het Apple Scholarship project. Hiervoor is een buffer nodig. 
Te veel extra scholars zou de financiële armslag voor het programma in gevaar kunnen 
brengen. 
 
Inmiddels maken 80 moeders deel uit van het Pina project en de verkoop van hun producten 
loopt goed. Ook wordt er gewerkt aan uitbreiding van het assortiment producten met 
bijvoorbeeld tassen gemaakt van oude bill-boards en nieuwe producten van geweven plastic 
strips.  
 
De uitbreiding van de school waarover in het verleden al is gesproken en die in 2008 zou 
starten is voor korte tijd uitgesteld naar begin 2009. Wel is in 2008 de grond waarop gebouwd 
zal worden door een lokale donateur geschonken en op naam van de stichting ter plaatse 
geregistreerd. 
 
In Nederland 
De vrijwilligers binnen en buiten het bestuur zijn ook in 2008 weer actief op zoek geweest naar 
nieuwe donateurs en sponsoren. Vooral het belang van vaste donateurs is steeds naar voren 
gebracht maar heeft desondanks niet geresulteerd in een enorme groei hiervan. De eenmalige 
grotere giften (scholen, bedrijven, acties) blijven de overhand hebben. Uiteraard zijn deze 
bedragen zeer welkom, maar het eenmalige karakter vormt evengoed een risico. Ook in de 
komende jaren zal het werven van meer vaste donateurs hoog op de agenda blijven staan.  
 
Het bestuur in Nederland is eind 2008 gewijzigd en zal vanaf 2009 officieel van start gaan 
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De verwachte gang van zaken op de Filippijnen 
 
In het komende jaar (2009) zal de nieuwbouw bij de school worden gerealiseerd. De planning is 
dat deze medio mei 2009 wordt afgerond. In april rondt de groep kinderen die op de Papaya 
School in 2003 zijn gestart hun lagere schoolopleiding af. Er is een aantal basisvoorwaarden 
waaraan de leerlingen en hun families moeten voldoen om door te kunnen stromen naar het 
Apple Scholarship programma, maar we gaan er vanuit dat het grootste deel van deze 
leerlingen via een scholarship door zal leren. Op deze manier zal de betrokkenheid met deze 
kinderen blijven en kunnen we ze blijven volgen.  
 
Twee Apple Scholars (Aubrey en Michael) ronden in 2009 hun studie af; Aubrey als 
onderwijzeres en Michael als Sociaal werker. 
 
Utrecht,  

Het bestuur 
 

Arjan Petten, voorzitter 

Corrien Verschuure, penningmeester 

Janneke Heinen, secretaris 

Ariane van Rossem 

Debbie Mom 

Marieke Stopel 

Concietta Allegra 

Mieke Gelderloos 
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Balans per 31 december 2008 
(Na verwerking voorstel resultaatbestemming) 
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Staat van Baten en Lasten over 2008 
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Toelichting behorende bij de jaarrekening 2008 

Algemeen 
 
Stichting Kalinga is opgericht in 2000 en heeft als statutaire vestigingsplaats Utrecht. De 
stichting wordt gerund door vrijwilligers. Voor de steun aan projecten op de Filippijnen werkt de 
stichting onder andere samen met Kalinga at Pag-Ibig foundation. 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Fondsenwervende instellingen. 

Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling 
 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Vreemde valuta’s 
 
De uit transacties in vreemde valuta’s voortvloeiende kosten en opbrengsten, respectievelijk 
vorderingen en schulden worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum, 
respectievelijk balansdatum. Koersverschillen worden onder de financiële baten of lasten ten 
gunste respectievelijk ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2008 
 
 
1. 
Vorderingen € 1.981,41 
 
Het te vorderen bedrag ad € 1.981.41 kan als volgt worden gespecificeerd: 
Rente ABN/AMRO rekening courant € 7,45     
Rente ABN/AMRO spaarrekening - 1.974,03 
Totaal vorderingen € 1.981,48 
 
Dit bedrag is inmiddels volledig ontvangen. 
 
2. 
Liquide middelen € 56.735,49 
 
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
     
 2008  2007 
     
    Euro Euro 
Kasmiddel € 0,00 € 0,00 
ABN-AMRO rekening-courant - 5.864,24 - 4.350,65 
ABN-AMRO spaarrekening - 50.871,25 - 75.871,25 
Totaal liquide middelen € 56.735,49 € 80.221,90 
 
 
3. 
Besteedbaar vermogen € 58.716,97 
 
Het verloop van het besteedbaar vermogen kan als volgt weergegeven worden: 
 

2008 2007 
 
 Euro Euro 
Eigen vermogen per 01 januari €    82.092,96 € 82.133,37 
Resultaattoevoeging/onttrekking-/- - 23.375,99 - 40,41 
Totaal Eigen vermogen 31 december € 58.716,97 € 82.092,96 
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2008 
 
4. 
Baten uit eigen fondsenwerving € 64.338,81 (€ 72.255,31) 
 
De baten uit eigen fondsenwerving betreffen donaties van particulieren, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen, onder aftrek van schenkingsrechten. 
 
 2008 2007 
 
 Euro  Euro 
Donaties € 64.338,81 € 72.255,31 
Schenkingsrechten - 0,00 - 0,00 
     
 € 64.338.81 € 72.255,31 
 
De donaties kunnen we als volgt specificeren: 
Structurele donaties € 8.784,60 
Onbekende donaties - 2.899,00 
Eenmalige donaties - 38.624,69 
Opbrengsten uit bijzondere acties - 14.030,52 
Totaal donaties € 64.338,81 
 
 
5. 
Overige baten € 1.870,45  (€ 1.575,64) 
 
Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: 

2008 2007 
    
 Euro Euro 
Rente spaarrekening € 1.974,03 € 1.403,67 
Rente rekening courant - 21,92 - 282,03 
Af: Bankkosten - 125,50  - 110,06 
 €  1.870,45       € 1.575,64 
 
6. 
Kosten eigen fondsenwerving – uitvoeringskosten € 2.085,25 (€ 3.871,36) 
 
Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 2008 2007 
   
Euro Euro 

Verzekeringen - 60,56 - 60,56 
PR en Internetkosten - 86,14 - 83,17 
Uittreksel Kamer van Koophandel - 0,00 - 0,00 
Contributies & Abonnementen (CBF en KvK) - 432,00 - 21,62 
Kosten speciale acties - 1506,55 - 3.706,01 
Diversen - 0,00 - 0,00 
Totaal € 2.085,25 € 3.871,36 
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7. 
Structurele hulp € 87.500,00 (€ 70.000,00). 
 
De structurele hulp betreft de uitkeringen aan hieronder aangegeven projecten in de Filippijnen. 
    
 2008 2007 
   
 Euro Euro 
Stichting Kalinga at pag-ibig Foundation, Filippijnen €  87.500,00  € 70.000,00 
 
De donatie aan de Kalinga at pag-ibig Foundation betreft voornamelijk het runnen en uitbreiden 
van de Papaya School en het verstrekken van scholarships aan 11 scholars (Apple Project).  
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Kasstroomoverzicht volgens directe methode 
 
(Boekjaar 2008) 
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Verschillenanalyse Staat van Baten en Lasten over 2008 
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Toelichting behorende bij de verschillenanalyse Staat van Baten en Lasten 
In het algemeen kan gesteld worden dat er zeer beperkte afwijkingen zijn gerealiseerd ten 
opzichte van de begroting over 2008.  

Omdat het verleden heeft laten zien dat de Stichting voor haar opbrengsten afhankelijk is 
eenmalige opbrengsten, zijn die specifieke opbrengsten conservatiever ingeschat dan hetgeen 
gematerialiseerd is. Dit betreft met name de eenmalige stortingen en bijzondere acties. De 
overige baten zijn vrij nauwkeurig ingeschat. Overige baten bestaan met name uit rente 
inkomsten.  

De uitvoeringskosten zijn aanzienlijker lager uitgevallen dan begroot. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door aanzienlijk lagere kosten voor speciale acties. De kosten voor speciale acties 
zijn lager uitgevallen omdat de spullen die verkocht zijn als speciale acties veelal gratis 
verstrekt werden door fabrikanten/sponsors. Ook zijn er geen kosten gemaakt voor certificering 
omdat certificering slechts eens per 3 jaar nodig is. 

Tenslotte is de structurele hulp hoger uitgevallen. Dit komt door hogere kosten bij de school 
omdat er dit jaar gestart is met een verbouwing. Er was meer ruimte nodig en een aantal 
onderdelen van het gebouw waren verouderd en moesten verbeterd worden om hoge 
onderhoudskosten te voorkomen. 
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Overige toelichting 

Bezoldiging bestuurders 
 
De bestuurders van de stichting genieten geen beloning voor de door hun uitgeoefende 
werkzaamheden. 

Personeel in dienst 
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. 
 
 
Gegevens accountant 
 
Naam : Accountantskantoor Oliemans 
Adres : Regulierenring 8 
Postcode/Plaats :  3981 LB  BUNNIK 
Telefoon : (030)2671682 
E-mail :  bas@oliemans.biz 
Website : www.oliemans.biz 
 
 
Utrecht,  
 
Het bestuur 
 
Arjan Petten, voorzitter 

Corrien Verschuure, penningmeester 

Janneke Heinen, secretaris 

Ariane van Rossem 

Debbie Mom 

Marieke Stopel 

Concietta Allegra 

Mieke Gelderloos 
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Overige gegevens 

Voorstel resultaatbestemming 
 
De penningmeester stelt voor het tekort op de staat van baten en lasten ten laste van het eigen 
vermogen af te schrijven. 
 
Het vorenstaande is, vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur, reeds verwerkt in de 
jaarrekening 2008 van de Stichting. 
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Accountantsverklaring 


