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HAPIN IN IN T KORT

Hapin is een sinds 1972 bestaande zelfstandige ontwikkelingsorganisatie die zich speciaal richt op de huidige Indonesische
provincies Papua en West-Papua, het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Ter onderscheiding van en om verwarring te
voorkomen met Papua New Guinea noemen we het westelijk deel van het eiland Nieuw-Guinea: West-Papua.
Sinds haar oprichting heeft Hapin zich gericht op ondersteuning en verbetering van de levensomstandigheden van de
oorspronkelijke bewoners van West-Papua.
Hapin ondersteunt West-Papua in de ontwikkeling naar een welvarende, rechtvaardige en democratische samenleving
waarin de Papoea’s zelf richting geven aan hun toekomst. Ze voert dit uit door een programma van kleinschalige projectenhulp op gebied van economie, onderwijs en gezondheidszorg en studiebeurzen voor Papoea-studenten.
We richten ons op het bevorderen van de toegang tot (praktijk)onderwijs, capaciteitsopbouw, de economische positieverbetering van families, groepen en gemeenschappen op dorpsniveau en de versterking van het maatschappelijk middenveld. Aandacht voor de positie en rechten van vrouwen en de culturen van de Papuavolken zijn belangrijke onderdelen
van alle bovengenoemde thema’s.
De hulp van Hapin is kleinschalig, direct en duurzaam. Omdat we uitgaan van de kracht van de Papoea’s, ligt het initiatief
bij de Papoea’s zélf. Projecten worden opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de lokale bevolking en onze partnerorganisatie op Papua, Hapin Papua.
De collega’s van HapinPapua zijn onze ogen en oren in het veld. Zij onderhouden in Papua het netwerk van en met lokale
organisaties (waaronder ngo’s), (lokale) overheden, andere relevante instellingen en determineren nieuwe, lokale initiatieven die mogelijk steun verdienen.
Hapin Papua verkleint de afstand tot de mensen in Papua en brengt ons dichter bij de lokale gemeenschappen van waaruit
nieuwe project initiatieven worden ondernomen. Niet langer wordt er alleen vanuit het verre Nederland voor Papua
beleid gemaakt en uitgevoerd, maar ligt de verantwoordelijkheid en uitvoering van het kleinschalige projectenwerk op
Papua zelf.
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Wat beogen we met ons werk?
De impact van de projecten op de levens van mannen en vrouwen
in de ondersteunde gemeenschappen is groot. Onze vraaggestuurde
manier van werken leidt tot “empowerment” van de gemeenschap.
Daarnaast bereiken vrouwen een betere positie, dat resulteert in meer
zelfvertrouwen en een sterker zelfbewustzijn, inkomenszekerheid en
sociale cohesie. De Papoea’s bevinden zich in toenemende mate in een
underdog positie en zijn in hun gemarginaliseerde situatie kwetsbaar
in een samenleving die hen politiek, sociaaleconomisch en cultureel in
een hoek drijft.
Vrouwen zijn in de context van Papua dubbel kwetsbaar. Als oorspronkelijke bewoners van dit gebied, dreigen de Papoea’s te worden overvleugeld door bevolkingsgroepen van andere delen van Indonesië die
qua ondernemingszin, opleiding en netwerken een voorsprong hebben
op de autochtone bevolking. Hapin is er op uit de zwakke en bedreigde
sociaaleconomische positie van de Papoea’s te versterken door middel
van steun (financieel en training) aan lokale groepen en studenten uit
kansarme segmenten van de samenleving. Tevens wil Hapin in Nederland de positie van de Papoea’s binnen Indonesië in Nederland aan de
kaak stellen door voorlichting en bewustwordingsactiviteiten te organiseren en/of te steunen.
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VOORWOORD
Het plotseling overlijden van onze voorzitter David Itaar heeft het jaar 2018 overheerst. Zijn bezielende persoonlijkheid
gaf leiding aan een proces van ontwikkeling en verandering van Hapin. Na het verlies van de visionaire voorzitter is een
proces van evaluatie en bezinning in gang gezet om koers en bestuur weer vorm te geven. Dat krijgt langzaam gestalte.
Alle bestuurders hebben de intentie uitgesproken om aan te blijven totdat Hapin zich weer in stabiel vaarwater bevindt.
Het bestuur heeft een Verkenningsronde Hapin opgezet met de volgende onderwerpen:
1.

Inrichten van verbindend en slagvaardig voorzitterschap;

2.

Versterking van de werkorganisatie in Nederland en Papua;

3.

Modernisering van de ICT-organisatie;

4.

Oprichting Jongerenorganisatie Hapin;

5.

Papua-belangen in veranderde internationale context.

De Papoea gemeenschap in Nederland is nauw betrokken bij het inrichten van het voorzitterschap. Hapin hecht aan een
verbinding met deze gemeenschap. Zij beschikt ook over eigen netwerken en contacten met hun ‘thuisland’ die ook van
betekenis zijn voor het werk van Hapin. Ook is het initiatief gestart om de positie van Hapin in een sterk veranderende
wereld opnieuw te bepalen. Immers, de positie en plek in de wereld van Indonesië is ook sterk veranderd de afgelopen
50 jaar. Welk beleid van Hapin past bij deze herpositionering? Aan de andere kant is niets veranderd: de achterstelling,
discriminatie en onderdrukking van de Papoea`s gaat volop door zoals dat al 50 jaar gaande is. Doel is om met hulp van
externe deskundigen de strategie te formuleren om Hapin zowel in eigen land als in de Pacific een grotere impact te laten
hebben.
Hapin is, versterkt en aangemoedigd door het succes van de viering van het 45-jarig jubileum, in Nederland de ontmoetingsplek voor alle individuen en organisaties, die zich betrokken voelen bij de toekomst van Papua en de rechten van de
inheemse volken van Papua. Gelukkig heeft de Papoea-jeugd (de derde generatie al) in Nederland steeds meer affiniteit
met Hapin.
In 2018 zijn er vergevorderde gesprekken gevoerd met een aantal verwante organisaties over vormen van samenwerking.
Die vormen variëren van samenwerking op praktisch en bestuurlijk terrein tot volledig opgaan in Hapin. De stichting Pro
Papua heeft zich inmiddels onder de paraplu van Hapin geschaard, met de Werkgroep Papoea Solidariteitsdag wordt
nauw samengewerkt. Voor de komende tijd verwachten we dat ook een aantal andere organisaties zich verbinden aan
Hapin, op projectbasis, nauwe bestuurlijke samenwerking of volledige overheveling van activiteiten en/of budget naar
Hapin.
Het aangaan van intensieve samenwerking met partners dan wel het opgaan van partners in HAPIN als een soort koepelorganisatie, wordt getoetst aan enkele uitgangspunten, die het bestuur van HAPIN vooraf heeft geformuleerd. Daarmee
is een helder toetsingskader beschikbaar zodat verzoeken tot bestuurlijke fusie of verregaande samenwerking langs deze
meetlat kunnen worden gelegd.
Onze partner Hapin Papua heeft veel inspanningen gedaan om de juridische organisatievorm meer in overeenstemming
met de actuele werkzaamheden. Tijdens de werkbezoeken van Reinier de Lang en Muaha Tatipata-Ireeuw (november
2018) is de transitie naar een efficiënt en transparant werkende fieldorganisatie doorgenomen. Maar dit proces gaat met
vallen en opstaan. Ondanks de wederzijds uitgesproken verwachtingen verloopt de communicatie nog niet optimaal.
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1. ONZE PROGRAMMA’S

Op het gebied van onderwijs, economie en gezondheidszorg werken we samen met onze partner in
Papua, Hapin Papua, aan het behalen van de jaarlijks gestelde doelen. Hapin Papua stelt jaarlijks een
overzicht op van (mogelijk) uit te voeren projecten op bovengenoemde thema’s. HapinNederland
garandeert (deels) financiering uit eigen middelen
(algemene fondsenwerving). Daarnaast realiseren we
onder meer via onze website en sociale media (Facebook) aparte financiering per project.

1.1 HOE GAAN WE TE WERK?
Het onderscheid tussen ons programma op gebied van
onderwijs, economie en gezondheidszorg komt overeen
met de thema’s die Hapin Papua hanteert. Beide Hapin
organisaties stemmen hun visie op beleid, programma
en uitvoering zo veel als mogelijk op elkaar af. Het verstrekken van (aanvullende) studiebeurzen kent door haar
specifieke karakter (individuele steun) een andere werkwijze.

PROGRAMMA ECONOMIE, ONDERWIJS & GEZONDHEIDSZORG
Hapin Papua determineert, beoordeelt, monitort en
evalueert de projecten van Hapin in Papua. Om voor financiering in aanmerking te komen moet een projectaanvraag vanuit lokale gemeenschappen aan een aantal
basisvoorwaarden voldoen:
1.

2.

Initiatieven moeten uit de lokale gemeenschappen
opkomen en worden gedragen door die gemeenschap;
Levensvatbaarheid: de te behalen resultaten moet-

3.

Transparantie: de te behalen resultaten moeten
duidelijk zijn geformuleerd en onderbouwd, evenals de wijze waarop die resultaten behaald zullen
worden.

4.

Gendergelijkheid;

5.

Track record. De initiatiefnemers moeten op basis
van resultaten van initiatieven uit het verleden aantoonbaar maken dat hun projectaanvraag (grote)
kans van slagen heeft.

6.

Gelet op de beheersbaarheid van de operationele
kosten, moet de geografische afstand tot het project
binnen een redelijke afstand van de hoofdstad Jayapura liggen.

Deze criteria leveren punten op: hoe hoger de score, hoe
groter de kans op goedkeuring. Als er bijvoorbeeld onvoldoende aandacht is voor de verhoudingen man-vrouw,
wordt dit een punt voor verbetering in het voorstel of
geldt het als minpunt.
Een uitgebreide assessment procedure volgt, waarbij
onze collega’s in Papua ook externe deskundigen kunnen
inschakelen. Er worden vaak meerdere bezoeken gebracht aan de groep belanghebbenden die het projectvoorstel hebben ingediend.
Na goedkeuring van het voorstel wordt een contract
ondertekend met vermelding van de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van alle betrokkenen.
Gedurende de uitvoer van het project is er contact via
e-mail, telefoon of bezoeken ter plaatse. Het gevoel van
‘partnership’ staat hierbij centraal: beide partners, hier
en daar, streven naar het behalen van de resultaten en
realiseren van de doelstellingen.
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PROGRAMMA STUDIEBEURZEN
In 2018 zijn we samen met onze partner in West-Papua tot de conclusie gekomen dat het studiebeurzenprogramma in haar huidige vorm aangepast moet worden. De aanvullende studiebijdrage blijkt nauwelijks voldoende
te zijn om een studie te kunnen bekostigen. Hapin heeft als beleidsuitgangspunt dat vooral studenten uit de
sociaal-zwakkere segmenten van de samenleving voorrang verdienen bij de toekenning van studiebeurzen. Het
blijkt dat in die gevallen de omgeving (familie, dorpsverband) nauwelijks kan bijdragen aan de studiekosten, wat
veelal wel wordt verondersteld.
Ook blijken de kosten van huisvesting en vervoer van en naar het opleidingscentrum een grote financiële belasting voor de student. Het studiefinancieringsstelsel van de Indonesische overheid is voortdurend aan verandering onderhevig en blijkt in veel gevallen moeilijk of niet-toegankelijk te zijn voor de eenvoudige Papoea jongere.
En als er wel sprake is van een studiebeurs van de (provinciale of lokale) overheid, dan is er nauwelijks of geen
frequente monitoring van het welzijn en de prestaties van de student. Dat leidt vaak tot een terugval en een
vroegtijdige stopzetting van de studie.
Het Hapin programma zal een minder groot aantal studenten moeten bevatten met een grotere toelage en een
gerichte, frequente en persoonlijke begeleiding. De negatieve ervaringen met het oude programma zal er het
komend jaar toe leiden dat het huidige studiebeurzenprogramma wordt afgebouwd en dat er een pilotproject
wordt gestart met nieuwe en aangescherpte voorwaarden en toelatingscriteria. Financiering zal gedeeltelijk
plaatsvinden vanuit het Fonds SMA Gabungan, een fonds van oud-studenten, dat is overgedragen aan Hapin.
De studenten die in het huidige programma zitten, studeren allemaal af in het studiejaar 2018/2019. Zij krijgen
vanuit het reguliere studiefonds een verhoogde bijdrage.
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1.2 WAT HEBBEN WE HET AFGELOPEN JAAR GEDAAN?
Dankzij bijdragen van onze donateurs, partnerorganisaties en (particuliere) fondsen hebben we diverse projecten in onze programma’s
kunnen ondersteunen. Helaas zijn er ook verschillende projecten niet
gerealiseerd.
In 2018 zijn er door Hapin Papua 25 projecten opgenomen in het budget voor 2018. Uiteindelijk zijn er hiervan 14 uitgewerkt in een projectvoorstel aan Hapin Nederland. Hiervan zijn er 13 gehonoreerd.
De oorspronkelijke lijst met projectvoorstellen en de uiteindelijke realisatie in 2018 in Indonesische valuta (IDR) ziet hebben we opgenomen
als bijlage 2 in dit jaarverslag.
Naast het bijdragen aan verschillende projecten hebben wij ook de
operationele kosten van Hapin Papua volledig betaald. Operationele
kosten betreffen zowel de personeelskosten als de organisatiekosten,
zoals huur kantoor, materiele investeringen. Het bedrag dat we hebben uitgegeven aan deze kosten bedroeg in 2018: IDR 540.217.368.
Tot slot hebben we ook een aantal aanvragen die niet via ons team in
West-Papua liepen, ontvangen.

1.3 WAT HEBBEN WE HIERMEE BEREIKT?
Het al enige jaren bestaande micro kredietprogramma voor de marktvrouwen is opnieuw uitgebreid. Het micro kredietfonds is toegenomen
met ruim 50 miljoen Indonesische Rupiah. Equivalent in Euro’s bedraagt bij een gemiddelde koers van 1 Euro = IDR 16.000: € 3.125. Reden voor de uitbreiding is de verandering van een tijdelijke markt naar
een permanente markt. Een tiental vrouwen hebben een aanvraag
voor een lening gedaan. Hiervan zijn er uiteindelijk 7 gehonoreerd. Op
verzoek van marktvrouwen in Merauke zijn een tweetal medewerkers
van KSP Hapin Papua naar het zuiden getrokken om ervaringen te delen en een micro krediet programma op te zetten.
Naast het micro krediet programma zijn de marktvrouwen nog op een
tweetal andere manieren ondersteund:
- Er is een geldwisselsysteem opgezet: uit inventarisatie in 2016 en
2017 bleek dat veel marktvrouwen behoefte hadden aan wisselgeld.
Tot dan toe moesten ze naar de bank toe om geld te wisselen. Tegen
een kleine vergoeding( 1.000 Rupiah) kan dat nu op de markt zelf gebeuren.
- Opzetten van twee trainingen voor de marktvrouwen: allereerst
een vervolg-en opfristraining voor het trainen van marktvrouwen om
als trainer te kunnen werken. Dit is een vervolg op een training uit
2017(Train of Trainers). Daarnaast een ondernemerschap training voor
de marktvrouwen, waarbij de lokale trainers een belangrijke rol spelen.
-7-

In de eerste training zijn 6 lokale trainers bijgespijkerd.
De tweede training is gevolgd door 40 marktvrouwen,
opgedeeld in twee groepen.
Het doel van beide trainingen is dat marktvrouwen
steeds meer zelfstandig als ondernemer kunnen opereren en ondersteuning krijgen van mensen uit de eigen
gemeenschap.

Het honingproject in Hitigama, Baliemvallei
Dit project loopt inmiddels twee jaar. Het is de bedoeling
dat KSP Hapin Papua hiermee een eigen bron van inkomsten creëert. Er is geïnvesteerd in certificering van het
product, verpakking in kleinere eenheden (500 en 300
ml). Promotie gaat via diverse social media als facebook
en Instagram. Daarnaast wordt de hoogwaardige honing
verkocht op de markt in Jayapura. Desondanks is er nog
geen sprake van het bereiken van een break even point.
Eén van de bottlenecks is de afhankelijkheid van één producent, die zich een monopolist waant. Daarmee wordt
de verkooprijs hoger en blijkt het product moeilijker te
verkopen. Uitdagingen hier zijn:
1. honing betrekken van meerdere leveranciers
2. betere marketing van het product

korte films geproduceerd, waaronder 6 over de economische en sociale omstandigheden van de marktvrouwen. Daarnaast films over culturele identiteit, milieuproblematiek en mensenrechten. De korte films worden
verspreid via kanalen als YouTube (18.099 kijkers) en
Facebook (26.552 kijkers).
Er zijn drie projecten die wel in 2018 zijn gefinancierd,
maar door omstandigheden pas begin 2019 gerealiseerd:
1.

Steun aan Kokoda volk in Sorong en omgeving met
waterfilters en zonne-energie

2.

Ondersteuning van een
umire-Daumire (Depapre)

3.

Ondersteuning van 6 vrouwen in de dorpen Amai en
Tablesupa (ook Depapre) bij hun ondernemingen (kiosk)

coöperatie

in

Se-

(Zie hiervoor: hoofdstuk 1.6 Uitgelicht Project: Depapre.)
Daarnaast hebben we op het gebied van studiebeurzen
8 studenten ondersteund, die nog in het oude studiebeurzenprogramma zitten.
Individuele steun is verleend aan dr. Yohannes Mambrasar voor zijn 2-jarige voortgezette studie gynaecologie.
Dankzij ruimhartige bijdragen van onze donateurs is zijn
studie volledig gefinancierd.

Ondersteuning van de video-projecten van de organisatie West Papuan Updates (WPU).
WPU is een groep onafhankelijke jonge video journalisten. Zij rapporteren over de situatie in West-Papua door
middel van korte documentaires. In 2018 hebben zij 21
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Eenzelfde soort ondersteuning is gegeven aan Dr. Mia Rumateray, Flying Papua Doctor. Beiden studeren in 2019
resp. 2020 af.
Uit het Fonds van de Werkgroep SMA Gabungan hebben
wij een SMA Gabungan alumnus geholpen bij de aanschaf van een motorfiets en laptop. Met de motorfiets
kan hij zelf inkomsten verwerven als motortaxi chauffeur.
Op het gebied van cultuur, speciaal film, hebben wij de
organisatie Papuan Voices ondersteund door bijdragen
aan het filmfestival dat van 7 – 9 augustus in Jayapura is
gehouden. In 2019 willen zij een soortgelijk filmfestival
organiseren in Sorong.

RESULTAATMETING
Het systeem van planning, monitoring en evaluatie (PME)
is nog steeds in ontwikkeling. Er worden nieuwe maatstaven ontwikkeld zodat we nog beter onze inspanningen
kunnen evalueren. In de complexe samenleving van Papua vereist dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
Het gaat niet alleen om de voortgang van een project
maar ook om het effect en de uitwerking ervan. Dit is
niet altijd eenvoudig te meten. Het duurt vaak enige tijd
voordat het effect merkbaar en zichtbaar wordt.
Ook hier wil Hapin Nederland samen met Hapin Papua
(betere) meetbare doelstellingen formuleren en betere
meettechnieken ontwikkelen. Nu begint het projectproces met een bespreking van de aanvraag van een groep/
gemeenschap en inventariseren van de werkelijke, reële
behoeften, waarna een advies en (eventueel) financiering volgt.

1.4 WAT BETEKENT DIT VOOR PAPOEA’S
In ieder programma, met ieder project streven we naar
betere levensomstandigheden en mogelijkheden tot
ontplooiing voor de arme en kwetsbare bevolking van
West-Papua. Verbetering van de positie van de vrouw binnen gemeenschap en samenleving vormt ook een speerpunt in het projectenbeleid van Hapin. Het kan daarbij
gaan om verhoging van inkomsten door nieuwe of betere
productiemethoden en studiemogelijkheden voor jongeren, met als gevolg betere perspectieven op de arbeidsmarkt. Vrouwen worden bij hun ondernemerschap ondersteund met training in beroepsvaardigheden en financieel door middel van microkredieten.
Vanwege het ontbreken van “harde” meetbare doelstellingen, kunnen we geen “harde” conclusie trekken.
Wat we wel kunnen vaststellen, is dat b.v.
•

dankzij het studiebeurzenprogramma meer studenten (uit kansarme milieus) zijn gaan studeren, met
uitzicht op verdere ontwikkelingsmogelijkheden en
beter perspectief op de arbeidsmarkt

•

het trainen in administratieve vaardigheden en
verkooptechnieken het ondernemerschap van de
deelnemers (merendeels vrouwen) bevordert

•

er meer inkomen gegenereerd wordt door nieuwe of
betere productiemethoden
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1.5 WAT HEBBEN WE GELEERD?
•

Nauwe, directe betrokkenheid en toezicht van Hapin bij een project is vaak bepalend voor het slagen of mislukken
van een project. Het Mama Mama marktvrouwenproject is een voorbeeld van een project dat door constante betrokkenheid van de coördinator economie van Hapin Papua een succes is. Het versterkt het onderlinge vertrouwen
en wederzijdse erkenning van elkaars rol.

•

Het trainen in administratieve vaardigheden is een conditio sine qua non bij de financiering van een (kleinschalig)
economisch project.

•

De monitoring- en evaluatiesystematiek moet verbeterd worden, zodat er kwalitatief beter gerapporteerd kan
worden met betrekking tot het korte- en lange termijneffect van onze bijdragen. Dan kunnen projectresultaten
beter vergeleken en opgeteld worden. Daardoor ontstaat weer een overzichtelijker en inzichtelijker totaalbeeld
van de effecten van de projectinvesteringen. Hier valt nog het een en ander te verbeteren.

•

Het publiek, en zeker de bijdragende achterban, heeft recht op een vollediger beeld van ons projectenwerk en onze
wijze van werken in Nederland en Papua. Wanneer zijn projecten geslaagd en wanneer (nog) niet en waarom?

1.6 UITGELICHT PROJECT
DEPAPRE
Het Depapre district ligt enkele uren rijden, westelijk van de hoofdstad van Papua, Jayapura. De weg is niet al te best.
De meeste inwoners van dit gebied komen niet vaak hun dorp uit. De benzine voor de brommer of motor, als ze zich
die al kunnen veroorloven, is onbetaalbaar. De bewoners hebben vaak de grootste moeite om het hoofd boven water te
houden en hun families te onderhouden. De rol en betekenis van de vrouwen in deze gemeenschappen is groot. Een van
de kampongs is Amai, een dorp, gelegen aan een van de mooiste stranden van Papua. Hier hebben een aantal mama’s
(marktvrouwen) zich verenigd in een groep die een aantal kiosken (kleine winkeltjes) aan het strand beheert.

Ze verkopen vooral sago, pinang en eigengemaakt handwerk als sieraden en noken (kleurrijke tassen). Deze vrouwen
riepen de hulp in van het team van Hapin. Hapin Papua heeft al jarenlang ervaring met het microkredietprogramma voor de
Mama Mama Pasar in Jayapura. Die kennis kan nu gedeeld worden met de vrouwen van Depapre, die moeite hebben met
boekhouden en financieel beheer, waardoor ze kansen missen en geld verliezen. De bijdrage van Hapin (ongeveer 3.000
euro) voor 15 vrouwen van Amai en Yepase is bedoeld voor een cursus ‘Eenvoudig ondernemen’ en het verstrekken van
microkredieten die binnen een bepaalde periode weer worden terugbetaald. In Yepase ging dat in de vorm van eenmalige
financiering (1625 euro) van de inkoop van producten als kokosolie, zeep, thee, rijst, suiker en noodles. Met deze kleine
leningen leren ze met geld omgaan, te sparen en te (her)investeren, kortom te ondernemen. Daardoor staan deze vrouwen sterker in hun schoenen, ze zijn minder afhankelijk en kwetsbaar, hun inkomsten groeien waardoor schoolgeld kan
worden betaald en, als het nodig is, medicijnen kunnen worden gekocht.

Het leven van elke dag van het gezin, de familie, de lokale gemeenschap verbetert er merkbaar door en merkt het verschil. Zoals schoon drinkwater en elektriciteit voor ons vanzelfsprekendheden zijn, is dat voor de Papoea’s van Depapre
eerder uitzondering dan regel. Als het donker wordt (en dat is vroeg in Papua) kan er in huis vrijwel niets meer worden
gedaan. Met kunstlicht verandert alles. Daarom vroegen de vrouwen van Depapre Hapin ook om solarlampen (lampen
op zonne-energie). In de avonduren kan er dan doorgewerkt worden aan het maken van hun handgemaakte producten.
Daarnaast kunnen ook de kinderen hun schoolwerk doen. Tegelijkertijd bracht het team op 19 november in de kampongs
Amai, Tablasapu en Yepase waterzuiveringsfilters. Op eenvoudige wijze wordt zelfs het meest vervuilde water veranderd
in gezond drinkwater, zonder dat het gekookt hoeft te worden. Een geweldige verbetering voor het dagelijks leven in deze
kampongs.
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2. COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN
Hapin is de spin in het web van een grote groep belanghebbenden. We verbinden bv donateurs met studenten en projecten, particuliere initiatieven met onze partnerorganisatie en verwante Papoea-organisaties in Nederland. We onderscheiden de volgende vormen van communicatie:
1.

Communicatie gericht op voorlichting

2.

Communicatie gericht op fondsenwerving

3.

Strategische communicatie

4.

Projectgerichte communicatie

Een goede en transparante communicatie met alle belanghebbenden is onmisbaar. Hiertoe gebruiken wij diverse communicatiemiddelen. Hieronder een schematisch overzicht:

Belanghebbenden

Nieuwsbrief Direct Mail

Info van
VoortgangsJaarverslag partner-orrapportage
ganisatie

Projectbezoek

Persoonlijk
overleg

(social)
media

√

√

√

√

Particuliere donateurs

√

√

Vrijwilligers

√

√

√

√

Bedrijven en Vermogensfondsen

√

√

√

√

Institutionele Financiers en
Subsidieverstrekkers

√

√

√

√

Nederlands Publiek
Partnerorganisaties

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

Internationaal netwerk

√

√

√

√

√

Projectdeelnemers/studenten

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Indonesische overheden en
ambassades
Brancheorganisaties

√
√

√

√
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2.1. Communicatie gericht op voorlichting

2.3. Strategische communicatie

Voorlichting en bewustmaking maken een uitdrukkelijk
onderdeel uit van onze missie.

Hapin heeft ook afgelopen jaar weer actief deelgenomen
aan diverse werkgroepen en bijeenkomsten, gerelateerd
aan Papua. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaring en informatie en het bevorderen van inhoudelijke
samenwerking. Ook participeerde Hapin in Olahraga, een
Papua sportdag in Apeldoorn, een familie tentoonstelling
Papua in Beeld (Deventer) en een pleinfeest en tentoonstelling over ‘De Witte Papua’ in het Friese Wierum, ter
herinnering aan F.C. Kamma.

•

We willen een breed publiek kennis laten maken met
West-Papua, het voormalig Nederlands-Nieuw Guinea, met de focus op de achtergestelde positie van
de Papoea’s, sociaaleconomisch en cultureel en de
gevolgen daarvan voor vandaag. Ook de mensenrechtenschendingen en de ecologische bedreigingen
zijn thema’s die in beeld worden gebracht.

•

Belanghebbenden en belangstellenden informeren
over doel, nut en noodzaak van Hapin alsmede over
onze programma’s op Papua en activiteiten in eigen
land.

•

Vergroten van onze naamsbekendheid

•

Belangstellenden informeren over de mogelijkheden
van (eco-)reizen naar Papua, met het doel verbinding
te leggen met land en volk van Papua en toerisme te
bevorderen met betrokkenheid en ten faveure van
lokale gemeenschappen

Door concrete projecten en gestimuleerd en geactiveerd
door de directe, korte lijnen met onze partnerorganisatie op Papua willen we onze donateurs informeren over
de besteding van hun giften en de stand van zaken met
betrekking tot het projectenwerk van Hapin in het algemeen.

2.4. Projectgerichte communicatie
Met onze projectpartner Hapin Papua is naast de vaste
rapportage momenten regelmatig contact per telefoon,
Skype en mail. Zo blijven we op de hoogte van wat er
zich afspeelt, peilen we de problemen die het werken in
een context van politiek-maatschappelijke spanningen
betekenen voor het team en kunnen we problemen helpen oplossen. Ook dit jaar is weer een aantal projecten
bezocht in Papua. Tijdens het projectbezoek spreken we
met de staf van de partner en lokale betrokkenen, maken
we afspraken, leggen die vast en rapporteren aan de staf
en het bestuur van Hapin. De bezoekenrapportages en
evaluaties vormen bestanddelen van de beraadslagingen
en beleidsbesluiten van het bestuur.

Hiertoe verschijnt driemaal per jaar onze nieuwsbrief
HapiNieuws, die een bereik heeft van 5.000 adressen.
Daarnaast informeren wij permanent via onze website
en social media. Dat laatste medium wordt ook in toenemende mate toegepast met het oog op het bereiken van
een jongere doelgroep. Dit heeft in 2018 geleid tot 650
nieuwe volgers op Facebook. Aan de vernieuwing en het
onderhoud van de website wordt bijna dagelijks gewerkt.

2.2 Communicatie gericht op fondsenwerving
Sinds de oprichting van HAPIN vormen de particuliere donateurs een belangrijke en vaste inkomstenbron. Jaarlijks
steunt een grote groep mensen ons structureel of incidenteel met donaties, inzamelingsacties en het verspreiden van onze naamsbekendheid. Wij informeren hen met
onze driemaandelijkse HapiNieuws, in papieren en digitale versie. Daarnaast wordt actief gezocht naar nieuwe
(bedrijfs)fondsen.
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3. DE HAPINORGANISATIE

3.1 ONS TEAM PER 31 DECEMBER 2018
Bestuur
Geart Benedictus				
Rob van de Lustgraaf			
Moni Hanasbei				
Hermien de Bruijn – Franken		
Wietse Tolsma				
Muaha Tatipata-Ireeuw

(interim) voorzitter/penningmeester, aftredend 26 juni 2019
bestuurslid, aftredend 18 oktober 2019
bestuurslid, aftredend 1 december 2020
bestuurslid, aftredend 1 januari 2021
bestuurslid, aftredend 1 januari 2021
bestuurslid, aftredend 1 januari 2022

Medewerkers
Sophie Wijsenbeek-Schreurs		
Reinier de Lang				

communicatie- en programmamedewerker
financieel- en programmamedewerker

Adviseurs
Wytske Inggamer
Koen J. de Jager
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Bestuur
Conform de aanbevelingen van de Commissie Wijffels (Code Goed Bestuur 2005) zijn toezicht en bestuur gescheiden.
Het bestuur houdt toezicht en de beide medewerkers geven uitvoering aan het beleid. In de praktijk van Hapin stellen
beide medewerkers in nauw overleg met het bestuur beleidsplannen en begroting op. Het inhoudelijk en financieel beleid
wordt door beide medewerkers uitgevoerd. Het bestuur houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de
Stichting, op de voortgang van het jaarplan en de begroting. Naast haar controlerende functie streeft het bestuur ernaar
om klankbord en adviseur voor het team te zijn.
Het bestuur bestond in 2018 uit zes leden. Het bestuur kiest en benoemt de eigen leden uitgaande van tevoren opgestelde
profielen. Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen steeds weer herbenoemd worden voor 4 jaar. Er wordt
gestreefd naar een juiste mix van expertise op de werkgebieden van de organisatie en naar een gebalanceerde verdeling
van mannen en vrouwen. Op onze website van Hapin staat een korte motivatie van onze bestuursleden. Na het overlijden
van onze voorzitter David Itaar in 2018 is in goed overleg gekozen voor een tijdelijke voorziening in de voorzittersrol. Geart
Benedictus, ook reeds penningmeester, was bereid deze rol op zich te nemen en samen met de andere bestuursleden te
verkennen wie in de nabije toekomst de nieuwe voorzitter zou kunnen worden. De voorkeur ging uit naar iemand uit de
Papoea-gemeenschap. Er werden veelbelovende contacten gelegd met Yvonne Carels, die toezegde deze
bestuursfunctie in overweging te willen nemen.

3.2 ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR
Het bestuur is in 2018 zes keer in vergadering bijeen geweest. Daarnaast is er veelvuldig telefonisch en email contact
geweest tussen en met bestuursleden. Op elke reguliere vergadering staan de realisatie van de begroting en de financiële
prognose op de agenda. Eén van de vaste agendapunten in 2018 was de relatie met en de voortgang van onze partnerorganisatie Hapin Papua.

3.3 PERSONEELSBELEID
Vaste medewerkers
Hapin is een informele organisatie met hooggekwalificeerde medewerkers, die sterk verbonden zijn door hun grote betrokkenheid bij de doelstellingen van Hapin. Er is ruim aandacht voor ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers. Het ziekteverzuim is bijzonder laag. Hapin heeft een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid, afgestemd op dat van andere
ontwikkelingsorganisaties. Op ons kantoor in Utrecht werkten aan het eind van 2018 2 betaalde krachten, die samen iets
meer dan 1 FTE vormt.
Vrijwilligers
Hapin kent verschillende groepen vrijwilligers. Een aantal mensen is structureel verbonden aan onze organisatie. Als voorbeeld hiervan geldt het (onbezoldigde) bestuur. Ook de vaste kantoorvrijwilligers behoren hiertoe. Deze groep vrijwilligers
staat dicht bij Hapin, is zeer betrokken en wordt regelmatig geïnformeerd. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers
door de jaren heen regelmatig actief. Ze organiseren spontane acties en ondersteunen ons, bijvoorbeeld op bijeenkomsten met veteranen, voorlichtingsbijeenkomsten of markten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Tot slot zijn
er nog vrijwilligers die vanuit hun expertise op onregelmatige basis een bijdrage leveren aan Hapin.
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3.4 VERANTWOORDING
I. Besturen en Toezicht houden
Stichting HAPIN heeft gekozen voor het bestuursmodel waarin het bestuur een toezichthoudende rol heeft. De bestuursleden hebben daarmee vooral een controlerende en adviserende rol.
De invulling van vacante posities in bestuur en staf is gebaseerd op profielschetsen die door het bestuur worden vastgesteld. De besluitvorming over de aanstelling vindt plaats in de vergadering van het bestuur. De leden van de bestuur
worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar.
Het bestuur besluit over de vaststelling van strategische plannen en begrotingen, het vaststellen van de jaarrekening en
het wijzigen van de statuten. De staf rapporteert ieder kwartaal over activiteiten en financiën aan het bestuur. De door
het bestuur aangestelde gecertificeerde registeraccountant controleert jaarlijks de administratieve organisatie en interne
controle procedures en de jaarrekening. Aanbevelingen tot verbetermaatregelen worden door het bestuur opgevolgd.

II. Optimale besteding van middelen
HAPIN vertaalt haar programmadoelstelling zoveel mogelijk naar specifieke, meetbare resultaten. In het jaarplan en de
begroting worden de beoogde resultaten vastgesteld met een planning van de bijbehorende activiteiten. Dit gebeurt in
nauw overleg met onze partnerorganisatie Hapin Papua. De inhoudelijke en financiële voortgang wordt door het bestuur
per kwartaal gecontroleerd aan de hand van rapportages door de stafmedewerkers.
Om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen in hun weg naar zelfredzaamheid zet HAPIN haar beperkte middelen niet in
om individuele donaties te koppelen aan individuele families. Wij wenden de giften van onze donateurs aan waar deze de
meest krachtige bijdrage kunnen leveren aan een duurzame verbetering van de levensstandaard en het welzijn van lokale
gemeenschappen. Om een optimale besteding van middelen te waarborgen zijn interne efficiencynormen vastgesteld
voor de besteding aan de doelstelling en de kosten voor fondsenwerving en administratie en beheer.

III. Optimale relaties met belanghebbenden
De communicatie met de verschillende groepen belanghebbenden van HAPIN is weergegeven in een communicatiematrix
(zie pagina 11). Dit wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Communicatie met belanghebbenden.
HAPIN wil een lerende organisatie zijn, die streeft naar voortdurende verbetering van haar werk. HAPIN onderschrijft de
gedragscodes van Goede Doelen Nederland. HAPIN is aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF Keur
voor Goede Doelen is met ingang van 1 juli 2001 toegekend. In het kader van de nieuwe erkenningsregeling is per 1 juli
2016 het certificaat Erkend Goed Doel aan HAPIN toegekend. Bij tussentijdse toetsingen in 2017 en 2018 blijkt dat wij nog
steeds voldoen aan de normen van het CBF.
IV. Financieel beleid
Voor de besteding aan onze doelstellingen gaan we uit van een norm van minimaal 75% van de totale lasten. In 2018 hebben we, evenals in 2017, deze norm ruimschoots gehaald. 2018: 81% en 2017: 84%. De kosten beheer en administratie in
relatie tot de totale lasten proberen we onder de 6% van de totale lasten te houden. In 2018 zijn we voor het eerst op 6%
uitgekomen. Zie hiervoor ook onder Kengetallen (pagina 38).
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Het beleid ten aanzien van de functie en omvang van de reserves en fondsen:
1. Continuiteitsreserve is bedoeld om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te voldoen. Wij hanteren een
norm van 50% van de kosten van de werkorganisatie. Kosten van de werkorganisatie: personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor en algemene kosten en de kosten voor fondsenwerving. In 2018 bedroegen deze kosten € 89.972.
Met een reservering van € 55.000, ongeveer 60% van de bedoelde kosten, voldoen we aan onze norm.
2. Bestemmingsreserve betreft een reserve, die door het bestuur is bepaald. Deze reserve wordt besteed in overeenstemming met onze (statutaire) doelstellingen. Er is geen vaste norm bepaald voor deze reserve. Afhankelijk van het
jaarlijkse resultaat fluctueert deze reserve. In 2018 bedroeg de reserve € 35.647.
3. Bestemmingsfondsen zijn fondsen waarvan de bestemming door de gever is bepaald. We hebben twee fondsen op
naam:
• Fonds SMA Gabungan, bedoeld ter ondersteuning van talentvolle studenten. Het fonds wordt hiertoe met
maximaal € 5.000 per jaar afgebouwd. Het fonds wordt door Hapin beheerd in overleg met de Werkgroep
SMA Gabungan, alumni van deze voormalige HBS. Per 31 december is de reserve in het fonds € 23.853.
• Fonds Remote School Project bestaat uit gelden die door de Werkgroep Remote School Project sinds 2016
zijn ondergebracht bij onze Stichting. Met ingang van 22 februari 2018 heeft de werkgroep zich omgevormd
tot de Stichting Remote School Papua (zie: https://remoteschoolpapua.org/). Hapin heeft het fonds tot in
2018 beheerd en gebruikt voor de doelstellingen en bestemmingen die de werkgroep/stichting hieraan
heeft gegeven. In de loop van 2019 wordt het saldo van dit fonds definitief overgeboekt op een bankrekening van de Stichting Remote School Papua.
Daarnaast is er sinds 2017 een zogeheten Projectenfonds, waarin gelden zijn verantwoord die door andere organisaties
aan ons zijn gedoneerd voor een specifiek project. Helaas worden de projecten waarvoor deze gelden zijn bestemd niet
altijd uitgevoerd. Het is de bedoeling om de gelden binnen dit fonds te besteden in overeenstemming, in de geest waarvoor de donaties bedoeld zijn. Het grootste deel van het fonds bestaat nu uit giften bestemd voor (schoon) water en
zonne-energieprojecten. Stand per 31 december 2018: € 5.836.
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4. DOELSTELLING EN STRATEGIE

4.1 DE UITDAGING
Het aandeel van de Papoea’s (de oorspronkelijke bewoners van Papua) is in 2018 gedaald naar 40% van de totale bevolking. De verwachtingen zijn dat deze trend zich doorzet. Oorzaken zijn de voortdurende transmigratie uit andere delen van
Indonesië, het hoge sterftecijfer en de lage geboortegraad van de inheemse bevolking. Door de voortdurende transmigratie, de beknotting van culturele vrijheden, de militaire repressie, het gebrek aan mogelijkheden voor jonge Papoea’s,
de grote armoede, de moeilijk toegankelijke en slechte staat van de gezondheidszorg en de onuitroeibare corruptie is er
een toename van sociale ongelijkheid, (onderlinge) sociale spanningen en frustraties.

4.2 VISIE, MISSIE EN DOEL
In onze visie zijn kleinschalige projecten en (financiële) ondersteuning van talentvolle Papoeastudenten belangrijke instrumenten om de Papoea’s te ondersteunen en hen te helpen hun land te ontwikkelen. Het (deels) ongebruikte potentieel
van de oorspronkelijke bevolking kan door meer kennis, betere middelen en meer samenwerking beter benut worden.
Hierdoor kunnen zij een betere toegang tot de samenleving krijgen, hun kennis en vaardigheid in de handel en dienstverlening vergroten en hun inkomen verhogen. Hapin Nederland wil bijdragen aan een sterke, duurzame lokale economie
waar de Papuabevolking ten volle en op rechtvaardige wijze in participeert en de welvaart en het welzijn van de autochtone bevolking vergroot. We betrekken het Nederlandse publiek bij dit werk.
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missie
Investeren in een duurzame
toekomst voor Papua door lokale
initiatieven te ondersteunen, met
het oog op de verhoging van de
welvaart en het welzijn van de
Papoea’s. De nadruk ligt hierbij
op de volgende terreinen: (kleinschalige) economie, onderwijs
(waaronder studiebeurzen) en
gezondheidszorg.
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4.3 KWALITEIT EN RISICOBEHEERSING
Op basis van het meerjarenplan wordt jaarlijks een operationeel plan opgesteld. Per half jaar worden de activiteiten gerapporteerd en waar nodig wordt actie ondernomen om het plan bij te stellen.
De procedures voor projectgoedkeuring, monitoring en evaluatie worden regelmatig tegen het licht gehouden. In nauwe
samenwerking met onze partnerorganisatie Hapin Papua gaan we de komende jaren ons kwaliteitssysteem verder verbeteren.
In de volgende tabel wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste risico’s, met (mogelijke) gevolgen en (te nemen) maatregelen.

Risicogebied

Risico en mogelijke gevolgen

Fondsenwerving en reputatie Economische teruggang, vergrijzend donateursbestand, geringe bekendheid met (de geschiedenis van)
Papua. Hapin is als kleine organisatie kwetsbaar, waardoor de continuïteit in gevaar kan komen

Maatregelen
Versterken van binding met donateurs door
goede voorlichting en rapportage op impact.
Verbinding zoeken met nieuwe doelgroepen,
rond thema’s als toerisme, ontbossing en
mensenrechten, maar ook jongeren door
de bekendheid van Papua te vergroten. Het
zoeken van intensievere samenwerking met
vergelijkbare organisatie met het oog op
versterking van onze positie is eveneens van
belang.

Projectimplementatie

Marginalisering van de oorspronkelijke bevolking van Intensieve samenwerking met onze partner
Papua, gebrekkige infrastructuur, problemen binnen in Papua. Zorgvuldige selectie van de mensen
de partnerorganisatie en corruptie kunnen de resultat- binnen onze partner, die het programma
moeten uitvoeren. Intensieve begeleiding van
en van projecten nadelig beïnvloeden.
onze partnerorganisatie met het oog op groeiende professionalisering en zelfstandigheid.

Organisatie

Hapin heeft een klein team, waardoor de afhankelijkheid van individuele medewerkers groot is. Medewerkers hebben daarbij grote individuele verantwoordelijkheden. Dat maakt Hapin kwetsbaar.

Belangrijke taken en relaties worden gedeeld
tussen de twee medewerkers. Er is een gedegen archiefstructuur en back-up. Het bestuur
houdt professioneel toezicht.

Financiële tegenvallers

Dalende inkomsten kunnen leiden tot een tekort
op (lopende) projectverplichtingen, relatief te hoge
kostenratio’s en onzekere continuïteit.

Projectverplichtingen worden pas aangegaan
als er voldoende financiering voor is. In de
afgelopen jaren is er zoveel mogelijk bezuinigd op operationele kosten. Bovendien is er
een verregaande mate van kostenflexibiliteit
gerealiseerd.
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4.4. TERUGBLIK 2018
In het jaarverslag 2017 zijn in de vooruitblik 2018 een
aantal onderwerpen genoemd die op de agenda stonden.
Wat is daarvan gerealiseerd? Hieronder een overzicht.

Fondsenwerving en communicatie: voorlichten en
verbinden
In 2018 zijn voorbereidende werkzaamheden ontplooid
zoals het opstarten van de samenwerking met Hogeschool Windesheim (programma Fundraising, Grantmaking & Sponsoring): charity marketing opdracht voor
minor-studenten. Studenten hebben hun minor besteed
aan het schrijven van een advies aan Hapin hoe het donateurenbestand te vergroten en meer middelen te genereren.
Realisatie van directe communicatie tussen donor en
ontvanger is nadrukkelijk bij Hapin in beeld (zoals bijvoorbeeld bij beursstudenten). Daardoor wordt de wervingskracht voor nieuwe donateurs in Nederland vergroot.

nieuwe organisatie is ondersteund en begeleid. Het team
heeft een kwalitatief sterk Strategisch Werkplan 20172019 geschreven, een beleidsdocument gericht op de
toekomst, inclusief een SWOT-analyse. Er is een adviesraad gevormd met externe adviseurs die een vast aantal malen per jaar met het team Hapin Papua overlegt.
Na een veelbelovende start in 2017 kwam een terugval.
Een uitgebreid werkbezoek in het najaar had als doel de
samenwerking en de communicatie met het team Papua
aanmerkelijk te verbeteren. Inmiddels is duidelijk dat dat
nog te wensen overlaat.

Samenwerking met Papua-organisaties in Nederland
De samenwerking met andere (hulp)organisaties is verder geïntensiveerd of in gang gezet zoals met de Stichting
F.C. Kamma, de Stichting Duurzame Samenleving Papua
(SDSP) en International Lawyers for West Papua (ILWP).
Hapin is zich verder aan het ontwikkelen tot de ontmoetingsplek voor alles en iedereen die zich om Papua
bekommert.

Team Papua
Veel tijd en energie is geïnvesteerd in een goed functionerend team Hapin Papua en de communicatie met de
collega’s in Papua. De overgang van Hapin Papua naar een
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4.5. VOORUITBLIK 2019
Fondsenwerving en communicatie
In 2019 wordt een plan van aanpak fondsenwerving opgesteld. Het advies van Hogeschool Windesheim wordt
meegenomen in het op te stellen fundraisingplan. Binnen
het bestuur zal worden geïnvesteerd in expertisevergroting van fondsenwerving.
Steeds belangrijker wordt het concreet en persoonlijk
maken van projecten naar donateurs toe: de zichtbaarheid en volgbaarheid van projecten staan hierbij voorop.
Daarvoor zal Hapin de nieuwste inzichten op het gebied
van charity marketing en social media toepassen.
In de zomer van 2019 zal een kookboek van de Papuakeuken worden gepresenteerd dat door Hapin samen met
personen uit de Papoeagemeenschap is samengesteld.
Verkenning
De interne organisatie wordt verder doorgelicht en
aangepast. Er zal een ICT-scan worden uitgevoerd. Er zijn
stappen gezet naar een Hapin Young en de strategische
heroriëntatie zal worden afgerond.
Ecotoerisme
Ecotoerisme helpt mee om de economie en bestaanszekerheid van de Papoea’s te bevorderen met behulp van
duurzaam toerisme. Door middel van duurzaam toerisme, voor en door Papoea’s leer je elkaar beter kennen

en maak je op een heel persoonlijke manier kennis met
een cultuur die wezenlijk verschilt van je eigen cultuur.
Het bestuur gaat de relatie met onze partner HapinPapua opnieuw bekijken (inmiddels is mei 2019 duidelijk
geworden dat bij onze partner onregelmatigheden zijn
geconstateerd). Voor 2019 staan 3 tot 4 werkbezoeken
gepland. We gaan ook kijken naar andere organisaties
in Papua om mee samen te werken. Ook zal een nieuw
studiebeurzenbeleid worden opgezet met als uitgangspunt meer kwaliteit dan kwantiteit.
Samenwerking met Papua-organisaties in Nederland
Een governance model is uitgewerkt zodat HAPIN onderdak kan bieden aan aanverwante organisaties: delen van
bestuurskracht en middelen bedrijfsvoering, bundelen
van krachten, kostenbesparing en geen versnippering van
tijd, energie, expertise en budgetten.
Heldere uitgangspunten voor samenwerking bevorderen
de eenheid in sturing binnen het bestuur en geven een
geobjectiveerd afwegingskader, dat ook in de communicatie naar partijen van nut kan zijn, duidelijke standpuntbepaling met argumenten voor en tegen.
Hapin NL gaat als verbinder optreden en een rol spelen
in de publieke voorlichting van de situatie in Papua. Hapin zal participeren in activiteiten rond het thema 50 jaar
Daad van Vrije Keuze.
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5. FINANCIEEL VERSLAG

FINANCIËLE TOELICHTING
Algemeen
De stichting Hulp Aan Papoea’s In Nood, gevestigd aan
de Joseph Haydnlaan 2A te Utrecht, is een fondsenwervende instelling. Naast het werven van fondsen zijn de
belangrijkste activiteiten:
1.

beoordelen en financieren van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in West-Papua;

2.

het (financieel) ondersteunen van talentvolle Papoea jongeren bij hun studie;

3.

voorlichten en bewustmaken van het Nederlandse
publiek over de situatie in West-Papua.

Onze jaarrekening 2018 is opgesteld in overeenstemming
met Richtlijn C2 Fondsenwervende instellingen (versie
2017).
Doel van de richtlijn is inzicht geven in de kosten van de
organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het
doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. Opstelling
van de jaarrekening volgens de richtlijn is tevens één van
de voorwaarden voor het verkrijgen van het CBF-Keur. Dit
is een keurmerk dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving wordt verleend aan fondsenwervende in-

stellingen die voldoen aan de gestelde eisen, vastgelegd
in het Reglement CBF-Keur. In 2001 heeft de Stichting
HAPIN dit keurmerk verworven. In 2016 is in het kader
van de nieuwe erkenningsregeling het certificaat Erkend
Goed Doel aan Hapin toegekend. Er vindt jaarlijks een
evaluatie plaats. In 2018 is hierbij gebleken dat Hapin nog
immer voldoet aan de gestelde keurmerk-criteria.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met
het kalenderjaar.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en 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 is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk
is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in
zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer
een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta
van de organisatie.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Immateriële en materiële vaste activa
De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen.
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en
overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen
noodzakelijk voor het beoogde gebruik.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische
levensduur. Op vooruitbetalingen op (im)materiële vaste activa wordt
niet afgeschreven.
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Reserves
Continuïteitsreserve
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Bij Hapin bestaat de continuïteitsreserve
evenals vorig jaar uit een reserve voor (door)lopende organisatiekosten.
Bestemmingsreserves
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserves is door het bestuur bepaald en vloeit voort uit de
statutaire doelstellingen, en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.
Fondsen
Bestemmingsfonds(en)
Bestemmingsfonds (en) betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming.
Langlopende en kortlopende schulden
De lang- en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten van particulieren
Deze opbrengsten worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Baten uit nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Als criterium geldt hiervoor dat de verdeling van de nalatenschap door de executeur-testamentair/
notaris bekend is gemaakt aan ons en dat we het ons toekomende legaat hebben aanvaard.
Baten van andere organisaties zonder winststreven
De verwerking van baten van andere organisaties zonder winststreven worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Besteed aan doelstelling en projectverplichtingen
De projectverplichtingen in het kader van de doelstelling worden voor de gehele looptijd als besteding verantwoord in het
jaar waarin het projectbesluit is genomen en het toegezegde actieresultaat tot verplichting leidt.
Wervingskosten
In de wervingskosten zijn inbegrepen alle kosten die gemaakt zijn om de totale baten uit eigen fondsenwerving te verwerven, te weten de directe verwervingskosten en de met de fondsenwerving verband houdende uitvoeringskosten van
de eigen organisatie.
Lonen en salarissen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Saldo financiële baten en lasten
De rentebaten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Kostentoerekening
Kosten worden toegerekend aan de volgende activiteiten:
1. bestedingen aan de projecten,
2. programma studiebeurzen
3. voorlichting
4. wervingskosten baten
5. kosten beheer en administratie, op basis van de volgende maatstaven:
• direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend;
• niet direct toerekenbare kosten worden toegerekend op basis van een schatting van op basis van de brutoloonkosten gewogen fulltime eenheden (fte’s) dat de medewerkers aan een activiteit hebben besteed.
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Presentatie
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de kasstromen
uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten of onverwachte uitgaven. De omvang van de continuïteitsreserve is gebaseerd op de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Hieronder wordt verstaan: personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor en algemene kosten en de kosten
voor fondsenwerving. De vastgestelde continuïteitsreserve bedraagt per 31 december 2018 € 55.000.
De kosten van de werkorganisatie zoals boven omschreven zijn in 2018: € 89.972. Het bestuur van Hapin hanteert zoals in
voorgaande jaren de norm dat 50% van de kosten van de werkorganisatie gedekt moeten zijn, dat wil zeggen: € 44.986.
.
De bestemmingsreserve betreft gelden waarvoor het bestuur de bestemming bepaalt. Vanzelfsprekend in overeenstemming met de statutaire doelstellingen van Hapin.
De bestemmingsfondsen zijn gelden die verkregen zijn ter besteding aan een specifiek doel waarvan per balansdatum
de projectdoelen nog niet zijn gedefinieerd. In de bijlagen is een overzicht bestemmingsfondsen opgenomen. Giften en
projecten hebben betrekking op ontvangsten en bestedingen die in de staat van baten en lasten zijn verantwoord en die
op deze wijze aan bestemmingsfondsen zijn toegerekend.
De kosten van beheer en administratie zijn bepaald door de geschatte tijdsverdeling van de individuele medewerkers over
de taakgebieden uitvoeringskosten ten behoeve van de doelstelling, uitvoeringskosten ten behoeve van de fondsenwerving en kosten beheer en administratie. De kosten zijn naar rato en gekoppeld aan de salariskosten van de medewerkers
aan de verschillende posten toegerekend. De overige overheadkosten zijn naar rato van de verdeling op basis van salariskosten toegevoegd aan de verschillende posten voor uitvoeringskosten.
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DE BATEN
HAPIN ontving in 2018 € 116.075 aan donaties en giften van particulieren. Het bedrag aan nalatenschappen bedroeg
€ 12.982
Daarnaast kregen we voor specifieke projecten bijdragen van € 7.002. Hiervan:
- Bredius Foundation € 4.000 voor steun project marktvrouwen Papua
- Stichting Lichttoren(na opheffing) € 3.002 voor steun project Kokoda volk in Sorong
Baten uit fondsenwerving en voorlichting
Op verschillende bijeenkomsten was Hapin aanwezig met een stand. De opbrengsten bedragen € 1.083.
In 2017 bedroegen de opbrengsten € 1.937
Rente baten
Over het saldo van onze spaarrekeningen werd in 2017 totaal € 9 aan rente ontvangen. In 2017 was dat € 40.

DE LASTEN
Toerekeninggrondslagen
In de tabel ‘Toelichting lastenverdeling’ op pagina 37 is te zien hoe de kostencategorieën zijn verdeeld over de doelstellingen, de kosten van fondsenwerving en beheer en administratie.
Een aantal opmerkingen verduidelijken de tabel:
• Subsidies en bijdragen betreffen onze financiering van projecten en studiebeurzen in Papua;
• De eigen activiteiten van HAPIN betreffen activiteiten door HAPIN zelf geïnitieerd en uitgevoerd zoals communicatie
en voorlichting en fondsenwerving, maar ook op het terrein van projecten;
• Kosten Beheer en Administratie zijn volgens de VFI richtlijn Aanbeveling toepassing Richtlijn 650 voor kosten Beheer
en Administratie bepaald;
• De lastenverdeling wordt verdeeld op basis van een schatting van de bestede uren aan de doelstellingen, de fondsenwerving en de ondersteunende activiteiten. In boekjaar 2016 hebben we voor het eerst de overige kosten (huur, kantoor- en algemene kosten) met een vast percentage(20%) ten laste gebracht van onze doelstellingen, werving baten
en de post beheer en administratie.
Besteed aan doelstellingen
In 2018 hebben we € 150.894 besteed aan de doelstellingen (in 2017: 163.559)). Hiervan is € 120.519 besteed aan structurele hulp (in 2017 was dit € 117.958).
De bestedingen aan Voorlichting en Bewustmaking zijn lager dan vorig jaar, namelijk € 30.376. In 2017 hebben we nog
€ 45.600 besteed aan Voorlichting en Bewustmaking.
Kosten werving baten
De kosten van de eigen fondsenwerving komen uit op € 22.871. Dit is iets hoger dan In 2017: € 21.857 Hiermee komen we
opnieuw ruim binnen de CBF norm van 25% uit.
Kosten Beheer en Administratie
De kosten Beheer en Administratie bedragen € 11.732 (2017: € 9.747). Hiermee zijn we in het verslagjaar 2018 weer op
onze streefnorm van 6% van de totale lasten gekomen.
De verwachting is dat deze kosten de komende jaren redelijk stabiel blijven.
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RESULTAAT
Het resultaat over 2018 is negatief, namelijk -€ 37.347. Belangrijkste oorzaken:
1. Terugloop particuliere donaties
2. Grotere bijdragen aan projecten in West-Papua, grotendeels uitgevoerd door onze “preferred partner” Hapin Papua.
Financiering van het (negatieve) resultaat is verdeeld over de bestemmingsreserve (afname van € 32.030) en de bestemmingsfondsen, afname met € 5.317. De continuïteitsreserve van € 55.000 is onveranderd gebleven.
Ons beleid ten aanzien van de continuïteitsreserve is erop gericht om deze maximaal 50 % van de jaarlijkse kosten van de
werkorganisatie te laten zijn.
Deze kosten zijn in dit verband gedefinieerd als salarissen, pensioenen en sociale lasten, huisvesting- en servicekosten
en kantoor-en algemene kosten. Deze bedroegen in 2018 € 89.972 (2017: € 88.426) waarmee we ruimschoots aan deze
doelstelling voldoen.

OVERIGE INFORMATIE
Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders noch aan de directie. Bestuurders van Hapin
zijn onbetaalde vrijwilligers.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Het verhogen van de inkomsten blijft de komende jaren een belangrijk speerpunt voor Hapin. Met de bezuinigingen op
de operationele kosten in de afgelopen jaren is er een bodem bereikt qua kostenbesparing voor een professionele organisatie als Hapin.
In 2019 zullen we extra inspanningen doen op het gebied van fondsenwerving, relatiebeheer en het versterken van onze
contacten met andere organisaties. Er zijn besprekingen gestart met een aantal organisaties, die mogelijk leiden tot een
fusie met Hapin. Andere opties zijn nauwere samenwerking op deelgebieden (onderwijs met Papoea Jeugd Naar School,
voorlichting met de Werkgroep Papua Solidariteit).
Sociale media (Website,Facebook, Instagram etc.) zullen een steeds grotere rol gaan spelen in onze publiciteitsuitingen en
in het verwerven van fondsen voor specifieke projecten.
Onze ambitie is om de belangrijkste speler te worden in het veld van organisaties die zich bezighouden met de situatie en
de ontwikkelingen in Papua, zowel nationaal als internationaal.
Het streven om onze partner meer financieel zelfstandig en onafhankelijk van Hapin te laten worden, zal veel aandacht
en inzet vergen.
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Jaarrekening 2018
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
31-12-18
ACTIVA

31-12-17

€

€

Immateriele vaste activa

1

4.887

Materiele vaste activa

2

3.072

Vorderingen en overlopende activa

3

3.683

Liquide middelen

4

136.447

TOTAAL

0

4.887

4.302

3.072

44.910

3.683

120.761

136.447
148.089

4.302
44.910

120.761
169.972

31-12-18
PASSIVA

0

31-12-17

€

€

Reserves en fondsen
-Reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserves

5
6

55.000
35.647

-Fondsen
SMA Gabungan
Remote Schooling Project
Projectenfonds

7
8
9

23.853
113
5.836

10

27.641

Kortlopende schulden
TOTAAL

90.647

29.801
27.641
148.089

55.000
67.677
25.254
5.889
3.975
12.178

122.677

35.118
12.178
169.972
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Staat van baten en lasten in euro

Werkelijk 2018

Begroot 2018

Werkelijk 2017

BATEN
11

129.058

140.000

222.566

Baten van andere organisaties zonder winststreven
12

18.002

10.000

13.975

147.060

150.000

236.541

1.083

2.500

1.937

148.142

152.500

238.478

Baten van particulieren

Som van de geworven baten
Overige baten

13

Som van de baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Projecten

14

100.629

76.482

94.642

Studiebeurzen

15

19.889

16.482

23.317

Voorlichting en bewustmaking

16

30.376

43.607

45.600

150.894

136.572

163.559

22.871

31.607

21.857

22.871

31.607

21.857

11.732

11.482

9.747

11.732

11.482

9.747

Som van de lasten

185.498

179.662

195.163

Saldo voor financiële baten en lasten

-37.356

-27.162

43.315

9

-

40

-37.347

-27.162

43.355

Wervingskosten
Kosten uit eigen fondsenwerving

Kosten van beheer en administratie

Saldo financiële baten en lasten

17

18

19

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/ontrekking aan:
Continuïteitsreserve

-

Bestemmingsreserve

-32.030

35.248

Totaal reserves

20

-32.030

35.248

Totaal bestemmingsfondsen

21

-5.317

8.108

-37.347

43.356

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
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KASSTROOMOVERZICHT
(indirecte methode)
2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten

-37.347

43.356

1.230

949

-36.117

44.305

Vorderingen en overlopende activa

41.227

-43.336

Schulden en overlopende passiva

15.463

-1.364

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

20.574

-395

-4.887

-

-

-3.372

15.686

-3.767

Liquide midelen einde boekjaar

136.447

120.761

Liquide midelen begin boekjaar

120.761

124.528

15.686

-3.767

Aanpassing voor:
Afschrijving vaste activa
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
Mutaties:

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriele vaste activa
Investeringen in materiele vaste activa
Totale kasstroom

Toelichting

Mutatie liquide middelen
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TOELICHTING OP DE BALANS : ACTIVA
(alle bedragen in euro)
2018

2017

-

-

mutaties
investeringen
afschrijvingen

4.887
-

-

Boekwaarde einde boekjaar

4.887

-

2018

2017

Boekwaarde begin boekjaar

4.302

1.879

mutaties
investeringen
desinvesteringen
afschrijvingen

-1.230

3.372

Boekwaarde einde boekjaar

3.072

4.302

31-12-18

31-12-17

Debiteuren
Nalatenschappen
Rente
Depotbedrag PostNL
Vooruitbetaalde kosten
Overige te ontvangen bedragen
Te vorderen donaties en giften

2.000
9
580
517
578

100
42.500
40
440
990
840

Boekwaarde einde boekjaar

3.683

44.910

31-12-18

31-12-17

Rabobank 4440.72.470
Rabobank 3870.19.901
Rabobank 3628.888.069
Rabobank 1515877531 - HUURGARANTIEREKENING
Rabobank 0333712978 - SMA Gabungan
ING Bank inz. Remote School Project 243000
ING Bank inz. SMA Gabungan
ING Bank Spaarrekening SMA Gabungan

29.066
4.993
100.000
2.014
375
-

6.112
1.233
80.000
2.013
5.971
431
25.000

Boekwaarde einde boekjaar

136.447

120.761

Balanstotalen

148.089

169.972

1 Immateriele vaste activa
Boekwaarde begin boekjaar

2 Materiele vaste activa

-949

In bijlage 1 hebben wij een specificatie opgenomen van de afschrijvingen.
3 Vorderingen en overlopende activa

4 Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar met uitzondering van de
Rabo Huurgarantierekening en de RABO bankrekeningen SMA Gabungan
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TOELICHTING OP DE BALANS : PASSIVA
(alle bedragen in euro)
Reserves en fondsen

31-12-18

31-12-17

Continuiteitsreserve

55.000

55.000

Bestemmingsreserves

35.647

67.677

Fonds SMA Gabungan

23.853

25.254

113

5.889

5.836

3.975

2018

2017

55.000

55.000

Fonds Remote Schooling Project
Projectenfonds
Reserves
5 Continuiteitsreserve
Saldo per 1 januari
Af(-)/Bij(+): ontrekking bestemmingsreserve
saldo per 31 december

-

-

55.000

55.000

2018

2017

Saldo per 1 januari

67.677

32.429

Af(-)Bij(+): resultaat boekjaar

-37.347

43.356

6 Bestemmingsreserve

Af(-)/Bij(+): uit continuiteitsreserve

-

-

Af(-)/Bij(+): Naar Fonds SMA Gabungan

1.402

-7

Af(-)/Bij(+): Naar Fonds Remote School Project

5.776

-4.126

Af(-)/Bij(+): Naar Projectenfonds

-1.861

-3.975

saldo per 31 december

35.647

67.677
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VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS : PASSIVA
TOELICHTING OP DE BALANS : PASSIVA
Fondsen
8 Fonds Remote Schooling Project
Saldo per 1 januari

5.889

1.763

Donaties

1.246

11.319

Bankkosten

-17

-44

-7.004

-7.149

113

5.889

31-12-18

31-12-17

3.975

-

- Rotaryclub Roosendaal

-

1.475

- Rotaryclub Zevenaar

-

2.500

Bijdrage projecten
saldo per 31 december
9 Projectenfonds
Saldo per 1 januari
Dotaties:

- Water-en zonnenergie Sorong

3.002

- Bredius Foundation

4.000

Onttrekkingen:

-

- Rotaryclub Zevenaar

-457

- Water-en zonnenergie Sorong

-684

- Bredius Foundation

-4.000

saldo per 31 december

5.836

3.975

31-12-18

31-12-17

Crediteuren

8.977

585

Vakantiegeld

2.416

1.858

10 Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen

300

Vooruitontvangen donaties

1.305

370

Loonheffing

-

2.448

1.501

11.737

6.103

Te betalen bankkosten

425

375

Te betalen projectkosten

-

693

Accountantskosten

Te betalen overige kosten
saldo per 31 december

33

692

27.641

12.178

148.089

169.972

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Huur kantoorruimte
Sinds 1 januari 2013 huren we een kantoorruimte in het Dienstencentrum van de PKN.
De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd volgens het Consumentenprijsindexcijfer
alle huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd door het CBS
Tot 2020 is er een huurverplichting van ongeveer € 8.500 per jaar.
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
BATEN
11 Baten van particulieren
Donaties en giften van particulieren
Nalatenschappen
12 Baten van andere organisaties zonder winststreven

Som van de geworven baten

13 Overige baten
Overige baten
Subtotaal overige baten
Totaal inkomen

2018

2017

116.075
12.982

179.153
43.413

18.002

13.975

147.060

236.541

2018

2017

1.083
1.083

1.937
1.937

148.142

238.478

2018

2017

75.371
18.937
1.682
4.394
246
100.629

72.000
18.054
1.657
2.742
190
94.642

2018

2017

5.452
8.116
1.682
4.394
246
19.889

10.991
7.737
1.657
2.742
190
23.317

LASTEN
14 Kleinschalige projecten in (West)Papua
bijdragen
personeelskosten
huisvestingskosten
kantoor-en algemene kosten
afschrijving

15 Studiebeurzen
bijdragen
personeelskosten
huisvestingskosten
kantoor-en algemene kosten
afschrijving
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Vervolg: Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
LASTEN
16 Voorlichting
bijdragen
publiciteit en communicatie
personeelskosten
huisvestingskosten
kantoor-en algemene kosten
afschrijving

2018
7.504
5.728
10.821
1.682
4.394
246
30.376

2017
23.744
6.952
10.316
1.657
2.742
190
45.600

2018

2017

5.728
10.821
1.682
4.394
246
22.871

6.952
10.316
1.657
2.742
190
21.857

2018

2017

5.410
1.682
4.394
246
11.732

5.158
1.657
2.742
190
9.747

185.498

195.163

9

40

20 Reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve

-32.030

35.248

21 Fondsen
- Fonds SMA Gabungan
- Fonds Remote School Project
- Projectenfonds
resultaat

-1.402
-5.776
1.861
-37.347

7
4.126
3.975
43.356

LASTEN
17 Kosten Eigen Fondsenwerving
publiciteit en communicatie
personeelskosten
huisvestingskosten
kantoor-en algemene kosten
afschrijving

18 Beheer en administratie
personeelskosten
huisvestingskosten
kantoor-en algemene kosten
afschrijving

totaal lasten
19 Financiele baten en lasten
rente banken
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20%

Percentuele verdeling overige kosten

B

20%

15%

19.889

5.452
8.116
1.682
4.394
246

Doelstelling
Studiebeurzen

20%

20%

30.376

7.504
5.728
10.821
1.682
4.394
246

C

Voorlichting

20%

20%

22.871

5.728
10.821
1.682
4.394
246

D

20%

10%

11.732

5.410
1.682
4.394
246

E

185.498

88.327
11.457
54.104
8.409
21.971
1.230

Wervingskoste Beheer en Realisatie
2018
n
Administratie

De personeelskosten worden vooral gemaakt voor het realiseren van de doelstellingen en de wervingskosten(fondsenwerving)

35%

Percentuele verdeling personeelskosten

100.629

75.371
18.937
1.682
4.394
246

Subsidies en Bijdragen
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor-en algemene kosten
Afschrijving en rente

Totaal

A

Projecten

Lasten

Bestemming

Lastenverdeling 2018

179.662

70.000
22.250
60.000
8.500
17.662
1.250

Begroot
2018

195.162

106.734
13.904
51.581
8.285
13.709
949

Realisatie
2017
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Onderstaand overzicht sluit aan bij de tabel Lastenverdeling
Specificatie Lasten
Werkelijk 2018

Begroot
2018

Werkelijk
2017

Salarissen en sociale lasten
Bruto Lonen en salarissen incl vak geld

42.213

45.000

41.250

5.732

6.000

4.513

47.944

51.000

45.763

Ziekengeldverzekering(Interpolis)

2.211

2.214

2.259

Reiskosten woon-werkverkeer

2.355

2.000

2.733

0

-

-

1.595

1.500

826

6.160

5.714

5.818

8.409

8.409

8.285

0

-

-

8.409

8.409

8.285

3.008

2.500

1.604

569

1.000

141

11.563

7.500

7.000

337

350

343

Bestuurskosten

1.472

2.000

1.132

Bureaukosten

6.399

4.939

3.487

23.348

18.289

13.707

1.230

1.250

949

1.230

1.250

949

75.371

60.000

72.000

5.452

10.000

10.991

14.704

15.000

23.744

95.526

85.000

106.735

2.880

10.000

13.904

185.498

179.662

195.161

89.972

94.662

88.426

Sociale lasten
Overige personeelskosten

Vrijwilligersvergoeding
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Huur
Overige huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Automatisering
Algemene reis- en verblijfkosten
Accountantskosten
Verzekeringen

Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten apparatuur
Subsidies en bijdragen(aan doelstellingen)
Projecten Papua
Studiefonds
Voorlichting en bewustmaking

Eigen activiteiten
Totale kosten
Kosten werkorganisatie
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KENGETALLEN
Baten

2018

2017

129.058

222.566

18.002

13.975

1.091

1.937

148.151

238.478

Besteed aan eigen fondsenwerving

22.871

21.857

Besteed aan kosten beheer en administratie

11.732

9.747

Besteed aan doelstellingen

150.894

163.559

Totale lasten

185.498

195.163

Kosten eigen fondsenwerving in % baten

15%

9%

Verwervingskosten in % totale lasten

12%

11%

Besteding aan doelstelling in % totale baten

102%

69%

Besteding aan doelstelling in % totale lasten

81%

84%

6%

5%

100.629

94.642

19.889

23.317

30.376
150.894

45.600
163.559

Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Overige baten
Totale baten

Lasten

Percentages

Beheer en administratie in % totale lasten
Verloop doelstelling

Projecten
Studiebeurzen
Voorlichting en bewustmaking
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BEGROTING 2019

€

BATEN
Baten van particulieren
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Baten uit Fondsenwerving en voorlichting
Som van de baten

150.000
10.000
160.000
5.000
165.000

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Projecten

88.199

Studiebeurzen

23.328

Voorlichting en bewustmaking

47.796

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

159.323

Wervingskosten

30.046

Kosten van Beheer en Administratie

12.735

Som van de Lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van Baten en Lasten

202.104
-37.104
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generaal totaal

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

Materiele vaste activa
ACER Laptop E1-771
HP PRINTER Pro 400 M401dn
ACER TMX 349
ACER Veriton desktops
totaal

mrt.-14
apr.-14
nov.-16
mei-17

20,00%

aanschaf afschr %
jaar

Immateriele vaste activa
Aanschaf XAPTI-CRM systeem
totaal

omschrijving

11.039

949
635
1.195
3.372
6.152

4.887
4.887

aanschaf
waarde

STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN 2018

Bijlage 1: Staat van Aanschafwaarde en Afschrijvingen 2018

-

1.850

712
466
279
393
1.850

cum afschr
t/m 2017

-

4.302

237
169
917
2.979
4.302

boekwaarde
01-01-18

4.887

-

4.887
4.887

(des)invest
2018

-

103

16
11
20
56
103

Afschrijving
per maand

-

1.230

190
127
239
674
1.230

afschrijving
2018

3.080

902
593
518
1.068
3.080

-

cum afschr t/m
31-12-18

7.959

47
42
677
2.304
3.072

4.887
4.887

boekwaarde
31-12-18
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BIJLAGE 2: PROJECTKOSTEN EN OPERATIONELE KOSTEN KSP HAPIN PAPUA (volgens financiële verantwoording KSP Hapin Papua)
PROJECT COSTS 2018
Project Code

Project Name

Total Proposed
Budget 2018

Realisation
2018

IDR

IDR

0

JAY 18.01

Personeels-en organsiatiekosten KSP Hapin Papua

761.474.001

540.217.368

1

JAY 18.02

Study Grants

80.000.000

25.000.000

2

JAY 18.04

Microcredit Jayapura

50.000.000

50.367.000

3

JAY 18.05

Training of Community Entreprenuership

106.575.000

102.125.000

4

JAY 18.06

Training Community-Based Entreprise Development

73.950.000

-

5

JAY 18.07

Clinic Pasar Mama - mama Papua

34.900.000

-

6

JAY 18.08

Student gathering

13.700.000

-

7

JAY 18.09

Mobile Training Entreprenuership

40.500.000

-

8

JAY 18.10

Support Solar lamp and filter air Depapre

38.500.000

9

JAY 18.11

Access to Water and Light for Learning Garden

16.250.000

-

10

JAY 18.12

English Lessons at the Market

34.900.000

-

11

JAY 18.13

Money Changing

30.000.000

12

JAY 18.14

Introduction to Camera and its Functions: for Begin-

17.350.000

-

13

JAY 18.14

Citizen Journalistics

19.575.000

-

14

SOR 18.01

Access to Water and Light for Kokoda

49.000.000

15

SOR 18.02

Microcredit Sorong

37.100.000

16

WAM

Support dr. Mia Rumateray on Hospital Administra-

134.000.000

17

JAY 18.16

Literacy Corner HapinPapua for children in the

34.000.000

18

JAY 18.17

Maintenance Support for West Papuan Updates

33.000.000

33.000.000

19

JAY 18.18

Support Yulianus Boga

20.000.000

12.970.000

20

JAY 18.19

The book of story mama’s

60.000.000

-

21

JAY 18.20

Public transportation KSP HapinPapua

150.000.000

-

22

JAY 18.22

Support Koperasi Wanita ‘’Seumire Daumire’’

27.250.000

26.000.000

23

JAY 18.23

Support Kiosk Mama - mama Amai Village

35.000.000

42.000.000

24

WAM

Support Selling Equipment honey-Hitigama

12.800.000

12.800.000

25

MER 18.01

Support M2P Merauke-micro credit programma

15.000.000

13.758.526

Totaal Kosten

1.897.024.001

1.021.986.262

Hiervan Projectkosten

1.135.550.000

481.768.894

Hiervan Organisatiekosten

761.474.001

540.217.368

45.803.400

30.000.000

59.944.968

28.000.000
-
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