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Toelichting op financieel jaarverslag van 2022 
 
Vastgesteld op 16 februari 2023 
 
Algemeen 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij doen dit 
geheel belangeloos. 
 
Uitgaven 
De kosten voor de Rabobankrekening zijn noodzakelijke kosten voor het aanhouden 
van de bankrekening en stortingen naar de bankrekening van de stichting op Bali.  
 
De kosten van de website zijn de kosten die moeten worden betaald om de website te 
hosten. Er zijn geen kosten voor de webmaster. De webmaster doet dit geheel 
belangeloos.  
 
De kosten voor Bali 2022 bestaan uit: Levensonderhoud van de kinderen, medische 
kosten van de kinderen, viering jubileum, vaste lasten, medische kosten leiding, reis- 
en verblijfkosten, aanschaf muziekinstrumenten, aanschaf inboedel en 
reparatiewerkzaamheden. 
 
Levensonderhoud van 5 kinderen in 2022: € 8.329,09  
De kosten voor het levensonderhoud voor de eerste 3 maanden van 2022 zijn in 2021 
al voldaan en zijn in dit bedrag dus niet opgenomen.  
De kosten zijn o.a. gemaakt voor eten, kleding en lesgeld. Door de coronacrisis waren 
de kosten van de levensmiddelen gedurende het hele jaar hoger dan begroot.  
 
Medische kosten van 5 kinderen in 2022: € 1.669,32  
De medische kosten voor de eerste 3 maanden van 2022 zijn in 2021 al voldaan en 
zijn in dit bedrag dus niet opgenomen. 
De medische kosten bestaan o.a. uit ziektekostenverzekering, operatie Yosep en extra 
kosten i.v.m. corona (zoals desinfecteringsmiddelen, vitamines en tests). 
 
Jubileum: € 1.805,00 
Stichting Timeus bestond in 2022 15 jaar. Hiervoor hebben de donateurs een speciale 
donatie gedaan. Hier is een extra keyboard en regenjassen van gekocht. Ook zijn zij 
allemaal uit eten geweest. 
 
Vaste lasten 2022: € 6.191,68 
De vaste lasten voor de eerste 3 maanden van 2022 zijn in 2021 al voldaan en zijn in 
dit bedrag dus niet opgenomen. 
De vaste lasten bestaan o.a. uit beloning voor de leiding, elektra, water, waterfilters, 
belastingen, onderhoud auto, brandstof voor brommer en auto, internet en telefoon. 
 
Medische kosten Ginting en Corrie: € 1.987,28 
Ginting had dengue en was ernstig ziek. Hij heeft ruim een week in het ziekenhuis 
gelegen. Corrie, dochter van het echtpaar Ginting en Ana, heeft ook een week in het 
ziekenhuis gelegen. Er is een MRI van haar hoofd gemaakt. Helaas worden niet alle 
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kosten door de ziektekostenverzekering vergoed. Hiervoor zijn 
speciale donaties ontvangen. 
 
Reis- en verblijfkosten Flores 2022: € 950,70 
Deze kosten zijn gemaakt om naar het eiland Flores te reizen. 
Het was de bedoeling om kinderen op te halen, maar omdat zij niet waren 
gevaccineerd tegen covid19 mochten zij niet mee. Wel heeft Ginting een aantal 
scholen voor gehandicapte kinderen bezocht. 
 
Reis- en verblijfkosten Soemba: € 774,65 
Dit bedrag is overgemaakt om naar Soemba te reizen. Helaas kon de reis in 2022 niet 
doorgaan. De reis staat nu voor juli 2023 gepland.  
 
Aanschaf muziekinstrumenten: € 3.365,13 
Voor dit bedrag zijn o.a. een keyboard, basgitaar, viool, drumstel en mengpaneel 
gekocht. 
 
Vervanging inboedel en aanschaf materialen: 2022: € 4.603,89 
Deze kosten bestaan o.a. uit gordijnen, naaimachine, vervangen van koelkast, 
vriezer, bedden, beddengoed, huishoudelijke apparaten, lampen, kranen en 
kantoorbenodigdheden. 
  
Reparaties: € 3.510,86 
De reparaties zijn o.a. gedaan aan de weg, watersysteem en verdiepen waterput. 
 
De totale kosten voor 2022: € 33.187,60 
 
De kosten voor 2023 bestaan uit: Levensonderhoud van de kinderen, medische kosten 
van de kinderen, vaste lasten, reserve en nog niet geoormerkte kosten. 
 
Levensonderhoud van 5 kinderen 2023: € 4.542,07  
Dit betreft de kosten voor 5 maanden voor 5 kinderen. Deze kosten zijn in 2022 
overgemaakt. 
De kosten zullen o.a. worden gemaakt voor eten, kleding en lesgeld. 
 
Medische kosten van 5 kinderen 2023 € 465,09 
Deze kosten zijn voor 5 maanden voor 5 kinderen. Het gaat hier o.a. om kosten voor 
de ziektekostenverzekering. Deze kosten zijn in 2022 overgemaakt. 
 
Vaste lasten 2023: € 3.910,15 
De vaste lasten bestaan o.a. uit beloning voor de leiding, elektra, waterfilters, 
belastingen, onderhoud auto, brandstof voor brommer en auto, internet en telefoon. 
Het betreft de kosten voor de eerste 5 maanden van 2023. Deze kosten zijn in 2022 
overgemaakt. 
 
Reserve 2023: € 1.590,63 
Dit bedrag is in 2022 overgemaakt.  
Dit betreft de reserve voor de eerste 5 maanden van 2023. Dit bedrag kan worden 
gebruikt voor onvoorziene kosten.  
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Nog niet geoormerkt bedrag 2023 € 5.528,00 
De bestemming van dit bedrag zal nog nader bepaald worden. 
In ieder geval is het bedoeld voor het ophalen van 2 kinderen 
die bij Timeus komen wonen en het levensonderhoud voor deze 
kinderen. 
 
Totaal overgemaakt voor 2023: € 16.035,94 
 
 
Opbrengsten 
De opbrengsten spreken allen voor zich. 
 
 
Balans 
De balansposten spreken voor zich. 
 


