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Stichting SUSILA DHARMA Nederland 

 

Jaarverslag 2013 

 

Stichting Susila Dharma Nederland is in 2013 flink in beweging geweest, met name in de 

tweede helft van het kalenderjaar. Statutair is de Vereniging Subud Nederland 

verantwoordelijk voor de benoeming van de voorzitter van de Stichting, en op het nationaal 

congres van Vereniging Subud in mei, werd ondergetekende in die functie benoemd.              

In de loop van het najaar werd het bestuur uitgebreid met een aantal actief belangstellenden, 

waardoor we een evenwichtige takenverdeling konden vastleggen. Gezamenlijk zijn we de 

discussie aan gegaan hoe we het ‘gezicht’ van SD Nederland verder vorm kunnen en willen 

gaan geven. Deze discussie is nog gaande, maar heeft al tot een aantal belangrijke 

aandachtspunten geleid. Ten eerste de behoefte om niet alleen projecten op afstand te steunen, 

maar ons daarnaast ook te richten op wat er in eigen land mogelijk gedaan kan worden. 

Daaraan verbonden hopen we dat SD Nederland kan uitgroeien tot een stichting die zich niet 

alleen met financiële steun bezig houdt, maar ook bijdraagt en bemiddelt op het gebied van 

inhoudelijke expertise, en daarmee directe betrokkenheid kan bieden aan initiatieven die onze 

doelstelling onderschrijven. 

In augustus werd deelgenomen aan de jaarvergadering van Susila Dharma International 

Association (SDIA), die plaatsvond nabij Jakarta, Indonesië. Tegelijkertijd werden projecten 

in de omgeving bezocht, te weten YUM, het Clean Water Community Project en Saudara 

Sejiwa (opvangtehuis voor vrouwen). De eerste twee van deze projecten worden door SD 

Nederland gesteund.  Ook op internationaal niveau lijkt evaluatie van de identiteit en het 

takenpakket van de organisatie, actueel. Door  toegenomen professionalisering en het belang 

van externe relaties, is de afstand tussen het internationale orgaan en haar leden vergroot. De 

complexe samenhang tussen de internationale organisatie en de nationale organisaties, die 

tezamen deel uitmaken van de World Subud Organization (WSA), en de projecten 

wereldwijd, vraagt om heldere richtlijnen en flexibele samenwerkingsrelaties. Met de keuze 

van een nieuwe internationale voorzitter in 2014, zal dit proces verder vorm moeten krijgen.  

In oktober kreeg SD Nederland bezoek van een SDIA staflid, Hillel Natanson, die een 

presentatie kwam geven over zijn reizen langs diverse projecten in India en Latijns-Amerika. 

Tevens vergezelde hij onze voorzitter op reis naar Marokko, om te onderzoeken of SD iets 

zouden kunnen betekenen voor het onderwijs in het in ontwikkeling achtergebleven 

Rifgebergte. Uiteindelijk heeft SD Nederland niet besloten voor actieve steun aan deze regio, 

pagina 1



gezien de prioriteit die het bestuur zichzelf stelt om alleen projecten te steunen waarbij een 

directe eigen betrokkenheid bestaat. 

Andere activiteiten in het najaar waren een inzamelingsactie voor de Filippijnen, en het 

opzetten van een eigen website: www.susiladharma.nl. Op de website kunt u actuele 

projectinformatie vinden, alsmede het laatste nieuws en officiële documenten. Met behulp van 

een ‘Doneer-knop’ is het mogelijk om rechtsreeks via de site te doneren aan een project naar 

keuze. 

Tot slot is het van belang om te melden dat onze ANBI-status is verlengd. Giften blijven dus 

aftrekbaar van de belasting. We mochten ons dit jaar verheugen in de ontvangst van een 

aanzienlijke nalatenschap. Mocht u de mogelijkheid willen overwegen om een eenmalige 

grotere schenking te doen, of een deel van uw erfenis aan SD Nederland na te laten, dan 

bespreken wij graag met u hoe zo’n schenking het best benut zou kunnen worden.  

In bijgaand algemeen en financieel verslag kunt u precies zien welke projecten SD Nederland 

in 2013 heeft gesteund. Nieuw is onze betrokkenheid bij de opzet van gezondheidscentra in de 

DR Congo, en onze steun aan het Clean Water Project in Indonesië. Voor meer 

achtergrondinformatie over de projecten, en foto’s daarvan, verwijs ik u graag naar onze 

website.  

Rest mij iedereen die ons werk dit jaar mogelijk heeft gemaakt door middel van hun 

persoonlijke bijdrage, van harte te bedanken! Uw doorlopende of eenmalige giften zijn 

onmisbaar om ons werk voort te zetten en verder uit te breiden. Wij zullen ook komend jaar 

weer ons uiterste best doen, om uw donatie zo zorgvuldig en effectief mogelijk te besteden. 

 

Hartelijke groet, 

Hannah de Roo – voorzitter 
 

Leonard van Willenswaard – vice-voorzitter en penningmeester 

Sabrina Castillo – bestuurslid 

Henriette Sillem – bestuurslid 

Erica Visman – secretaris 

Reinbrand Visman – webmanager en consultant 

Reineke van Willenswaard- adviseur  

Geert Gereadts - adviseur 
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 Projecten 2013 

 

Indonesië   

In Indonesië bevinden zich een aantal sterk ontwikkelde SD-projecten, die wij al langere tijd 

steunen. In 2013 hebben we twee activiteiten van YUM gesteund, waaronder het agrarische 

project in Centraal Kalimantan. De plaatselijke bevolking in het Bakit Batu district wordt 

getraind om groenten te kweken en kleinschalige veeteelt te bedrijven. Een onafhankelijk 

instituut uit Bogor heeft het project geëvalueerd en positief beoordeeld. Uiteraard wordt er 

steeds opnieuw gekeken waar behoefte aan is en hoe de deelnemers aan dit project in 

toenemende mate zelfstandig hun leefomstandigheden kunnen helpen verbeteren. 

 

             

 

Een andere YUM activiteit die SD Nederland in 2013 opnieuw steunde, is  de sponsoring van 

educatieve programma’s voor een aantal studenten. Met een relatief kleine bijdrage krijgt een 

groep leerlingen toegang tot het basis- en voortgezet onderwijs, waardoor zij aan een beter 

toekomstperspectief werken.   

 

 

SD Nederland heeft de Bina Cita Utama school op Kalimantan gesteund met een eenmalige 

bijdrage, die de opbrengst vormde van de ‘marktplaats’ gehouden in het voorafgaande jaar. 
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Tenslotte hebben we onze doorlopende steun aan Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) 

verlengd.  Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) werd in 1997 opgericht door Kalimantan Gold 

Corporation Limited, een bedrijf dat naar delfstoffen zoekt. Met het oog op de toenemende 

industrialisatie in dit gebied, is de intentie om de kwaliteit van leven van de Dayak bevolking 

te helpen verbeteren, met name in de noordelijke omgeving van de Kahayan rivier, in 

Centraal Kalimantan. 

YTS werkt intensief samen met lokale gemeenschappen en plaatselijke overheden, om hun te 

ondersteunen in een gezamenlijk ontwikkelingsproces dat voor beide partijen constructief is. 

Beleidsplanning en -uitvoering wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd.                                                        

Daarnaast levert YTS technische ondersteuning bij activiteiten die de bevolking helpen te 

voorzien in hun dagelijkse levensonderhoud, zoals het houden van kippen, varkens en 

visvijvers, alsmede verbouwing van rijstvelden en de productie van rubber.                                         

Door middel van groepstrainingen, jaarplanningen en overleg met diverse overheidsorganen, 

wordt de zelfredzaamheid en inspraak van de Dayak bevolking bevorderd. 

 

 

 

 

 

 

Nieuw in Indonesië was dit jaar onze steun aan het Clean Water Community Project, een 

samenwerkingsproject tussen SD Indonesië en Planet Water Foundation (PWF) – een 

Amerikaanse NGO die gericht is op het verstrekken van schoon water aan scholen en 

agrarische gemeenschappen in Azië. SD Nederland heeft de installatie van een 

waterfiltersysteem gefinancierd. Het project zorgt niet alleen voor installatie van de 

filtersystemen, maar werkt ook met de plaatselijke bevolking om hen bewust te maken van de 

noodzaak van hygiëne. 
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India 

In India hebben we ook dit jaar weer het agrarische project Anisha Rural gesteund. Dit 

project richt zich op de begeleiding van kleine boeren en families zonder grond bij het 

ontwikkelen van een natuurlijke manier van landbouw bedrijven, door o.a. een eigen 

zadenbank en het toepassen van organische methoden. Momenteel bevindt het project zich in 

de tweede fase en onze collega’s van SD Duitsland en Engeland hebben in het najaar een 

bezoek gebracht aan Anisha.  

 

 

 

D.R.Congo 

Via Susila Dharma International Association (SDIA) is SD Nederland betrokken geraakt bij 

activiteiten in D.R.Congo. SDIA is daar werkzaam met behulp van de Buchan Family 

Foundation (BFF), om een aantal gezondheiscentra te realiseren in gebieden waar 

gezondheidszorg nauwelijks voor handen is. 

SD Nederland heeft bijgedragen aan de bouw van een moederschapskliniek in Lemba Imbu. 

Deze kliniek biedt ruimte voor 12 bedden en heeft een aparte bevallingskamer. Bij de 

projecten in dit gebied wordt samengewerkt met SD Canada en SD Frankrijk. 
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Philippijnen 

In oktober is een inzamelingsactie onder de leden gehouden voor de slachtoffers van de 

Haiyan op de Philippijnen. De opbrengst hebben we uit ons eigen fonds verdubbeld en werd 

daarna nogmaals verdubbeld door de Canadese autoriteiten, waardoor het een aanzienlijk 

totaalbedrag is geworden. 

Portugal  

Dankzij een bestemde gift konden we het project Roda Viva in Portugal steunen. Dit is een 

school en opvangcentrum voor kinderen en jeugd van geïmmigreerde families.  
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FINANCIEN 2013 

 

 VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 

Bij besluit van het bestuur van de Stichting Susila Dharma Nederland zijn Kees 
Los en Feodore Ruzhenkov benoemd als Kascommissie van de Stichting voor 
het boekjaar 2013. 

De Commissie heeft de rekening en verantwoording van het bestuur en in het 
bijzonder van de penningmeester over het boekjaar 2013 onderzocht. 

De Commissie is van mening dat de door de penningmeester overgelegde 
stukken, zoals hier bijgevoegd, een getrouw beeld geven van het handelen 
van het bestuur en van de financiële toestand van de Stichting. 

De Commissie adviseert het Bestuur van de Stichting om de Penningmeester 
van de Stichting te dechargeren voor zijn beheer over het betrokken boekjaar. 

 

Getekend te Capelle aan den IJssel op 30 juni 2014 

 

w.g   

 

Kees Los  Feodore Ruzhenkov 
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STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Alle bedragen in EURO.

ACTIVA 12/31/2013 12/31/2012

Financiële vaste activa

Effecten 344,247         366,702         

Vorderingen op korte termijn 11,138           526                

Liquide middelen 24,343           34,492           

379,728         401,720         

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 377,685         396,417         

Bestemmingsreserves 1,755             4,295             

379,440         400,712         

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog af te dragen aan projecten -                     325                

Overige te betalen kosten 288                683                

288                1,008             

379,728         401,720         

EXPLOITATIEREKENING

2013 2012

BATEN

Ontvangen giften 15,059           5,845             

Financiële baten

Dividenden, rentes e.d. 12,096           13,446           

Beleggingsresultaat -/- kosten (30,732)          (3,432)            

(18,636)          10,014           

Totale baten (3,577)            15,859           

LASTEN

Kosten inzake projecten 15,053           12,915           

Bestuurskosten 1,992             1,537             

Secretariaat en administratie 650                277                

17,695           14,729           

Resultaat (36,331)          (4,715)            

Mutatie Bestemmingsreserve                                                                                                                                                                     (2,540)            (3,310)            

Mutatie Algemene Reserve (18,732)          4,440             

Resultaat (21,272)          1,130             
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STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Alle bedragen in EURO.

ACTIVA

EFFECTEN 12/31/2013 12/31/2012

Beurs-genoteerde obligaties 232,743 223,685

Beurs-genoteerde aandelen 84,142 90,640

Beurs-genoteerde derivaten 1,006 3,983

Niet-beursgenoteerde participaties 26,356 48,394

344,247 366,702

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Toegezegd legaat 8,602

Terug te vorderen dividendbelasting 391 526

Vooruitbetaalde reiskosten 2,145

11,138 526

LIQUIDE MIDDELEN

ABN AMRO rekening courant nr. 515376566 1,324 3,700

Theodoor Gilissen beleggersrekening nr. 153542 19,002 27,280

ABN AMRO spaarrekening nr. 506562913 4,017 3,512

24,343 34,492

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 12/31/2013 12/31/2012

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 2013 (2012) 396,417 391,977

Bij/Af: resultaat boekjaar -18,732 4,440

Saldo per 31 december 2013 (2012) 377,685 396,417

Bestemmingsreserves

Saldo per 1 januari 2013 (2012) 4,295 7,605

Mutatie boekjaar -2,540 -3,310

Saldo per 31 december 2013 (2012) 1,755 4,295

waarvan tbv YUM school sponsoring 1,755 3,195

                tbv Anisha Rural 0 1,000

KORTLOPENDE SCHULDEN 12/31/2013 12/31/2012

Bali school sponsoring 0 325

Kantoorkosten 227 0

Bestuur-reiskosten 61 258

Beleggingsbeheerkosten 0 425

288 683
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STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2013

Alle bedragen in EURO.

BATEN 2013 2012

Ontvangen giften

Algemene giften 4,430 4,216

Erfstellingen, legaten 8,602

13,032 4,216

Giften voor specifieke projecten 2,027 1,629

Totaal ontvangen giften 15,059 5,845

Zie volgende blz. voor de bestemming van giften voor specifieke projecten.

Financiele baten.

Resultaat verkoop effecten 8,321 568

Ongerealiseerd resultaat -36,006 -121

-27,685 447

Beheerskosten 3,047 3,878

-30,732 -3,431

Rente obligaties 7,795 7,938

Dividenden 2,949 3,974

Andere financiele baten 1,352 1,533

-18,636 10,014

LASTEN

Bestuurskosten

Reis- en vergaderkosten buitenland: 1,684 1,193

Reis- en vergaderkosten binnenland 308 344

1,992 1,537

Secretariaat en administratiekosten

Jaarrekening controle 0 0

Kantoorkosten 461 0

Bankkosten 169 177

Diverse kosten 20 100

650 277

Kosten inzake projecten

Bijdragen aan projecten 13,053 10,915

Kosten fondsenwerving 0 0

Jaarbijdrage aan SDIA Inc. 2,000 2,000

15,053 12,915

Zie de volgende blz. voor een specificatie van de bijdragen aan projecten.
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STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

Alle bedragen in EURO.

Specificatie bijdragen aan projecten in 2013. Bijdragen uit Bijdragen uit Totale

algemene giften en bestemde bijdragen

Doelgebied Projectnaam financiele baten giften per project

PHILIPPIJNEN Haiyan slachtoffers 1,277€      1,278€      2,555€      

D.R. CONGO Lemba Imbu Health Centre 1,500€      -€             1,500€      

INDIA Anisha Rural 946€         54€           1,000€      

INDONESIA YUM Schoolsponsoring 1,345€      195€         1,540€      

YUM Agrarian 1,000€      -€             1,000€      

YTS Bukit Batu project 1,968€      -€             1,968€      

Clean Water project 2,090€      -€             2,090€      

BCU School 900€         900€         

PORTUGAL Roda Viva -€             500€         500€         

11,026€    2,027€      13,053€    

ALGEMENE TOELICHTING.

De inkomsten van de stichting bestaan uit opbrengsten uit vermogen, algemene giften en giften

met een door de schenker bepaalde bestemming. Uit de opbrengsten uit vermogen en de algemene

giften worden de bijdragen aan door het bestuur geselecteerde activiteiten betaald en de kosten 

bestreden. Giften met een bepaalde bestemming worden in hun geheel aangwend voor de aangegeven

bestemming. Giften met bestemming die in het verslagjaar niet of niet geheel zijn aangwend, worden

als bestemmingsfonds op de balans opgenomen.

Het bestuur streeft ernaar het vermogen van de stichting zoveel mogelijk in stand te houden dan wel

te doen toenemen, zodat continuiteit in de toekomst gewaarborgd blijft. Grote eenmalige giften en 

legaten waarvan de bestemming niet bepaald is door de schenker of erflater worden in een door het

bestuur te bepalen verhouding verdeeld over exploitatie en vermogensvorming.

Het vermogen is belegd in aandelen, obligaties en deposito's. Deze beleggingen moeten gezien 

worden als beleggingen op lange termijn. Op de beurs genoteerde effecten zijn opgenomen tegen 

actuele waarde op de balansdatum; ongerealiseerde waardeveranderingen worden onmiddellijk in het

resultaat opgenomen. Niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs

of lagere marktwaarde. Er wordt een defensief profiel gehanteerd, d.w.z. obligaties 40 - 80 %, aandelen

10 - 50 % en liquiditeiten 0 - 20 % van de door de adviseur beheerde portefeuille.

Activa en passiva, met uitzondering van effecten, zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Transacties

in buitenlandse valuta worden geboekt tegen de Euro-koers op transactiedatum. Activa en passiva in

vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.

OVERIGE GEGEVENS.

Gezien het relatief beperkte budget waarmee gewerkt wordt, is sinds enkele jaren de accountantscontrole

van de in eigen beheer gevoerde boekhouding vervangen door controle door een, met instemming van de

Vereniging Subud Nederland, benoemde kascommissie bestaande uit twee verenigingsleden of een

extern administratiekantoor.
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Stichting Susila Dharma Nederland Begroting 2013

Inkomsten begr. 2013 2012- real

Donaties Subud 3,000€     4,226€     

Donaties derden 1,120€     1,620€     

Rente obligaties 7,500€     7,938€     

Dividenden 4,000€     3,974€     

Vermogensbeheer -/- kosten -€              (3,431)€    

Overige 1,000€     1,533€     

Totaal inkomsten 16,620€   15,860€   

Uitgaven

Projectsteun 15,000€   12,915€   

Reis/verbl. BNL 400€         344€         

Reis/verbl. BTL 1,250€     1,193€     

Kantoorkosten 250€         177€         

Diversen 25€           24€           

Totaal uitgaven 16,925€   14,653€   

Resultaat (305)€       1,207€     

Projectsteun

YUM Scholarships 2,310€      

YTS Kahayan -€               

ICDP -€               

Roda Viva -€               

Anisha Rural 1,000€      

Skola Vera 550€         

Camaguey 510€         

Bali scholarship 325€         

Rampennoodhulp -€               

Contr. SDIA 2,000€      

Villa Zebra 1,500€      

Cscom Lemba Imbu, DRC 2,020€      

La Obra Fant., Arg. 1,200€      

YUM Agrarian 1,500€      

Diversen (f.e. SD Germany) -€               

-€               12,915€    
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