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Stichting SUSILA DHARMA Nederland

Bericht van de voorzitter

De stichting is in 2015 weer behoorlijk actief geweest, al vertaalt zich dat niet persé in een
toename van het aantal projecten dat wij hebben gesteund. Er waren enkele kleinschalige
acties naar aanleiding van calamiteiten zoals de aardbeving in Nepal, de smogvorming op
Kalimantan en een bijdrage aan de kinderen van vluchtelingen bij Calais. Ook hebben we
onze vertrouwde partner, het onderwijsproject Roda Viva in Portugal, kunnen helpen om de
gevolgen van een termietenplaag weg te werken. Daarnaast zijn we trouw gebleven aan de
diverse projecten in Indonesië van YUM en YTS. Een onverwachte uitschieter was de
structurele bijdrage die geleverd kon worden aan de bouw van een verblijf voor cursisten van
het Vocational Training Center (VTC) in Kalimantan, waarmee dit opleidingscentrum
binnenkort studenten die ver weg wonen, intern kan opnemen.

Het bestuur heeft dit jaar relatief minder kosten gemaakt, mede doordat er minder (ver)
gereisd werd. In het voorjaar was er wel de SD-Europa bijeenkomst, deze keer in Bonn, waar
de Europese leden konden netwerken en zich gezamenlijk voorbereiden op de internationale
jaarvergadering die plaatsvond in de zomer, in Engeland. Daar werd o.a. een speciale
bijeenkomst gehouden met als thema Kwalitatieve educatie en zorg voor kinderen binnen SD-
projecten, die door de deelnemers als inspirerend en leerzaam werd ervaren. De
jaarvergadering werd goed bezocht door zowel landelijke SD-voorzitters als projectleiders
vanuit Noord-Amerika, Indonesië, Nieuw-Zeeland en Europa, alsmede belangstellenden die
als observeerder aanwezig waren. Voor het internationale bestuur werden twee nieuwe leden
benoemd en het was een uitstekende gelegenheid voor alle aanwezigen om informatie uit te
wisselen en de onderlinge contacten te verdiepen en uit te breiden.

Tijdens een informeel bezoek in mei aan de zgn. Zone 4-bijeenkomst in Hongarije, bleek dat
de belangstelling voor activiteiten van SD in Oost-Europa groeiende is. Bij de jaarvergadering
in 2016, die zal plaatsvinden in Polen, wordt daar hopelijk verder gevolg aan gegeven. De
opvang van de vluchtelingenstroom, een thema dat in heel Europa momenteel zo urgent is, zal
daar mogelijk een rol bij spelen.

Internationaal begint Susila Dharma zich langzamerhand iets meer te profileren. Via de Duitse
overheid werd door een samenwerking tussen SD Duitsland en SD Canada, een substantieel
bedrag aan subsidie binnen gehaald voor de gezondheidsprojecten van SD in DR Congo.



Binnen ons eigen land konden we tijdens een gezellige kerstlunch voldoende animo vinden
om vijf kinderen een jaar naar school te laten gaan in Cipanas, Indonesië. We gaan er van uit
dat we deze kinderen blijven volgen en sponsoren tot ze hun school hebben afgemaakt.

Tijdens een culturele avond met afwisselende muzikale optredens, georganiseerd door ons
enthousiaste jongste bestuurslid Henriette Sillem, werd in het begin van het jaar overigens
ook al een fundraiser gehouden. Het blijft steeds weer zoeken naar de juiste formule en tot nu
toe blijkt een laagdrempelige, kleinschalige formule toch het best aan te slaan.

De maandelijkse bijeenkomsten van het Nederlandse SD- bestuur vinden plaats in Capelle aan
de IJssel en zijn toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft. Stuur bij belangstelling
even een berichtje naar sd@subud.nl en dan geven we de datum van de eerstvolgende
vergadering aan je door.

Met veel dank aan iedereen die ons in 2015 is blijven steunen of voor het eerst heeft gesteund!

Hartelijke groeten,

Hannah de Roo – voorzitter
Leonard van Willenswaard – vice voorzitter en penningmeester
Erica Visman – secretaris
Henriette Sillem – bestuurslid
Reinbrand Visman – webmanager en consultant
Reineke van Willenswaard- adviseur
Geert Gereadts – adviseur (ontbreekt helaas op de foto)

www.susiladharma.nl
www.susiladharma.org



Algemeen Verslag van de projecten

Indonesië

In de loop der jaren heeft SD Nederland in allerlei projecten samengewerkt met YUM, een
NGO die in en buiten Indonesië een uitstekende  reputatie heeft verworven.

SD Nederland steunt al een aantal jaren drie projecten van YUM:

1. School Sponsoring Project. Nog steeds verlaten veel leerlingen voortijdig het basis
onderwijs omdat hun ouders niet in staat zijn om de kosten van schoolboeken,
uniformen etc. op te brengen. Door het School Sponsoring Project worden deze
gezinnen financieel en anderszins gesteund zodat de kinderen in ieder geval een basis
opleiding kunnen voltooien.
SD Nederland heeft zich garant gesteld voor de noodzakelijke financiële bijdrage voor
een groep van vijf nieuwe kinderen. Voor elk van deze vijf kinderen hebben we een
donor gevonden voor het schooljaar 2015-2016. Het is uiteraard de bedoeling dat we
dezelfde kinderen ook in het komende schooljaar blijven steunen, zodat zij hun
onderwijs kunnen vervolgen.

Dit is Hady, één van de kinderen die naar school kan dankzij een sponsor.

Hady is de oudste van drie broers.
Zijn vader overleed toen hij 8 jaar
was en nu woont hij met zijn
moeder, stiefvader en broertjes in
een klein huis. Hij is een slimme
jongen die ook houdt van
voetballen. Op de basisschool was
hij de 8ste van de klas. Hady zit nu in
de brugklas.



2. YUM Agro Project. Doel van dit project is verbetering van de gezondheids- en
voedingssituatie van de bevolking van het Bukit Batu district in Centraal Kalimantan,
Indonesia ( 7 dorpen, ca.3180 gezinnen met in totaal ca. 11,800 personen). De
bevolking wordt gestimuleerd in de aanleg  van huis-tuinen waardoor zij zelf in hun
behoefte aan groenten e.d. kunnen voorzien. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt volgens
organische praktijk, om ook een verbetering van de bodemkwaliteit te realiseren.
Daarnaast wordt kleinschalige veeteelt (kippen, ganzen, eenden) gepromoot. Het
project is ingebed in activiteiten die technische ondersteuning bieden en de cohesie
van de gemeenschap moeten vergroten.
Het begin van de tweede fase van dit project liep vertraging op door enorme
smogvorming als gevolg van El Nino in het najaar, maar de eerste fase werd op 30
juni 2015 succesvol afgesloten, waarbij vrijwel alle gestelde doelen behaald werden.
Op de foto enkele trainers die bij dit project betrokken zijn.

3. Kalimantan Vocational Training Centre (VTC). Het centrum heeft tot doel het
aanpakken van het gebrek aan beroepsvaardigheden en de hoge werkeloosheid van
met name vrouwen en jongeren in het Bukit Batu district. De ca. 12,000 bewoners
leven voor een groot deel onder de armoedegrens, en dit is één van YUM’s activiteiten
ter bestrijding van de armoede.
YUM traint momenteel honderden deelnemers per maand in diverse disciplines zoals
Engelse les, computerles, naailes, houtbewerking, enz. Er was dan ook dringend
behoefte aan een accommodatie om al deze activiteiten in onder te brengen. SD
Nederland droeg bij aan de bouw hiervan met een donatie van Euro 2000 in 2014. De
oplevering en feestelijke opening vond onlangs plaats (zie foto’s).

Als gevolg van het toenemende aantal cursisten van buiten het district, ontstond tevens
de behoefte aan een accommodatie voor intern verblijf. Dankzij een donor met
historisch sterke banden met Indonesië en veel waardering voor het werk van YUM, is
dit mogelijk gemaakt. Deze donor deed via SD Nederland een schenking van Euro



59,000 voor het bouwen van een accommodatie voor interne studenten van het VTC.
SD Nederland heeft het benodigde bedrag aangevuld met Euro 5000. Deze faciliteit
voor intern verblijf is voor zowel cursisten als trainers bedoeld, en wordt beschouwd
als een belangrijke schakel in het financieel zelfstandig worden van het VTC. De
enorme smog in 2015 heeft de bouw met enkele maanden vertraagd, maar de
verwachting is dat het gebouw in de loop van 2016 voltooid zal zijn.

Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) In het Bukit Batu district in Centraal Kalimantan worden
zeven dorpsgemeenschappen gesteund met het opzetten en onderhouden van kleinschalige
ondernemingen. Boeren worden getraind om vis te kweken en kippen te fokken, om daarmee
in hun levensonderhoud te voorzien. Er wordt o.a. technische informatie verstrekt om de
kwaliteit van het voedsel voor de vissen en kippen te verbeteren. Ook worden deze
gemeenschappen gesteund bij de planning van ontwikkeling op dorpsniveau en bij hun



relaties met de overheid. Door met overheidsorganisaties in gesprek te gaan, kunnen de
plaatselijke bewoners meer invloed uitoefenen op programma’s die bepalend zullen zijn voor
hun toekomst.

Clean Water Community Project (CWCP)

De geïnstalleerde waterfilters zijn in 2015 geëvalueerd op hun gebruik en hun technische
staat. Daaruit bleek bij een aantal installaties dat de lokale gemeenschap de weg naar het filter
niet goed wist te vinden, het aantal gebruikers viel tegen. SD Indonesië heeft een programma
opgesteld om per installatie te bekijken hoe dat verbeterd kon worden voordat nieuwe filters
zouden worden geplaatst, door voorlichting en motivering. Over de resultaten van die actie
hebben wij nog geen informatie ontvangen.

AFRIKA

D.R.Congo



In 2015 heeft SD Nederland bijgedragen aan de aanschaf van een baksteenmachnine. De
machine wordt in eerste instantie ingezet voor de bouw van een gezondheidscentrum in Kwilu
Ngongko in centraal Congo. Omdat hij meer kan produceren dan wat nodig is voor het
centrum is het meteen een winstgevende onderneming voor de lokale groep.

De projecten in DR Congo worden minstens één keer per jaar bezocht door afgevaardigden
van het SD-netwerk. Er is een visum geregeld voor de voorzitter van SD-DR Congo, zodat hij
de jaarvergadering van 2016 in Polen kan bijwonen en alle leden en belangstellenden
persoonlijk kann vertellen over de voortgang van deze belangrijke projecten.

Eenmalige bijdragen

We hebben donaties ontvangen naar aanleiding van de aardbeving in Nepal, waar Hamilton
Pevec (een Subudlid uit Amerika) actief was om alle donaties meteen om te zetten in
praktische hulp die direct nodig was, zoals dekens en voedsel.

De vreselijke rookvorming op Kalimantan, als gevolg van El Nino die op grote schaal
branden veroorzaakte, was aanleiding voor een bescheiden donatie aan YUM, die ter plekke
veel werk verricht heeft, o.a. met het gratis verstrekken van gasmaskers.

Omdat er in eigen land wel veel georganiseerd wordt om vluchtelingen op te vangen, maar
SD Britain voor dat doel direct samenwerkt met Subudleden, hebben we er voor gekozen om
het initiatief in Calais te steunen. Daar werden in 2015 voornamelijk kinderen van
vluchtelingen geholpen door een groepje Britse Subudleden die regelmatig de plek bezochten.

Verder had Roda Viva, de school in Lissabon die al ruim twintig jaar kinderen uit
immigrantengezinnen voorziet van onderwijs en begeleiding, hulp nodig om de gevolgen van
een termietenplaag het hoofd te kunnen bieden. Er moest een vloer vernieuwd worden en een
nieuw toilet gebouwd worden. Wij hebben de helft van de kosten bijgedragen.

Tot slot heeft SD-Nederland natuurlijk ook weer haar jaarlijkse bijdrage geleverd aan het
SDIA-office, ofwel de overkoepelende internationale organisatie die vanuit Canada opereert.



STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Alle bedragen in EURO.

ACTIVA 12/31/2015 12/31/2014
Financiële vaste activa
Effecten 317,282 327,661
Vorderingen op korte termijn 1,276 458
Liquide middelen 46,678 57,609

365,236 385,728
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 363,733 375,710
Bestemmingsreserves - 895

363,733 376,605
KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog af te dragen aan projecten 899 7,160
Overige te betalen kosten 604 1,963

1,503 9,123

365,236 385,728

EXPLOITATIEREKENING
2015 2014

BATEN
Ontvangen giften 65,120 4,460

Financiële baten
Dividenden, rentes e.d. 9,239 21,669
Ongerealiseerd resultaat (7,233) (673)
Minus Kosten 3,218 4,975

(1,212) 16,021

Totale baten 63,908 20,481

LASTEN
Kosten inzake projecten 75,041 19,186
Bestuurskosten 919 3,306
Secretariaat en administratie 820 825

76,780 23,317

Resultaat (12,872) (2,836)

Mutatie Bestemmingsreserve (895) (860)
Mutatie Algemene Reserve (11,977) (1,976)

Resultaat (12,872) (2,836)



STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Alle bedragen in EURO.

ACTIVA

EFFECTEN 12/31/2015 12/31/2014
Beurs-genoteerde obligaties 209,623 215,031
Beurs-genoteerde aandelen 80,034 88,970
Beurs-genoteerde derivaten 1,947 3,035
Niet-beursgenoteerde participaties 25,678 20,625

317,282 327,661
VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN
Toegezegd donatie/legaat 1,000 75
Terug te vorderen dividendbelasting 276 383
Vooruitbetaalde reiskosten 0 0

1,276 458
LIQUIDE MIDDELEN
ABN AMRO rekening courant nr. 515376566 2,988 4,355
Theodoor Gilissen beleggersrekening nr. 153542 38,021 41,572
ABN AMRO spaarrekening nr. 506562913 5,526 11,539
Paypal 143 143

46,678 57,609
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 12/31/2015 12/31/2014

Algemene reserve
Saldo per 1 januari 2015 (2014) 375,710 377,686
Bij/Af: resultaat boekjaar -11,977 -1,976
Saldo per 31 december 2015 (2014) 363,733 375,710

Bestemmingsreserves
Saldo per 1 januari 2015 (2014) 895 1,755
Mutatie boekjaar -895 -860
Saldo per 31 december 2015 (2014) 0 895
waarvan tbv YUM school sponsoring 0 895

KORTLOPENDE SCHULDEN 12/31/2015 12/31/2014
DRC Brick machine 899 1160

899 1160

Beleggingsbeheerkosten 604 1,721
Bestuur-reiskosten 0 242

604 1,963



STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2015

Alle bedragen in EURO.

BATEN 2015 2014

Ontvangen giften
Algemene giften 3,600 3,051
Erfstellingen, legaten 0 0

3,600 3,051

Giften voor specifieke projecten 61,520 1,409

Totaal ontvangen giften 65,120 4,460

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

Financiele baten.
Rente obligaties 7,305 8,543
Dividenden 3,790 2,891
Resultaat verkoop effecten, uitloop e.d. -3,518 8,435

7,577 19,869
Ongerealiseerde winst 12,441 2,989
Ongerealiseerd verlies -19,674 -3,662

344 19,196
Beheerskosten 3,218 4,975

-2,874 14,221
Andere financiele baten 1,662 1,800

-1,212 16,021
LASTEN

Bestuurskosten
Reis- en vergaderkosten buitenland: 707 2,830
Reis- en vergaderkosten binnenland 212 476

919 3,306
Secretariaat en administratiekosten
Kantoorkosten 207 365
Bankkosten 331 332
Diverse kosten 282 128

820 825
Kosten inzake projecten
Bijdragen aan projecten 73,041 17,186
Jaarbijdrage aan SDIA Inc. 2,000 2,000

75,041 19,186

Zie de volgende blz. voor een specificatie van de bijdragen aan projecten.



STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

Alle bedragen in EURO.

Specificatie bijdragen aan projecten in 2015. Bijdragen uit Bijdragen uit Totale
algemene giften en bestemde bijdragen

Doelgebied Projectnaam financiele baten giften per project
D.R. CONGO Brick machine -€ 899€ 899€
INDONESIA YUM Schoolsponsoring 780€ 940€ 1,720€

YUM Agrarian 1,000€ -€ 1,000€
YUM Kalimantan Haze 200€ 200€
YTS Bukit Batu project 2,215€ -€ 2,215€
YUM Vocational Centre 5,000€ 59,000€ 64,000€
BCU School 650€ -€ 650€

NEPAL Earthquake victims -€ 443€ 443€
PORTUGAL Roda Viva 1,400€ 1,400€
FRANKRIJK Children of Calais 476€ 38€ 514€

11,521€ 61,520€ 73,041€
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.



Stichting Susila Dharma Nederland Begroting 2015
31.12.2015
Inkomsten begr. 2015 2015-act 31.12.2014-act

Donaties 3,620€     65,120€        3,840€       

Rente obligaties 8,000€     7,305€           8,543€       
Dividenden 3,000€     3,790€           2,891€       
Vermogensbeheer -/- kosten -€              (13,969)€       2,787€       
Overige 1,000€     1,662€           1,800€       

Totaal inkomsten 15,620€   63,908€        19,861€     

Uitgaven

Projectsteun 14,000€   75,041€        19,186€     

Reis/verbl. BNL 400€         212€              476€          
Reis/verbl. BTL 800€         707€              2,830€       
Kantoorkosten 250€         538€              697€          
Diversen 100€         282€              128€          

Totaal uitgaven 15,550€   76,780€        23,317€     

Resultaat 70€           (12,872)€       (3,456)€     

Projectsteun
YUM Scholarships 1,720€           
YTS Kahayan/Bukit Bayu 2,215€           
Children of Calais 514€               
Roda Viva 1,400€           
YUM Agrarian 1,000€           
YUM Kalimantan Haze 200€               
Nepal Earthquake 443€               
YUM Vocational Centre 64,000€         
BCU School 650€               
DRC Brick machine 899€               
Contr. SDIA 2,000€           

75,041€         -€                 


