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Stichting SUSILA DHARMA Nederland 

Bericht van de voorzitter 

2018 was een jaar waarin weer veel is gebeurd voor SDNL. We hebben acht projecten kunnen 

helpen, we hebben deelgenomen aan het goed bezochte jaarcongres van de internationale 

organisatie, SDIA, en het bestuur heeft in een wat kleinere bezetting kunnen doordraaien na 

het vertrek van Hannah, onze voorzitter. 

Het meeste geld voor de donaties aan projecten kwam uit opbrengsten van onze 

beleggingsportefeuille, die gezien de omstandigheden op de beurs een redelijk rendement 

opbrachten door de professionele aanpak van het bureau Van Amstberg. 

Daarnaast is er weer gul bijgedragen door leden van de Vereniging Subud Nederland, met 

name aan de noodoproep voor de ramp met de tsunami in Palu, Indonesië. Maar ook buiten 

Subud hebben we trouwe donateurs die we hartelijk willen danken voor hun jarenlange 

bijdrage. 

Uit onze algemene middelen hebben wij nog bijgedragen aan de reis-en verblijfkosten van 

projectleiders voor het jaarcongres, die dat niet zelf konden opbrengen. 

Verder hebben we als Nederlandse partner van YUM-Indonesië een kleine rol kunnen spelen 

bij een substantiële donatie van de ASML Foundation aan het VTC, waardoor die weer een 

jaar vooruit konden. 

De jaarvergadering van SDIA was ingebed in het vierjaarlijkse wereldcongres van de 

wereldwijde Subudorganisatie, deze keer in Freiburg, Duitsland. Naast de statutair verplichte 

algemene ledenvergadering waren er goed bezochte projectpresentaties en enkele ronde-

tafelsessies, maar er was vooral gelegenheid mensen te ontmoeten in het voor Susila Dharma 

gereserveerde gedeelte van de congreslocatie. Tijdens de ALV werd een nieuwe voorzitter 

gekozen voor de komende periode van vier jaar, Evan Padilla uit de Verenigde Staten. Evan 

was de afgelopen vijf jaar al lid van het internationale bestuur. 

Het was de vijftigste verjaardag van Susila Dharma als internationale organisatie en ter 

gelegenheid daarvan was er een awards-avond om allen die zich jarenlang hebben ingezet 

eens in het zonnetje te zetten. 

Van de gelegenheid dat er zoveel landen waren vertegenwoordigd werd gebruik gemaakt door 

een vijftal ronde-tafelsessies te houden over de werkwijze en samenwerking binnen de 

organisatie, nu en voor de komende jaren. Er waren vijftig deelnemers aan die sessies.  

Na het vertrek van Hannah zijn we doorgegaan met de resterende bestuursleden met 

Reinbrand in de rol van interim-voorzitter. In tussen is Reinbrand voorzitter geworden en is 

Geert gewoon bestuurslid geworden, zodat we weer een voltallig bestuur hebben. We zoeken 



wel naar uitbreiding en we hebben goede hoop dat daar op korte termijn in zal worden 

voorzien. 

We willen al onze donateurs van harte bedanken voor hun bijdragen namens de begunstigden 

van de door ons gesteunde projecten. 

Met vriendelijke groeten, 

Reinbrand Visman, voorzitter 

Leonard van Willenswaard, penningmeester 

Erica Visman, secretaresse 

Geert Geraedts, lid 

Reineke van Willenswaard, adviseur 

www.susiladharma.nl
www.susiladharma.org



Algemeen verslag van de projecten  

YUM schoolsponsoring, Indonesië 

In 2018 hebben we weer vijf jongeren gesponsord voor de high school en een HBO opleiding 

in Cipanas, West-Java. Ons doel is om ze te begeleiden tot ze hun hele opleiding hebben 

afgemaakt zodat ze voorzien van de nodige diploma’s met hun professionele loopbaan kunnen 

beginnen. 

Palu noodhulp, Indonesië 

Palu op Sulawesi werd in september getroffen door een aardbeving, gevolgd door een 

tsunami, die alle gebouwen langs de baai tot 

twee en een halve kilometer landinwaarts 

vernietigde. Door de beving werden 

duizenden huizen door de modder 

verzwolgen. YUM heeft door meteen na de 

ramp een team naartoe gestuurd met 

hulpgoederen, later zijn ze nog tweemaal 

terug geweest. SD Nederland heeft geld 

gestuurd. 

Tijdelijke behuizing in Sirenja 

YUM Vocational Training Center, Indonesië 

SD Nederland heeft een persoonlijke band met de bestuurders van het centrum. In 2018 

hebben wij met een donatie geholpen het centrum in bedrijf te houden tijdens de overgang 

tussen verschillende donoren. Half 2018 heeft YUM aan ons gevraagd om te helpen bij een 

subsidieaanvraag bij de ASML-Stichting. Die stelde als voorwaarde dat het project ook een 

Nederlandse partner zou hebben en het inschakelen van SDNL heeft bijgedragen tot een 

positieve beslissing. 



Borneo Football International, Indonesië 

De Borneo Football International Foundation (BFIF) probeert door de combinatie van sport, 

onderwijs en gezondheid jongeren, jongens en meisjes,  in Centraal Kalimantan vooruit te 

helpen. Tijdens het congres in Freiburg heeft de initiator van het project,  Bachrun Bustillo , 

een indrukwekkende presentatie gegeven van wat ze doen en wat ze nog van plan zijn. SD 

Nederland is blij dat we kunnen bijdragen aan de verwezelijking van hun plannen. 

Anisha, India 

Anisha is een project met meerdere activiteiten, die 

soms door elkaar lopen. Wij hebben het afgelopen jaar 

bijgedragen aan het Kitchen Garden Project, waarin 

leerlingen van middelbare scholen wordt geleerd om 

keukentuintjes aan te leggen en te onderhouden. 

Daarmee kunnen hun families hun dieet gezonder 

maken en geld besparen. 

Kinderen krijgen een lunch van de door hen zelf 

verbouwde groenten 



Mis Corazones, Colombia 

Mis Corazones was vorig jaar in zwaar weer terecht gekomen, deels door de hoge huur die 

voor het onderkomen van de behoeftige ouderen betaald moest worden. Wij hebben hun 

geholpen met een overgangsdonatie waardoor ze in bedrijf konden blijven en naar een andere 

behuizing konden zoeken. Inmiddels is dat gelukt en draait het project weer als vanouds. 

Fundacion Tropica, Colombia 

SD Nederland heeft bijgedragen aan de reis-en verblijfkosten van drie Canadese 

vrijwilligsters, die zich een paar maanden hebben ingezet om de bewoners van de Valle de 

Cauca  in Colombia voor te bereiden op het eco tourisme.  Het gebied is rijk aan biodiversiteit 

maar die wordt bedreigt door mijnbouw, bosbouw, olie-exploratie en plantages van drugs.  



STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Alle bedragen in EURO.

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017

Financiële vaste activa

Effecten 361.037 347.058

Vorderingen op korte termijn 299 265

Liquide middelen 15.918 41.778

377.254 389.101

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 376.432 388.313

Bestemmingsreserves - -

376.432 388.313

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog af te dragen aan projecten - -

Overige te betalen kosten 822 788

822 788

377.254 389.101

EXPLOITATIEREKENING

2018 2017

BATEN

Ontvangen giften 11.702 27.664

Financiële baten

Dividenden, rentes e.d. 24.268 14.282

Ongerealiseerd resultaat (18.431) (6.988)

Minus Kosten 3.386 3.768

2.451 3.526

Totale baten 14.153 31.190

LASTEN

Kosten inzake projecten 25.356 17.731

Bestuurskosten 32 636

Secretariaat en administratie 646 450

26.034 18.817

Resultaat (11.881) 12.373

Mutatie Algemene Reserve (11.881) 12.373

Resultaat (11.881) 12.373



STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Alle bedragen in EURO.

ACTIVA

EFFECTEN 31-12-2018 31-12-2017

Beurs-genoteerde obligaties 206.103 186.759

Beurs-genoteerde aandelen 127.194 136.387

Beurs-genoteerde derivaten 0 0

Niet-beursgenoteerde participaties 27.740 23.912

361.037 347.058

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Toegezegd donatie/legaat 0 0

Terug te vorderen dividendbelasting 299 265

Vooruitbetaalde reiskosten 0 0

299 265

LIQUIDE MIDDELEN

ABN AMRO rekening courant nr. 515376566 4.610 22.923

Theodoor Gilissen beleggersrekening nr. 153542 6.050 9.600

ABN AMRO spaarrekening nr. 506562913 5.096 9.093

Paypal 162 162

15.918 41.778

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 31-12-2018 31-12-2017

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 2018 (2017) 388.312 375.939

Bij/Af: resultaat boekjaar -11.881 12.373

Saldo per 31 december 2018 (2017) 376.431 388.312

Bestemmingsreserves

Saldo per 1 januari 2018 (2017) 0 0

Mutatie boekjaar 0 0

Saldo per 31 december 2018 (2017) 0 0

waarvan tbv YUM school sponsoring 0 0

KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2018 31-12-2017

Beleggingsbeheerkosten 822 723

Bestuur-reiskosten 0 65

822 788



STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2018

Alle bedragen in EURO.

BATEN 2018 2017

Ontvangen giften
Algemene giften 4.525 3.880
Erfstellingen, legaten 0 22.000

4.525 25.880

Giften voor specifieke projecten 7.177 1.784

Totaal ontvangen giften 11.702 27.664

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

Financiele baten.
Rente obligaties 6.535 5.705
Dividenden 3.332 4.475
Resultaat verkoop effecten, uitloop e.d. 14.401 2.406

24.268 12.586
Ongerealiseerde winst 7.001 10.753
Ongerealiseerd verlies -25.432 -17.741

5.837 5.598
Beheerskosten 3.386 3.768

2.451 1.830
Andere financiele baten 0 1.696

2.451 3.526
LASTEN

Bestuurskosten
Reis- en vergaderkosten buitenland 0 526
Reis- en vergaderkosten binnenland 32 110

32 636

Secretariaat en administratiekosten
Kantoorkosten 132 163
Bankkosten 473 288
PR, Fundraising 40 0

645 451

Kosten inzake projecten
Bijdragen aan projecten 23.356 15.731
Jaarbijdrage aan SDIA Inc. 2.000 2.000

25.356 17.731

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 2018. Bijdragen uit Bijdragen uit Totale

algemene giften en bestemde bijdragen

Doelgebied Projectnaam financiele baten giften per project

INDONESIA YUM Schoolsponsoring -€              1.000€           1.000€         

Palu project 1.450€      4.550€           6.000€         

YUM Vocational Centre 10.000€    -€                  10.000€       

Borneo Int. Football Ass. 1.710€      350€              2.060€         

Permakultur Kalimantan 350€              350€            

INDIA Anisha Kitchen Garden 819€         -€                  819€            

COLOMBIA Mis Corazones Alegres 700€         -€                  700€            

VENEZUELA Fundacion Tropico 1.000€      1.000€         

Attendance World Congress 1.427€      1.427€         

17.106€    6.250€           23.356€       

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 2018

dec. 31, 2018

Inkomsten Begr. 2018 2018-act 2017-act

Donaties Subud €4.620 €11.702 €5.664 

Erfenissen, legaten e.d. €- €- €22.000 

Rente obligaties €5.000 €6.535 €5.705 

Dividenden €6.000 €3.332 €4.475 

Transacties €(7.762) €2.407 

Ongerealiseerd resultaat €- €(18.431) €(6.988)

Beheerskosten €3.000 €(3.386) €(3.768)

Overige €- €22.163 €1.695 

Totaal inkomsten €18.620 €14.153 €31.190 

Uitgaven

Projectsteun €15.000 €25.356 €17.731 

Reis/verbl. BNL €200 €32 €110 

Reis/verbl. BTL €400 €- €526 

Kantoorkosten €400 €645 €450 

Diversen €200 

Algemene kosten €1.200 €677 €1.086 

Totaal uitgaven €16.200 €26.033 €18.817 

Resultaat €420 €(11.880) €12.373 

Projectsteun 2018 2017

YUM Scholarships €1.000 €1.075 

Mis Corazones Alegres €700 €1.000 

Fundacion Tropico €1.000 

YUM Vocational Centre €10.000 €8.222 

Palu support €6.000 €- 

Anisha Kindergarten proj. €818 

Borneo Football Fed. €2.061 €1.650 

YUM Agrarian €2.000 

Permakultur Kalimantan €350 

World Congress attendance €1.427 

Mexico Earthquake €1.409 

Diversen €375 

€23.356 €15.731 

Contr. SDIA €2.000 €2.000 

€25.356 €17.731 
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