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Stichting SUSILA DHARMA Nederland 
 

Bericht van de voorzitter 

 

Het jaar 2019 was over het algemeen een vrij rustig jaar voor ons. Maar in ons bestuur hebben 

we helaas afscheid moeten nemen van Reineke van Willenswaard, die in de herfst 

onverwachts is overleden. Reineke heeft vele jaren meegedraaid als helpster en ze was een 

gewaardeerd bestuurslid.  

In het afgelopen jaar zijn wij een paar voor ons nieuwe projecten gaan ondersteunen en er zijn 

wat oude projecten in de wacht gezet, omdat ze in dit boekjaar  niet bij ons hebben 

aangeklopt. Bij de nieuwe projecten hoort I Protect Me, uit Zuid-Afrika, een project dat 

kinderen en jongeren helpt zich te verweren tegen ongewenste intimiteiten. In mei kregen we 

bezoek van Randall Maarland, de manager van het project, met zijn Nederlandse vrouw 

Ineke. Het gesprek maakte zo’n positieve indruk en gaf ons zoveel vertrouwen dat we hebben 

besloten om Randall voor enkele jaren te ondersteunen zodat hij al zijn tijd aan de opbouw 

kan geven. 

Een ander nieuw project is Fuegos in Equador, waarvan we samen met Susila Dharma 

Engeland een deelproject ondersteunen. Het hele Fuegos-project speelt zich af in de sfeer van 

de horeca en bij het deelproject worden mensen in de kuststreek die bij een aardbeving veel 

hebben verloren geholpen om een B&B op te zetten. 

We hebben ons aangesloten bij de Susila Dharma’s van Duitsland en Canada die actief zijn in 

de DR Congo voor de opzet van een ‘Mother and Child Clinic’ in Kwilu.  

Tenslotte financieren we samen met SD Engeland de kosten van een psychologe in Enthum 

House, een organisatie die onbegeleide, minderjarige asielzoekers helpt hun toekomst in 

Engeland op te bouwen. 

Wij houden regelmatig contact met YUM in Indonesië, maar in het afgelopen jaar hebben ze, 

behalve voor de doorlopende steun aan het School sponsoring project, geen financieel beroep 

op ons gedaan; de noodhulp bij de tsunami in Palu is afgesloten en het Vocational Training 

Center in Kalimantan draait. 

Op het vlak van de internationale samenwerking zijn we in 2019 helaas niet in de gelegenheid 

geweest de AGM in Spanje bij te wonen, maar dat werd gecompenseerd door de regelmatige 

conference calls met andere nationale SD organisaties, het bestuur van SDIA en het 

secretariaat. Tijdens die calls wordt actuele informatie over de projecten gedeeld en komen 

meer algemene beleidszaken aan de orde. Een daarvan heeft te maken met de financiering van 

onze projecten. Daar komen er steeds meer van in ons netwerk en sommige worden ook 

steeds groter, terwijl onze traditionele pool van donateurs, de Subudleden wereldwijd, niet 



 
 

groeit. Daardoor groeit de behoefte aan andere financieringsbronnen met de daarbij horende 

subsidie-aanvragen en daar zijn tijd en specifieke vaardigheden voor nodig die niet alle 

projecten of nationale SD organisaties in huis hebben. 

SD Nederland ondersteunt nog steeds projecten voornamelijk uit de opbrengst van ons 

kapitaal, dat bij een beleggingsadviseur is ondergebracht. De covid-19 pandemie trekt echter 

een zware wissel op de economie, op de aandelenbeurzen heeft een enorme kaalslag plaats 

gevonden en er is een duidelijke trend, mede onder invloed van de verschillende 

steunmaatregelen, om voorlopig geen dividenden uit te keren. Dat betekent dat de inkomsten 

van de stichting zwaar onder druk staan en zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de 

activiteiten in de komende paar jaar, waarin juist meer steun dringend nodig zal zijn, 

verminderd zullen moeten worden. Er zijn gelukkig nog veel gulle Subudleden die, vaak in 

specifieke, acute gevallen substantieel bijdragen. Alle bijdragen zijn meer dan welkom en 

gaan geheel door naar de projecten, onze kosten, buiten de kosten van de beleggingsadviseur, 

bestaan hoofdzakelijk uit bankkosten. 

Meer informatie over de projecten is te vinden op onze eigen website www.susiladharma.nl of 

die van de internationale organisatie www.suliladharma.org  . 

 

Hartelijk dank voor jullie steun 

 

Reinbrand Visman, voorzitter 

Leonard van Willenswaard, penningmeester 

Erica Visman, secretaresse 

Geert Geraedts, lid 

Miranda Oosdijk, lid 

Patrick van der Matten, lid 
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Verslag van de gesponsorde projecten  

 

YUM schoolsponsoring, Indonesië 

In 2019 zijn we doorgegaan met het sponsoren van 5 schoolkinderen op 

West-Java. Ze volgen nu alle vijf voortgezet onderwijs van high school 

tot hoger beroeps onderwijs. Tholib en Milam zijn begonnen aan zijn 

laatste jaar. Volgend jaar willen ze allebei naar de universiteit. Hadi 

doet autotechniek in de tweede klas van het mbo. Miryanti wil meteen 

aan het werk als ze klaar is. 

 

 

 

YUM Vocational Training Center, Indonesië 

YUM heeft beroepsopleidingen opgezet op Java en 

Centraal Kalimantan. De opleiding op Kalimantan 

heeft het afgelopen jaar ongeveer 700 studenten les 

gegeven in diverse opleidingen als engels, 

computervaardigheden, naaien, koken en kapper.SD 

Nederland heeft ook in 2019 geholpen met de 

overbrugging tussen twee grote subsidies   

 

I Protect Me, Zuid Afrika 

 
I Protect Me geeft kinderen, jongens en meisjes, en kwetsbare volwassenen de instrumenten 

in handen om misbruik te kunnen weerstaan door voor zichzelf en anderen op te kunnen 

komen met eenvoudige zelfverdedigingstechnieken maar vooral door te leren grenzen te 

stellen en bij anderen te respecteren. Ze doen dat door op scholen en in gemeenschappen te 

werken aan drie met elkaar verbonden bedreigingen: genderongelijkheid, geweld op school, 

thuis en in de gemeenschap, en HIV en AIDS. IPM maakt gebruik van de trainingsmethoden 

van het Dolphin-programma, een NGO sinds 1998 actief in Nairobi, Kenia , die intussen een 

miljoen jongens en meisjes heeft bereikt. 

Op middelbare scholen wordt de methode van WijsWeerbaar uit Groningen gevolgd, 

wijsweerbaar.nl  



 
 

IPM is in 2013 als pilot gestart op 5 lagere scholen en heeft inmiddels meer dan 6000 

kinderen bereikt. In 2018 is het project uitgebreid naar middelbare scholen. Er wordt nauw 

samengewerkt met lokale overheden en schoolbesturen. Door nieuwe trainers op te leiden wil 

IPM steeds meer scholen bereiken. Meer informatie op onze website en die van 

susiladharma.org . 

 

Kwilu Health Center, DR Congo 

In de DR Congo worden meerdere gezondheidscentra opgezet waarbij vooral SD Canada een 

leidende rol speelt. Het laatste centrum is in de provincie Kwilu voor medische hulp bij 

zwangerschap en geboorte. Het bedient een bevolking van ongeveer 52000 en heeft sinds de 

inbedrijfstelling in 2017 al meer dan 8000 patiënten behandeld. Een deel van de financiering 

komt van een ziektekostenverzekering waaraan families een klein bedragje betalen. SD 

Nederland heeft een steentje bijgedragen aan dit veelomvattende project dat vooral vanuit 

Duitsland wordt gefinancierd. 

 

Fuegos, Equador 

De volledige naam van het project is ‘Stichting voor gastronomische ondernemingen en 
duurzame kansen. Het is een groot project dat voornamelijk jonge vrouwen helpt hun eigen 
restaurantjes op te zetten of in de voedselketen te werken. Ze hebben daarvoor een Food 
School en een restaurant. Het deelproject waaraan SD Nederland samen met Engeland doneert 
is een pilot van 9 maanden waarin ze arme families willen leren gezonder en duurzamer te 
koken met lokale producten, waarna subudleden en studenten van de food school op bezoek 
komen om te proeven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat die families een B&B opzetten. Ze 
wonen in een toeristisch gebied langs de kust dat zwaar werd getroffen door een aardbeving. 
 
Enthum House, Engeland 

 
Enthum House is het centrale project van de Enthum Foundation die in 1918 werd opgericht 

door een aantal vrijwilligers naar aanleiding van hun ervaringen met minderjarige, 

onbegeleide asielzoekers in de ‘Jungle van Calais’. Enthum House biedt opvang, 

ondersteuning en kansen aan zeven minderjarigen van 16 tot 18 jaar oud tijdens hun 

asielaanvraag en op de weg terug naar een toekomst. Ze werken daarvoor met het Therapeutic 

Integration Programme ( TIP), dat staat voor een veilige, huiselijke omgeving waarin 

hulpverleners, therapeuten en vrijwilligers hun helpen met de integratie in lokale scholen en 

gemeenschappen. Ze draaien ook mee in het programma “A Band of Brothers” 

(http://abandofbrothers.org.uk). SD Nederland heeft samen met Engeland de kosten gedragen 

voor een parttime gedragspsycholoog.  

http://abandofbrothers.org.uk/


 
 

Financieel verslag 
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STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Alle bedragen in EURO.

ACTIVA 12/31/2019 12/31/2018

Financiële vaste activa

Effecten 405,100 361,037

Vorderingen op korte termijn - 299

Liquide middelen 5,854 15,918

410,954 377,254

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 384,484 376,432

Reserve waardeverschillen beleggingen 22,474

Bestemmingsreserves - -

406,958 376,432

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog af te dragen aan projecten - -

Overige te betalen kosten 3,996 822

3,996 822

410,954 377,254

EXPLOITATIEREKENING

2019 2018

BATEN

Ontvangen giften 3,440 11,702

Financiële baten uit beleggingsportefeuille

Dividenden, rentes e.d. 27,624 24,268

Ongerealiseerd resultaat 22,474 (18,431)

Toegevoegd aan Reserve Waardeverschillen Beleggingen (22,474)

Minus Kosten 6,593 3,386

21,031 2,451

Totale baten 24,471 14,153

LASTEN

Kosten inzake projecten 15,976 25,356

Bestuurskosten 32 32

Secretariaat en administratie 411 646

16,419 26,034

Resultaat 8,052 (11,881)

Mutatie Algemene Reserve 8,052 (11,881)

Resultaat 8,052 (11,881)
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STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Alle bedragen in EURO.

ACTIVA

EFFECTEN 12/31/2019 12/31/2018

Beurs-genoteerde obligaties 191,820 206,103

Beurs-genoteerde aandelen 186,859 127,194

Beurs-genoteerde derivaten 0 0

Niet-beursgenoteerde participaties 26,421 27,740

405,100 361,037

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Terug te vorderen dividendbelasting 0 299

0 299

LIQUIDE MIDDELEN

ABN AMRO rekening courant nr. 515376566 1,376 4,610

Theodoor Gilissen beleggersrekening nr. 153542 3,316 6,050

ABN AMRO spaarrekening nr. 506562913 1,000 5,096

Paypal 162 162

5,854 15,918

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 12/31/2019 12/31/2018

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 2019 (2018) 376,432 388,313

Bij/Af: resultaat boekjaar 8,052 -11,881

Saldo per 31 december 2019 (2018) 384,484 376,432

Reserve waardeverschillen beleggingen

Saldo per 1 januari 2019 (2018) 0 0

Mutatie boekjaar 22,474 0

Saldo per 31 december 2019 (2018) 22,474 0

KORTLOPENDE SCHULDEN 12/31/2019 12/31/2018

Beleggingsbeheerkosten 3,996 822

3,996 822
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STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2019

Alle bedragen in EURO.

BATEN 2019 2018

Ontvangen giften
Algemene giften 3,105 4,525
Erfstellingen, legaten 0 0

3,105 4,525

Giften voor specifieke projecten 335 7,177

Totaal ontvangen giften 3,440 11,702

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

Financiele baten.
Rente obligaties 4,193 6,535
Dividenden 5,058 3,332
Resultaat verkoop effecten, uitloop e.d. 18,373 14,401

27,624 24,268
Ongerealiseerde winst 26,366 7,001
Ongerealiseerd verlies -3,892 -25,432
Toevoeging Reserve Waardeverschillen Beleggingen -22,474

27,624 5,837
Beheerskosten -3,332 -3,386
Performance fee -3,261 0

21,031 2,451
Andere financiele baten 0 0

21,031 2,451
LASTEN

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

32 32

Secretariaat en administratiekosten
Kantoorkosten 140 132
Bankkosten 271 473
PR, Fundraising 0 40

411 645

Kosten inzake projecten
Bijdragen aan projecten 13,976 23,356
Jaarbijdrage aan SDIA Inc. 2,000 2,000

15,976 25,356

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 2019. Bijdragen uit Bijdragen uit Totale

algemene giften en bestemde bijdragen

Doelgebied Projectnaam financiele baten giften per project

Indonesia YUM Schoolsponsoring 535€         335€              870€            

YUM Vocational Centre 3,000€      -€                  3,000€         

Engeland Enthum House 2,726€      -€                  2,726€         

DR Congo Kwilu Hospital 2,000€      -€                  2,000€         

Zuid Afrika I Protect Me 3,000€      -€                  3,000€         

Ecuador Fuegos 500€         -€                  500€            

DR Congo Seminar Natural Health 1,880€      -€                  1,880€         

13,641€    335€              13,976€       

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, maar een positief saldo wordt in afwachting van realisatie toegevoegd aan de Reserve 

Waardeverschillen Beleggingen. 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 protefeuille.

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 2019

dec. 31, 2019

Inkomsten Begr. 2019 2019-act 2018-act

Donaties €2,500 €3,440 €7,397 

Erfenissen, legaten e.d. €- €- €- 

Rente obligaties €5,000 €4,193 €6,400 

Dividenden €5,000 €5,058 €2,969 

Transacties €13,016 €(6,626)

Ongerealiseerd resultaat €- €22,474 €- 

Toevoeging reserve €(22,474)

Beheerskosten €(3,000) €(6,593) €(2,564)

Overige €- €5,357 €22,163 

Totaal inkomsten €9,500 €24,471 €29,739 

Uitgaven

Projectsteun €12,000 €15,976 €22,156 

Reis/verbl. BNL €200 €32 €32 

Reis/verbl. BTL €- €- €- 

Kantoorkosten €400 €411 €537 

Diversen €200 

Algemene kosten €800 €443 €569 

Totaal uitgaven €12,800 €16,419 €22,725 

Resultaat €(3,300) €8,052 €7,014 

Projectsteun 2019 2018

YUM Scholarships €870 €1,000 

I Protect Me €3,000 €- 

Fundacion Tropico €- €1,000 

YUM Vocational Centre €3,000 €10,000 

Palu support €- €3,500 

Anisha Kindergarten proj. €- €818 

Borneo Football Fed. €- €2,061 

Kwilu DRC hospital €2,000 

Permakultur Kalimantan €- €350 

World Congress attendance €- €1,427 

Fuegos Ecuador €500 

Enthum House €2,726 

Congo Seminar Natural Health €1,880 

€13,976 €20,156 

Contr. SDIA €2,000 €2,000 

€15,976 €22,156 
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