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Stichting SUSILA DHARMA Nederland 

Bericht van de voorzitter 

Het jaar 2020 werd getekend door de pandemie, zowel voor de Susila Dharma projecten als 

voor het netwerk. De projecten moesten veelal hun werkzaamheden aanpassen, zeker als ze in 

het onderwijs actief waren en daarnaast het netwerk kon geen fysieke vergaderingen houden. 

Het werd het jaar van de zoomcalls, wat ook wel weer zijn voordelen had omdat meer 

nationale organisaties vaker met elkaar konden overleggen en daardoor meer informatie met 

elkaar werd gedeeld. Ook de jaarvergadering van SDIA werd online afgewerkt. Verder werd 

een programma van regelmatige projectpresentaties per zoom opgestart. 

Onderwijsprojecten verlegden hun aandacht van school naar huis. Gezinnen die in de knel 

waren gekomen door weggevallen inkomsten werden geholpen en kinderen en leraren kregen 

ondersteuning bij thuisonderwijs. Dat ging hetzij online, hetzij door lespakketten te bezorgen 

en weer op te halen. 

Behalve onze steun aan langer lopende projecten hebben we ook een nieuw project 

ondersteund, de opzet van een systeem voor radiocommunicatie voor arme boeren in de 

Andes in Equador. Daarnaast hebben we geld overgemaakt naar Subudleden in Beirut die 

hulp boden na de ramp met het ontplofte kunstmestpakhuis. Tenslotte hebben we een bijdrage 

geleverd aan een workshop over teelt en verwerking van inheemse geneeskrachtige kruiden in 

de DR Congo. 

Over het bestuur van SDNL valt alleen te melden dat we helaas afscheid hebben moeten 

nemen van Miranda en Patrick die hun bestuurswerk niet konden combineren met hun drukke 

bestaan. Wij vieren gaan gewoon verder als kanaal tussen de internationale Susila Dharma 

aktiviteiten en de Nederlandse donateurs.  

De financiën hebben zich ondanks de forse schommelingen gedurende het jaar redelijk 

gehouden. Donateurs gaven gevolg aan oproepen voor steun aan door Covid-19 ernstig 

getroffen gebieden, en het bestuur heeft in deze omstandigheden bewust gekozen voor 

handhaving zo niet uitbreiding van de financiële steun aan projecten. Het daardoor ontstane 

boekverlies van €12,655 wordt grotendeels goed gemaakt door de aan het eind van het jaar 

ontstane ongerealiseerde winsten, die aan de Reserve Waardeverschillen Beleggingen werden 

toegevoegd. De verwachtingen voor een herstel van rendementen in 2021 zijn hoog (te hoog?) 

gespannen. 

In de huidige constellatie blijven de algemene kosten erg laag. Kantoorkosten slaat 

grotendeels op de kosten van de website. De bankkosten ontstaan voor het grootste deel 



doordat de stichting financiële bijdragen netto overmaakt en de bankkosten zowel hier als in 

het land van de ontvanger voor zijn rekening neemt. 

Tenslotte willen we al onze donateurs bedanken voor hun bijdragen, die in een zestal landen 

mensen helpen een waardig bestaan op te bouwen. 

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 

http://www.susiladharma.nl/
http://www.suliladharma.org/


Verslag van de gesponsorde projecten  

YUM schoolsponsoring, Indonesië 

Al een aantal jaren sponsoren wij 4 scholieren in Cipanas op West-

Java. Twee daarvan zijn afgelopen zomer afgestudeerd. Tholib heeft 

zijn examen HBO in zijn zak en is begonnen op de universiteit met 

een cursus management. Ook Nilam is klaar met haar opleiding en is 

op zoek gegaan naar een kantoorbaan. Door corona viel dat niet mee 

, dus is ze voorlopig haar moeder in de bakkerij gaan helpen. Hadi zit 

in zijn laatste jaar. Hij zou 6 maanden stage moeten lopen. Door 

corona heeft hij er maar 3 als monteur kunnen afmaken.  Miryanti zit 

in het laatste jaar van de cursus horeca. Heni zit in de hoogste klas 

van de senior high school. 

Beirut 

Op 4 augustus ontplofte in Beirut een pakhuis vol grondstoffen voor kunstmest met als gevolg 

180 doden, 6000 gewonden, 300.000 daklozen en 10 miljard euro schade. Subudleden zijn 

gaan samenwerken met plaatselijke hulporganisaties, waarbij ze zich vooral richtten op 

groepen die nog geen andere hulp hadden ontvangen. Ze maken beschadigde huizen weer 

bewoonbaar en ze helpen het netwerk van een lokale pastoor. 

Enthum House, Engeland 

De stichting Enthum House helpt onbegeleide jonge vluchtelingen een 

plek te vinden in hun nieuwe vaderland. Ze zijn vaak getraumatiseerd 

door verlies of scheiding van familie en vrienden, lange en 

levenbedreigende reizen. Veel lijden aan PTSD en hebben 

professionele hulp nodig. SDNL heeft op verzoek speciaal bijgedragen 

aan de tewerkstelling van een therapeut die hen helpt met de 

verwerking daarvan, zowel individueel als in groepjes. Door corona 

kon geen normaal onderwijs worden gegeven, daarom wordt een 

speciale cursus Engels in-house gegeven. 

I Protect Me, Zuid Afrika 

Zuid Afrika is hard getroffen door de pandemie, ze zijn vrijwel van de ene op de andere dag 

in volledige lock-down gegaan, er was geen voorbereidingstijd. Er was meteen behoefte aan 

informatie en voorlichting, kinderen zwierven over straat zonder enig begrip van corona. Ze 

hebben een geluidssysteem opgezet om voorlichting te geven en ze houden de kinderen bezig 

met spelletjes en verhalen. Samen met de universiteit hebben ze informatieve video’s 

geproduceerd. Er was grote behoefte aan supportgroepen voor vrouwen, die IPM heeft 

georganiseerd. 



YUM en BFI, samen tegen corona, Indonesië 

De gewone aktiviteiten van YUM en BFI zijn door de pandemie stil komen te liggen, scholen 

zijn gesloten en er mag niet meer in groepsverband worden gesport. Ze faciliteren nu het 

thuisonderwijs, door reiskosten van leraren te vergoeden die leermiddelen naar leerlingen 

brengen en ophalen, door scholen toegang te geven tot computerfaciliteiten en door lessen in 

kleine groepjes te ondersteunen. Daarnaast helpen ze gezinnen waarvan het inkomen is 

weggevallen met voedingsmiddelen, maskers en desinfecterende zeep. Verder verspreiden ze 

informatie met video’s, posters en spandoeken. 

Cado 

Cado was een nieuw project voor ons. Het verschaft een radio-communicatie systeem aan 

boeren in een afgelegen gebied van de Andes in Equador op 600 tot 1800 meter hoogte. De 

boeren verbouwen suikerriet, dat ze zelf persen en waaruit ze organische alcohol destilleren 

die onder andere gebruikt wordt in de cosmetische industrie. Een deel van de productie wordt 

geëxporteerd. De boeren werken in een coöperatie, maar ze wonen te ver van elkaar om 

regelmatig bij elkaar te komen. Met het communicatiesysteem vergaderen ze over 



organisatorische zaken van de coöperatie en krijgen ze voorlichting over hun organische 

landbouwmethoden. 

Permakultur Kalimantan, Indonesië 

Yayasan PK helpt kleine boeren om een duurzame vorm van landbouw te ontwikkelen zonder 

veelvuldig gebruik van kunstmest, waarbij de natuur, traditionele kennis en moderne inzichten 

bij elkaar worden gebracht om een cultureel vertrouwd, maar effectiever groeisysteem te 

ontwikkelen. Hiervoor geeft YPK cursussen en workshops. 

Anamed, DR Congo 

Het internationale SD netwerk is nauw betrokken bij de ontwikkeling van gezondheidscentra 

in de DR Congo. Rond die centra wilde Susila Dharma Congo graag het gebruik van 

inheemse natuurlijke medicijnen promoten. Ze zijn daarvoor in contact gekomen van de 

stichting Anamed, Action for Natural Medicin, in de jaren ‘90 opgezet door een Duitse arts 

samen met Afrikaanse healers. SD Congo organiseert samen met Anamed workshops van een 

week waarin de deelnemers het verbouwen en verwerken van medicinale planten wordt 

geleerd. Als direct resultaat van de eerste cursus zijn 4 tuinen ingericht en verkopen de 

deelnemers hun zelf verbouwde thee, zalf en druppels. 



Financieel verslag 

Aalbes 30, 3069NK Rotterdam, KvK Rotterdam nr:  41127723 
Bank:  ABN AMRO, Zeist:  Rekening nummer: 51.53.76.566   

BIC: ABNANL2A           IBAN:  NL07ABNA0515376566



STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Alle bedragen in EURO.

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Financiële vaste activa

Effecten 397.075 405.100

Vorderingen op korte termijn - -

Liquide middelen 8.276 5.854

405.351 410.954

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 371.829 384.484

Reserve waardeverschillen beleggingen 32.656 22.474

Bestemmingsreserves - -

404.485 406.958

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog af te dragen aan projecten - -

Overige te betalen kosten 866 3.996

866 3.996

405.351 410.954

EXPLOITATIEREKENING

2020 2020

BATEN

Ontvangen giften 7.365 3.440

Financiële baten uit beleggingsportefeuille

Dividenden, rentes e.d. 2.775 27.624

Ongerealiseerd resultaat 10.182 22.474

Toegevoegd aan Reserve Waardeverschillen Beleggingen (10.182) (22.474)

Minus Kosten 3.325 6.593

(550) 21.031

Totale baten 6.815 24.471

LASTEN

Kosten inzake projecten 18.858 15.976

Bestuurskosten - 32

Secretariaat en administratie 612 411

19.470 16.419

Resultaat (12.655) 8.052

Mutatie Algemene Reserve (12.655) 8.052



STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Alle bedragen in EURO.

ACTIVA

EFFECTEN 31-12-2020 31-12-2019

Beurs-genoteerde obligaties 201.188 191.820

Beurs-genoteerde aandelen 169.497 186.859

Beurs-genoteerde derivaten 0 0

Niet-beursgenoteerde participaties 26.390 26.421

397.075 405.100

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Terug te vorderen dividendbelasting 0 0

0 0

LIQUIDE MIDDELEN

ABN AMRO rekening courant nr. 515376566 4.314 1.376

Theodoor Gilissen beleggersrekening nr. 153542 2.962 3.316

ABN AMRO spaarrekening nr. 506562913 1.000 1.000

Paypal 0 162

8.276 5.854

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 31-12-2020 31-12-2019

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 2020 (2019) 384.484 376.432

Bij/Af: resultaat boekjaar -12.655 8.052

Saldo per 31 december 2020 (2019) 371.829 384.484

Reserve waardeverschillen beleggingen

Saldo per 1 januari 2020 (2019) 22.474 0

Mutatie boekjaar 10.182 22.474

Saldo per 31 december 2020 (2019) 32.656 22.474

KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2020 31-12-2019

Beleggingsbeheerkosten 866 3.996

866 3.996



STICHTING SUSILA DHARMA NEDERLAND

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

Alle bedragen in EURO.

BATEN 2020 2019

Ontvangen giften
Algemene giften 2.210 3.105
Erfstellingen, legaten 0 0

2.210 3.105

Giften voor specifieke projecten 5.155 335

Totaal ontvangen giften 7.365 3.440

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

Financiele baten.
Rente obligaties 4.605 4.193
Dividenden 2.573 5.058
Resultaat verkoop effecten, uitloop e.d. -4.403 18.373

2.775 27.624
Ongerealiseerde winst 18.802 26.366
Ongerealiseerd verlies -8.620 -3.892
Toevoeging Reserve Waardeverschillen Beleggingen -10.182 -22.474

2.775 27.624
Beheerskosten -3.325 -3.332
Performance fee 0 -3.261

-550 21.031
Andere financiele baten 0 0

-550 21.031
LASTEN

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

0 32

Secretariaat en administratiekosten
Kantoorkosten 234 140
Bankkosten 378 271
PR, Fundraising 0 0

612 411

Kosten inzake projecten
Bijdragen aan projecten 16.858 13.976
Jaarbijdrage aan SDIA Inc. 2.000 2.000

18.858 15.976

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 2019. Bijdragen uit Bijdragen uit Totale

algemene giften en bestemde bijdragen

Doelgebied Projectnaam financiele baten giften per project

Indonesia YUM Schoolsponsoring 15€           790€              805€            

YUM Covid-19 2.000€      1.500€           3.500€         

YUM General -€              1.000€           1.000€         

Borneo Int. Football Fed. 1.500€      1.500€         

Permakultur Kalimantan -€              1.000€           1.000€         

Engeland Enthum House 3.153€      400€              3.553€         

Libanon Beirut Needs You 535€         465€              1.000€         

Zuid Afrika I Protect Me 3.000€      -€                  3.000€         

Ecuador CADO 500€         -€                  500€            

DR Congo Seminar Natural Health 1.000€      -€                  1.000€         

11.703€    5.155€           16.858€       

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.



Stichting Susila Dharma Nederland Begroting 2020

31.12.2020 

Inkomsten Begr. 2020 2020-act 2019-act

Donaties €2.500 €7.365 €3.440 

Erfenissen, legaten e.d. €-  €-  €-  

Rente obligaties €5.000 €4.605 €4.193 

Dividenden €5.000 €2.573 €5.058 

Transacties €3.000 €(10.274) €13.016 

Ongerealiseerd resultaat €-  €10.602 €22.474 

naar/van Reserve €(10.602) €(22.474)

Beheerskosten €(3.000) €(3.325) €(6.594)

Overige €-  €5.871 €5.358 

Totaal inkomsten €12.500 €6.815 €24.471 

Uitgaven

Projectsteun €15.000 €18.858 €15.975 

Reis/verbl. BNL €200 €-  €32 

Reis/verbl. BTL €400 €-  €-  

Kantoorkosten €400 €612 €411 

Diversen €200 €-  

Algemene kosten €1.200 €612 €443 

Totaal uitgaven €16.200 €19.470 €16.418 

Resultaat -€ 3.700 -€ 12.655 € 8.053

Projectsteun €2.020 €2.019 

YUM Scholarships €805 €870 

Beirut Needs You €1.000 €-  

Fuegos €-  €500 

YUM Vocational Centre €1.000 €3.000 

Kwilu Hospital €-  €2.000 

CADO Ecuador €500 €-  

Borneo Football Fed.  (Covid-19 program) €1.500 €-  

IPM €3.000 €3.000 

Permakultur Kalimantan €1.000 €-  

YUM Covid-19 program €3.500 €-  

Enthum House €3.553 €2.725 

Congo Seminar Natural Health €1.000 €1.880 

€16.858 €13.975 

Contr. SDIA €2.000 €2.000 

€ 18.858 € 15.975
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