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Stichting 
De Stichting Jogja Nederland is statutair gevestigd in de gemeente Baarn. De stichting is 
ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer 
32117062. De stichting is op 20 juli 2006 opgericht onder de naam Stichting Help Yogya aan een dak 
en bij notariële akte verleden. Op 26 november 2018 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden en is 
deze bij notariële akte verleden. De naam van de stichting is gewijzigd in Stichting Jogja Nederland 
(SJN). Voorts is ook een tekstuele aanpassing van de doelstelling opgenomen en wordt als volgt 
verwoord: 
 
Doel van de Stichting 

a. Het stimuleren van het onderwijs in de Engelse taal en zelfontplooiing voor casu quo van 
zowel minderjarigen als senioren in de omgeving van Prawirotaman, Yogyakarta, Indonesië, 
waarvan de ouders of de oudere zelfstandigen zelf met hun inkomsten tegen de 
armoedegrens aanzitten en daardoor niet die kansen kunnen bieden casu quo krijgen om te 
studeren en/of zich te ontwikkelen om zich in de maatschappelijke omgeving te profileren en 
te bekwamen in een functie die hen in staat zal stellen aan de armoedegrens te ontkomen, en 
daardoor een onderdeel kunnen worden van de gevestigde orde in Yogyakarta of elders in 
Indonesië of daarbuiten. 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

c. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen 
en andere middelen en het besteden van de te verkrijgen gelden en andere middelen. 

d. De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk 
 
Vermogen 
De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit: 

- subsidies van overheid en particuliere instellingen; 
- donaties, schenkingen, erfstellingen. Legaten; 
- alle baten uit wettige activiteiten. 

 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Per beschikking van de Belastingdienst is de Stichting Jogja Nederland per 1 januari 2018 onder  
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 8168 96 318 aangemerkt 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd. Er is een aantal nieuwe voorwaarden 
opgenomen die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te 
bevorderen. Deze voorwaarden zijn door de Stichting overgenomen.  

Voor de ANBI moeten diverse gegevens openbaar worden gemaakt via een internetsite. Het 
stichtingsbestuur heeft er voor gekozen gebruik te maken van haar internetsite 
www.stichtingjogja.com 

Op 26 november 2018 is dit internetadres doorgegeven aan de belastingdienst alsmede de nieuwe 
tenaamstelling van de stichting. Met ingang van 2018 en volgende jaren wordt voorlopig de financiële 
verantwoording en het financieel verslag van het voorgaand jaar op deze internetsite vermeld. 

Overeenkomst periodieke gift in geld 
Tot 2014 kon een periodieke gift in de aangiftesfeer alleen worden afgetrokken als deze was 
vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Gekozen kan worden de 
gift via de notaris vast te leggen, of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging 
waaraan men de gift doet. De Stichting Jogja Nederland is een charitatieve ANBI instelling. 



De donateurs van de stichting kunnen dus een schriftelijke overeenkomst met de stichting afsluiten 
voor 5 jaar of langer, of voor onbepaalde tijd. Voor periodieke giften aan een ANBI instelling geldt in 
de aangifte geen drempelinkomen of maximaal bedrag.  
 
Het bestuur van de stichting stelt haar donateurs in de gelegenheid om een overeenkomst periodieke 
gift in geld met de stichting aan te gaan. (Zie: Belastingdienst.nl, Periodieke Gift in geld) 
 
Toelichting verantwoording 2018 
 
Eigen vermogen 
De posten op de balans spreken voor zichzelf en zijn toegelicht in de bijlage bij verantwoording. 
 
Staat van baten en lasten 2018 
 
Debetzijde 
Ontvangen donaties via het donateursbestand 
Donateurs of sponsors zijn die natuurlijke of rechtspersonen, die daartoe de wens te kennen geven 
een jaarlijks door het bestuur vastgesteld bedrag te betalen. 
Jaarlijks worden bij de stichting geregistreerde donateurs aangeschreven om hun bijdrage te voldoen. 
 
Creditzijde 
Ondersteuning van het schoolproject in Yogyakarta 

- Operationele ondersteuning van schoolgebouw en leermiddelen 
- Salarissen van de projectleider en assistent-projectleider 
- Zorgverzekering van de vaste medewerkers 
- Reiskosten van de vaste medewerkers 
- Vergoedingen voor de vaste medewerkers 
- Kosten Scolarship programma 
- Huur schoolgebouw 
- Elektriciteit, internet + tv school 
- Waterverbruik school 
- Reiskosten vrijwilligers 
- Extra uitgaven Closing Period 
- Sanitair, Gemeenschap en Sociale kosten 
- Kosten KvK 
- Belastingdienst 
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P.S.: Hieronder wordt de balans 2018 toegevoegd met nadere toelichting 


