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Stichting bond van Oud Steurtjes
Doelstelling
De Stichting
biedt hulp aan minderjarige wezen en hulpbehoevende kinderen, die in inrichtingen zijn
opgenomen, ongeacht het territoir, waar deze inrichtingen gevestigd zijn en ongeacht
de nationaliteit en/of het geloof der kinderen.
zal alles in het werk stellen om het sociaalchristelijk werk, in gedachte het werk van
wijlen Pa van der Steur, zoveel mogelijk voort te zetten.
zal streven naar bestrijding van pauperisme in het algemeen en aanvaardt het christelijk
beginsel “het onderling hulpbetoon” waarop de Stichting “Oranje Nassau” in het
voormalig Nederlands-Indië was gebaseerd.
is gebaseerd op de christelijke beginselen in de ruimste zin van het woord.
Het jaar 2021
Ondanks de slechte omstandigheden zijn we toch weer vol enthousiasme gestart.
We hebben alles naar beste weten en kunnen georganiseerd en het gaat zoals we het
willen. Er is goed contact met de door ons gesteunde doelen en we weten wat we aan
elkaar hebben. Administratief loopt ook alles naar wens.
Jammer dat we niet veel aan donaties ontvangen maar dat is begrijpelijk onder de
huidige omstandigheden.
In 2020 is De Kleine Bode opnieuw uitgegeven maar door weinig nieuws is deze in 2021
maar 1 maal verschenen. Uit de statistieken blijkt dat er helaas maar weinig lezers zijn
en haast geen reacties (doorklikken naar de website).
Vorig jaar (2020) is aangegeven dat we de “goede doelen” zouden uitbreiden. Dat is
met succes gedaan. Vaste nieuwe doelen zijn Stichting Teman Teman Sehati, Stichting
Tileng en Stichting Klein Schalige projecten Indonesië.
Daarnaast zijn er nog de zg AdHoc projecten. Dat zijn kleine projecten die eenmalig hulp
vragen.
In het totaal hebben we in 2021 een bedrag van ca €70.000,- besteed aan deze doelen
waarvan het merendeel uit eigen kapitaal.
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Het jaar 2022 de toekomst
Het is nu nog wel moeilijk om iets te zeggen over wat er in dit nieuwe jaar zal gebeuren.
Nu, eind februari, is er uitzicht dat het land “open” zal gaan. We gaan ervan uit dat het
ook zo zal zijn dus gaan we inventariseren welke “events” er gaan komen en contacten
leggen om daar aanwezig te zijn. De “uitrusting” om ons te vertonen en te presenteren
ligt klaar.
Wat betreft fondswerving gaan we het accent leggen op Sponsorkliks. Het zijn kleine
bedragen die we ontvangen maar vele kleintjes maken een grote. Hiervoor gaan we
meer berichten plaatsen op FaceBook. Inmiddels zijn er op de website verschillende
manier om te doneren zodat het steeds makkelijke is geworden. Doneren rechtstreeks
via PayPal is nu ook mogelijk. Wel worden er bij elke manier van doneren wat kosten
berekend met uitzondering van een rechtstreekse overboeking naar de bankrekening.

Financiële situatie en administratie
Onze financiële positie blijft sterk en waardoor we nog vele jaren voort kunnen. We
hopen wel jaarlijks meer donaties te ontvangen. Hiervoor moeten we meer ons best
doen.
Omdat we nu het onderhoud van het Gerban Kerkhof “op afstand” kunnen regelen
worden kosten bespaart en onze contactpersoon houdt de vinger aan de pols. Zonder
hem zou het niet mogelijk zijn. Enkele dagen geleden vertelde hij dat het kerkhof in
Magelang steeds bekender wordt en dat er regelmatig bezoek is van de lokale
bevolking. Een goede ontwikkeling.
Helaas zijn de bankkosten gestegen omdat er nu ook negatieve rente wordt berekend.
Banken blijven dit bereken ondanks dat we er over geklaagd hebben.
Midden 2021 hebben we van Stichting Pa van der Steur in Nederland een bericht
ontvangen dat zij voornemens waren om de stichting per december te beëindigen. Deze
stichting is vele jaren actief geweest en was de eerste stichting die geld inzamelde om
het weeshuis Oranje-Nassau te helpen. Als afscheidscadeau hebben ze ons een leuk
bedrag geschonken. In een brief hebben we hen hiervoor hartelijk bedankt. We hebben
een fijne samenwerking gehad met deze stichting. Door dit bedrag hebben we de
bijdrages aan de goede doelen kunnen verhogen voor 2022.
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Door de crisis zou het mogelijk kunnen zijn dat we maatwerk hulp gaan verlenen in
binnen- en/of buitenland. De doelstelling biedt daarvoor gelukkig ruimte.
We gaan er van uit dat we de crisis waarin we verkeren op zeer korte termijn achter ons
kunnen laten en we verder kunnen met onze plannen om ons gezicht te laten zien op
een pasar malem.
Overzicht van Baten en Lasten
In dit overzicht is duidelijk de financiële situatie van de Stichting te zien. Het heeft
verder geen uitleg nodig behalve voor de posten “kosten diverse projecten” en overige
kosten”. In kosten “diverse projecten” zijn de kosten opgenomen van kortlopende
projecten zoals het Gerbang Kerkhof. Dat is een project waar 2 jaar voor een korte
periode aan gewerkt is en daarna voor een langere periode alleen onderhoudt.
Ad-hoc giften zijn hierin ook opgenomen. In de post “overige kosten” zijn de kosten
zoals bankkosten, kantoorbenodigdheden, telecom en KvK enz. opgenomen.
Overzicht van Baten en Lasten
Overzicht van Baten en Lasten
Omschrijving
Giften t.b.v. Jakarta
Giften t.b.v. Semarang
Giften t.b.v. Pa van de Steur
Overige giften
Totaal giften
Donaties aan Jakarta
Donaties aan Semarang
Donaties aan Temantenmansihatie
Donaties aan Stichting Tileng
Donaties diversen projecten
Totaal donaties
Reclame en advertenties
Overige kosten
Totaal kosten

2021
Lasten
Baten
€
€
€
60
€
€ 42.400
€
€ 5.393
€
€ 47.853
€ 9.500 €
€ 19.350 €
€ 8.900 €
€ 8.500 €
€ 23.396 €
€ 69.646 €
€
447 €
€ 4.782 €
€ 5.229 €
-
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2020
Lasten
Baten
€
€
€
€
€
€
€
€ 9.718
€
€ 9.718
€
9.500 €
€ 18.500 €
€
9.500 €
€
8.455 €
€ 16.456 €
€ 62.411 €
€
366 €
€
6.016 €
€
6.382 €
-
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