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Algemene gegevens instelling

STCHTING BURUNG MANYAR
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

1 1 0 4 9 6 1 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Speltstraat 13, 6012 RG, HALER
Adres

0 4 9 5 6 2 3 5 4 0
Telefoonnummer

info@burungmanyar.nl
E-mailadres

www.burungmanyar.nl
Website (*)

8 1 1 3 8 7 9 0 2
RSIN (**)

Gezondheid - Patiënten en families
Actief in sector (*)

- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Indonesië

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

3
Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling

J. van Oostrum
Voorzitter

J. van Daal
Secretaris

J. van Daal
Penningmeester

D. Asti
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Burung Manyar stelt zich tot doel aan Indonesische nierpatiënten steun en
zekerheid te bieden en vooral aan patiënten met een donornier. De stichting wil hun
leven zeker stellen en de kwaliteit ervan verbeteren.
Mensen met een donororgaan hebben na de transplantatie levenslang en dagelijks
anti-afweermedicijnen nodig. Die verzwakken het immuunsysteem van het lichaam,
zodat dit niet tot afstoting van het vreemde orgaan overgaat. Deze medicijnen zijn net
als in Nederland bijzonder duur. In verhouding tot een doorsnee salaris zelfs duurder.
In Indonesië bestaat echter geen algemene zorgverzekering en een particuliere
verzekering is voor de meeste mensen onbetaalbaar. Sommige patiënten vallen onder
een bedrijfsverzekering of als ambtenaar onder een staatsverzekering, maar die
verzekeringen dekken juist deze dure medicijnen niet of maar nauwelijks.
Naast andere activiteiten om nierpatiënten in het algemeen te helpen stelt Stichting
Burung Manyar zich primair ten doel zoveel mogelijk transplantatiepatiënten te helpen
bij de aanschaf van hun medicijnen en eenmaal begonnen hulp levenslang te
garanderen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

BELEIDSNOTA 2017 T/M 2021
De Stichting Burung Manyar richt zich op vergoeding van supplementaire medicijnen
en andere voorzieningen, zoals medische testen, die niet door BPJS, de
Volksverzekering in Indonesië vergoed worden en die niet geheel of gedeeltelijk door
de patiënten zelf betaald kunnen worden.
Eenmaal begonnen hulp aan een patiënt schept de verantwoordelijkheid om naar
vermogen die hulp voor een zo lang mogelijke termijn te garanderen.
Uit het huidige vermogen, aangevuld met in de toekomst te ontvangen donaties, wordt
een continuïteitsreserve gevormd om die garantie te realiseren voor de patiënten die
wij nu steunen.
De continuïteitsreserve is bedoeld om deze patiënten tot 31 december 2021 steun te
garanderen.
Deze Beleidsnota 2017 t/m 2021 is bindend en is samen met het stuk
Continuïteitsreserve van Stichting Burung Manyar (plan E -fase 14, 170101) of een
tussentijdse door het bestuur aangebrachte aanpassing daarvan, geldig voor 5 jaar met
een eventuele verlenging van opnieuw 5 jaar.
Zie voor meer informatie het beleidsplan: https://www.burungmanyar.nl/informatie/

De Stichting Burung Manyar krijgt inkomsten via bijdragen van donateurs en sponsors.
Voortdurend punt van aandacht is dus om bestaande donateurs en sponors te
informeren over de gezondheid van onze patiënten en hun sociale en maatschappelijke
omstandigheden. Hiervoor zijn de website en de halfjaarlijkse publicaties van
nieuwsbrieven en bulletins belangrijke middelen.
Daarnaast probeert het bestuur nieuwe donateurs en sponsors te werven, waar dat
zinvol is. Ook hiervoor zijn de website, nieuwsbrieven en bulletins belangrijk.
Zie voor meer informatie over het financieel beheer:
https://www.burungmanyar.nl/financieel-beheer/
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Algemeen (vervolg)

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De Stichting beheert een financieel fonds, waaruit in eerste instantie de
immunosuppressiva (anti-afweermedicijnen) voor onze transplantatiepatiënten in
Indonesi worden betaald. In incidentele gevallen kunnen ook andere medicijnen
betaald worden, die gebruikt worden voor bijverschijnselen van de nierziekte, zoals
osteoporose (botontkalking).De kosten van dialyse en/of transplantatie worden niet
vergoed.De problemen op maatschappelijk en sociaal vlak zijn voor een patiënt vaak
levensgroot. Uitgesproken of onuitgesproken bestaat vaak de behoefte aan morele
steun en zo mogelijk concrete adviezen voor verbeteringen. In een regelmatige
briefwisseling in de Bahasa Indonesia per e-mail en sociale media wordt die gegeven.
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd via een ING-betaal- en spaarekening en
een ASN-spaarrekening.

Beleidsplan van de Stichting:
https://www.burungmanyar.nl/informatie/

Open

Het vermogen wordt beheerd zonder risico te nemen om verlies te lijden.
Statutair mag niet meer dan 5% van de jaarlijkse inkomsten aan administratieve en
andere overheadkosten besteed worden. Tot op heden ligt dat percentage beduidend
lager. Praktisch alle inkomsten komen de Indonesische nierpatiënten dus rechtstreeks
ten goede.
Bestuursleden krijgen reis- en verblijfskosten niet vergoed. Alleen de ongeveer
tweejaarlijkse werkbezoeken annex medicijnverschaffing komen voor wat één persoon
betreft ten laste van het fonds.
Voor meer informatie:
Zie: https://www.burungmanyar.nl/financieel-beheer/

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteiten verslag te vinden is.

Ook in 2020 heeft de Stichting Burung Manyar de patiënten in Indonsië die zijn
opgenomen in het hulpprogramma, kunnen voorzien van de financiele middelen om
hun medicatie buiten de vergoedingen van de Volksverzekering BPJS te berkostigen.
Deze patiënten dienen declaraties en/of verzoeken tot vergoeding van medische
bijstand. Die worden beoordeeld en vervolgens wordt to vergoeding overgegaan,
rechtstreeks aan de patiënten of aan tussenpersonen die namens de patiënten
rapporteren en controleren.
Daarnaast heeft de helaas in november overleden oprichter en vorig bestuurslid
volgens plan in februari/ maart 2020 zijn tweejaarlijks bezoek aan de patiënten en hun
famlies gebracht om ter plekke contact te krijgen en zo beter op de hoogte te raken van
wat deze patiënten nodig hebben. Met elke patiënt zijn nieuwe afspraken gemaakt over
de hulpverlening die volgens beleidsplannen de Stichting kan geven. Verder heeft hij
de medische adviseurs bezocht die de Stichting helpen om de patiënten zo gezond
mogelijk te houden. Omdat hij deze patiënten al vanaf de oprichting van de Stichting in
2001 bezoekt, had hij een heel goed beeld van hun mogelijkheden en noden en kon
dus heel gericht hulp worden verleend.
Daarnaast was en is er ook nu geregeld contact via mail en social media.
Wat betreft contacten met donateurs en sponsors is 2020 een stil jaar geweest. Er was
weinig ruimte voor presentaties en andere acties om de kring van steunverleners uit te
breiden. Het overlijden van de oprichter en de daaropvolgende migratie van de
Stichting heeft ook veel tijd gekost.
Wat betreft het beheer van het vermogen heeft 2020 geen bijzondere zaken gekend.
Uitgaven voor hulpverlening bleven binnen de geraamde begroting en dat geldt ook
voor de donaties. De balans zal dus positief zijn; goed nieuws voor de patiënten.

Zie: https://www.burungmanyar.nl/nieuwsbrieven/

Open

Balans

1

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

Totaal

95.811

€

+

23

€

€

+

€

88.108

23

88.085

88.085

+

+

Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

Passiva

€

€

€

€

+

€

€

€

€

€

€

95.811

95.811

+

€

0

€

€

€

0

88.108

31-12-2019 (*)

95.811

31-12-2020

€

€

€

€

€

€

+

88.108

88.108

De grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva in de jaarrekening geschieden, berusten op uitgangspunten welke binnen stichtingen
gebruikelijk zijn.
Tenzij in de toelichting anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst en lasten als gevolg van donaties aan doelstelling worden eveneens verantwoord op kasbasis.
Overschotten in enig jaar worden toegevoegd aan de "reserve als bron van inkomsten"
Deze reserve dient om in de toekomst aanvullingen aan bestedingen ten behoeve van doelstellingen boven de te ontvangen donaties te dekken.
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Liquide middelen

€

€

€

Effecten

+

€

€

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Voorraden

95.810

€

€

€

€

Financiële vaste activa

+

€

€

Materiële vaste activa

95.810

€

31-12-2019 (*)

€

31-12-2020

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Immateriële vaste activa

Activa

Balansdatum

2
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

€

+
0

+

Baten van subsidies

€

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

7.014

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen / legaat

€

4.500

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

0

€
8.414

€
€

+

+

€

11.514

€

8.414

Giften

Financiële baten / rente bankrekening

€

1

€

23

Overige baten

€

€

+
Som van de baten

€

11.515

+
€

8.437

Lasten
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften / betalingen aan patiënten

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten / bank- en administratiekosten

€

Overige lasten

€

3.361

€
€

330

€

121

173

€

153

€

7.129

+

+

€

3.812

€

7.455

Som van de lasten

€

7.703

€

982

Saldo van baten en lasten
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Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva in de jaarrekening
geschieden, berusten op uitgangspunten welke binnen stichtingen gebruikelijk zijn.
Tenzij in de toelichting anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst en lasten als gevolg van
donaties aan doelstelling worden eveneens verantwoord op kasbasis.
Overschotten in enig jaar worden toegevoegd aan de "reserve als bron van inkomsten"
Deze reserve dient om in de toekomst aanvullingen aan bestedingen ten behoeve van
doelstellingen boven de te ontvangen donaties te dekken.

https://www.burungmanyar.nl/jaarrekeningen/

Open

