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TOELICHTING
Algemeen
Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië is opgericht in 1998 en zetelt te Amstelveen. Inschrijving bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 33302558 .
Statutaire Doelstelling van de Stichting:
- Het ondersteunen van kraamklinieken en/of projecten op medisch en humanitair gebied in
ontwikkelingslanden, met name op het gebied van de kraamzorg, de zuigelingenzorg en de
zorg voor weeskinderen.
-

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

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de levering van hulpmiddelen en
het delen van kennis en ervaring.
Aanvulling doelstellingen:
Door de voortschrijdende sociale, economische en politieke ontwikkelingen in de
ontwikkelingslanden in Zuidoost Azië zijn de doelstellingen -niet statutair- uitgebreid met onder
andere: armoedebestrijding, microkredietprogramma’s, donaties ter ondersteuning van door derden
begeleide projecten in achterstandsgebieden.
ANBI:
De belastingdienst heeft de stichting in 1998 de ANBI-status toegekend.
(onder nummer 8069.64.753)
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Bestuur:
Per 31 december 2020 bestaat het bestuur van de stichting uit:
Mevrouw M.E.T.Werker-Schuren
Penningmeester
Mevrouw W.J.M. Dings-Geraads
Algemeen Bestuurslid
Mevrouw C.H.J. Vlug
Algemeen Bestuurslid
Mevrouw R.R. van Putten
Secretaris
Mevrouw M.M.C.Smiers
Voorzitter
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Werkzaamheden:
Om de diverse activiteiten te kunnen uitvoeren wordt het bestuur ondersteund door vrijwilligers
zowel in Nederland als in de projectlanden aldaar.
Vermogenspositie:
Het eigen vermogen per ultimo boekjaar (31 december 2020) geeft een positieve stand van
€ 86.089 aan.
Grondslagen van waardering:
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet of bij de toelichting op de afzonderlijke
balansposten opgenomen. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa, de voorzieningen en
schulden opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat:
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben.
De resultaten op prestaties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen
worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.
Exploitatieresultaat:
Het exploitatieresultaat over het boekjaar wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

3

TOELICHTING
Algemeen
Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië is een
particuliere stichting en is opgericht in 1998.
De stichting kenmerkt zich door haar kleinschaligheid en
rechtstreekse ondersteuning. Dit houdt in dat de beschikbare
financiële middelen uitsluitend worden aangewend t.b.v.
hulpgoederen en de financiering van kleinschalige projecten in
Hoi An en omgeving. Stichting Hulpverlening Zuid Oost
Azië stelt zich ten doel bij te dragen aan de verbetering van
de leef – en leeromstandigheden van bevolkingsgroepen in een
achterstandspositie in Vietnam. De ondersteuning heeft zich
uitgebreid naar bevolkingsgroepen in het Tây Giang district in
de provincie Quang Nam, in de provincie Ben Tre, Binh Dai
district en sinds 2019 in Huong Hoa in de provincie Quang Tri.
De stichting blijft deze projecten nauwgezet volgen en voor de
komende 2-3 jaar ondersteunen. Door Covid-19 heeft er geen
bezoek kunnen plaatsvinden aan de lopende projecten. Het
verslag over 2020 en ook het rapport van MCNV en VNHIP is na
te lezen op de website.
TERUGBLIK 2020
Programma voor de etnische groep in het Huong Hoa district,
provincie Quang Tri
Op dit moment zijn er drie etnische groepen in het Huong Hoa
district, waarvan de jonge generatie een opleiding heeft
gevolgd voor het verwerken van bamboe tot het produceren van
bamboeartikelen. De jonge mensen uit deze groepen en hun
families (30 huishoudens) kunnen hierdoor een beter inkomen
genereren en hun leefomstandigheden verbeteren. In 2020 zijn
de productiemogelijkheden verbeterd en is het aantal
groepsleden toegenomen tot 34 huishoudens. Vooralsnog zijn er
voldoende faciliteiten en is er gereedschap om in de productie
activiteiten te kunnen voorzien. Door het wisselvallige weer
zijn er verschillende droogsystemen ontwikkeld om het proces
van de behandeling en verwerking van bamboe te verkorten en
aan te passen. De basisopleiding voor nieuwe leden wordt
voortgezet, zo ook de opleiding voor gevorderden. Er zijn
geweldige stappen gezet en er zijn positieve plannen t.a.v. de
verdere ontwikkeling van de productie, verwerking en
marketing. Helaas hebben de COVID-19 pandemie en ook de enorme
natuurrampen in het afgelopen jaar grote impact gehad.
Daardoor zijn de productie activiteiten stil komen te liggen
sinds eind juli 2020.
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Noodhulp voor projecten in het Huong Hoa district in de
provincie Quang Tri
In het afgelopen najaar hebben hevige regenval en de
overstromingen die daarop volgden, veel schade veroorzaakt aan
huizen, scholen, landbouwgrond, rijstvelden en het vee. In
grote delen van de provincie Quang Tri is de ravage enorm
geweest en zijn de mensen in een klap alles kwijtgeraakt. Dit
is ook het geval in de dorpen in het Huong Hoa district, waar
MCNV haar projecten heeft lopen en waar HULZA deze projecten
ondersteunt. Vooral de bewoners in de hooggelegen dorpen in
het noorden van het district zijn getroffen door deze
vreselijke natuurramp. Zo’n 500 huishoudens (2200 mensen)
hebben noodhulp ontvangen. Een noodhulpactie was in gang gezet
om deze mensen te kunnen helpen. HULZA heeft hieraan ook
kunnen bijdragen.
Life Skill Training voor kinderen met HIV/AIDS
Naast de COVID-19 pandemie is de provincie Quang Nam (Centraal
Vietnam) zwaar getroffen door natuurrampen. In Oktober 2020
heeft Vietnam te kampen gehad met vier stormen,
aardverschuivingen en zware overstromingen. Dit heeft grote
gevolgen gehad voor het leven en dagelijkse activiteiten van
kinderen en familieleden. Sommige plaatsen waren geïsoleerd,
er was geen elektriciteit, geen water of voedsel. Het leven is
volledig op zijn kop gezet, mede ook door de twee golven van
de COVID-19 pandemie. Het leven voor de mensen is nu nog
moeilijker geworden. Met de steun van HULZA heeft VNHIP 15
kinderen met HIV/AIDS de nodige financiële hulp kunnen bieden,
zodat zij hebben kunnen deelnemen aan de Life Skill Training
en hebben het traject ook positief afgerond. Een heel moeilijk
jaar waarin we niet alle hiv-projectactiviteiten hebben kunnen
realiseren, zoals het plan was. De eerste training heeft
kunnen plaatsvinden direct na de eerste golf van COVID-19 en
is afgerond.
Eindejaarsuitje voor kinderen met HIV/AIDS
Om het jaar toch een beetje leuk af te sluiten heeft Hulza,
i.s.m. met VNHIP, een uitstapje georganiseerd voor de kinderen
en hun verzorgers. Het was de eerste keer dat zij een uitje
meemaakten. De kinderen waren enthousiast en blij deze dag met
andere kinderen mee te maken. Voor het eerst bezochten zij het
dierenpark, waar ze ook een 4D film hebben bekeken. Er werden
verschillende spelletjes gedaan en ook traditionele Vietnamese
ambachtelijke dorpen bezocht. En...hebben zij enorm genoten
van een heerlijk lunch.
http://www.vnhip.org/
http://www.vnhip.org/highlight.html
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
St.Hulpverl.Zuid Oost Azië
31.12.2020

ACTIVA
Vlottende activa:
Vorderingen:
Overige vorderingen
en overlopende activa

Euro

31.12.2019

Euro

515
------

1.793
-----515

Liquide middelen:
---------------ABN-AMRO Bank
ABN-AMRO Bank Spaar
Vietcom Bank

Totaal Activa

85.457
117
-------

1.793

95.537
2
132
-----85.574

95.671

------86.089
=======

------97.464
=======
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
St.Hulpverl.Zuid Oost Azië
31.12.2020
PASSIVA

Euro

31.12.2019
Euro

Vermogen:
-------Algemene reserve
Exploitatie resultaat

97.464
(11.375)
-------

78.809
18.655
-----86.089

97.464

Kortlopende schulden:
-------------------Vrijwilligersvergoedingen

-

-

Overige transitoria
en overlopend passiva

-

-

------

Totaal Passiva

------

-

------86.089
=======

------97.464
=======
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EXPLOITATIE-OVERZICHT over 31 DECEMBER 2020
St.Hulpverl.Zuid Oost Azië

BATEN:
----Ontvangen donaties

2020

2019

Euro

Euro

Vrijwilligersvergoedingen
sub totaal
LASTEN:
-----Verstrekte goederen en
overige projectkosten

4.990

41.159

( 1.500)
-----3.490

( 1.500)
-----39.659

13.500

19.247

Web-kosten

211

149

Reiskosten

-

65

Portikosten

-
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Kantoorkosten

-

1.048

992

151

-

140

146

198

16

-

------

------

Assurantiekosten
Publiciteit
Bankkosten
Koersverschillen
Rentebaten/lasten
Totaal kosten
Exploitatiesaldo
Bijzondere baten/lasten
Exploitatiesaldo

14.865
-----(11.375)

21.004
-----18.655

-----(11.375)
======

-----18.655
======

8
SPECIFICATIE BALANS EN EXPLOITATIEREKENING PER 31 DECEMBER 2020
St.Hulpverl.Zuid Oost Azië

Exploitatieresultaat:
Het exploitatieresultaat ad negatief € 11.375 over het boekjaar
wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve.
Donaties:
Ontvangen donaties en legaten in 2020 in Euro’s:
42 donaties totaal
Totaal

4.990
-----4.990
======

Het Bestuur:
M.E.T. Schuren
Penningmeester
W.J.M. Dings-Geraads
Algemeen Bestuurslid
R.R. van Putten
Secretariaat
C.H.J. Vlug
Algemeen Bestuurslid
M.M.C. Smiers
Voorzitter

(2019: 41 donaties Euro 41.159)

