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1. Bestuursverslag over 2020 
 

Ook in 2020 heeft stichting Khuska zich goed in kunnen zetten voor de projecten in Papoea Nieuw 

Guinea (PNG). Wij kijken wederom uit op een succesvol jaar waarin de relaties met de Nederlandse 

partners en sponsoren zijn versterkt en de daadkracht van Gulf Christian Services (GCS) in PNG 

wederom tot mooie resultaten heeft geleid.  

In 2020 veranderde de organisatiestructuur enigszins. Wijnand & Elize Mulder waren na vier jaar PNG 

teruggekeerd naar Nederland. In die vier jaar zorgden zij voor een goede omschrijving van 

projectplannen en uitvoering als vrijwilligers bij de organisatie GCS. Daarnaast ondersteunde Wijnand 

het Nederlandse team waar nodig. Met de terugkeer van Wijnand & Elize kwam er extra tijd en 

capaciteit vrij in Nederland om stichting Khuska te dragen. Wouter Steeneveld behield zijn actieve rol 

als voorzitter en financieel beheerder, terwijl Erwin Mulder, Steven Visser, Freddy & Gerda Visser en 

anderen een stapje terug hebben gedaan in hun inspanningen.  

In PNG namen Jan-Willem en Erica Puttenstein met name de rol van projectmanager en organisator 

over. Zij behartigden grotendeels de projecten welke vanuit Nederland door stichting Khuska, haar 

partners en Wilde Ganzen werden gesponsord.  

De samenwerking met Wilde Ganzen is in 2020 wederom verder versterkt. De Wilde Ganzen blijken 

een zeer solide, betrouwbare partner die zich flexibel opstelt waar noodzakelijk en duidelijkheid geeft 

over haar eisen en instructies. Ook in 2020 hebben we weer op basis van een goede verstandhouding 

kunnen samenwerken waarbij de Wilde Ganzen 50% bovenop het ingezamelde geld van Khuska 

bijdraagt. 

Wij zijn Erwin, Steven, Freddy & Gerda dankbaar voor de inspanningen die zij in de periode van 2015 

t/m 2019 hebben geleverd voor stichting Khuska. Ook willen wij Jan-Willem bedanken voor zijn 

doorzettingsvermogen in het realiseren van projecten op een zeer uitdagende locatie met beperkte 

middelen en waarbij we toch prachtige successen hebben morgen vieren. 

Ook alle andere sponsors, vrijwilligers en anderen die ons in 2020 hebben gesteund willen we hartelijk 

danken voor alle tijd en energie die wordt gestoken in het ontwikkelen van deze initiatieven. Alles ten 

behoeve van de ontwikkeling van de gezondheidszorg en educatie in Papoea Nieuw Guinea. Hartelijk 

dank! 

We hopen ook nu en in de toekomst weer op jullie te mogen rekenen. 

Wouter Steeneveld & Wijnand Mulder 
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2. Balans per 31 december 2020 
 

  31-12-2020 31-12-2019 

Activa     

Liquide middelen € 40.652 € 94.398 

Totaal activa € 40.652 € 94.398 
   

Passiva     

Kortlopende schulden €             -    €             -    

Eigen vermogen € 40.652 € 94.398 

Totaal Passiva € 40.652  € 94.398 

 

3. Staat van baten en lasten 
 

Balans 31-12-2020 31-12-2019 

Inkomsten     

Inkomsten uit eigen fondsenwerving €  15.255 € 70.446 

Terugstorting Wilde Ganzen €  € 15.429 

Overige inkomsten €        €             -    

Totaal inkomsten €  15.255 € 85.875 

      

Uitgaven 
  

Kapuna - Project Sanitair €  13.333 €   2.537 

Kapuna - Echo apparaat €  € 18.000              

Kikori – Zuurstofapparaat €    3.200 €    

Kapuna - Project Workshop €  € 10.300 

Kapuna - Medische consumptiegoederen €       679 €      243 

Kikori – Solar €  52.217 €   - 

Kosten beheer en administratie €       134 €       148 

Overige uitgaven €    €    1.151 

Totaal uitgaven €  69.563 € 32.379 
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4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

4.1 Algemeen 

Activiteiten 

Stichting Khuska wil op klein, lokaal niveau een bijdrage leveren en duurzaam maken. Daarom 

investeren we slechts in locaties waar we zelf aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat het geld optimaal 

wordt besteed. Stichting Khuska heeft daarmee als missie: Het op lokaal niveau, gezamenlijk 

ondersteunen en verbeteren van gezondheidszorg en educatie in ontwikkelingslanden. 

Bestuursleden 

Het bestuur van Stichting Khuska bestaat uit: 

 

Wouter Steeneveld:   Voorzitter 

Email:     w.steeneveld@gmail.com 

Telefoon:   +31 (6) 24 956 911 

 

Harriëtte Knigge-Wisselink:  Penningmeester 

Email:     harwis@hotmail.com 

Telefoon:   n.v.t. 

 

Elize Mulder-Visser:  Secretaris 

Email:     eliizeviisser@gmail.com 

Telefoon:   n.v.t. 

 

Wijnand Mulder:  Lid 

Email:     wijnandmulder@gmail.com 

Telefoon:   n.v.t. 

 

Vestigingsadres 

Hoevenweg 10 
7722 PN Dalfsen 

Postadres 

Bloys van Treslongstraat 41-1 

1056WZ Amsterdam 

  

mailto:w.steeneveld@gmail.com
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Overige gegevens Stichting Khuska 

KvK-nummer:   08209283 
RSIN/fiscaal nummer:  821433891 
IBAN rekeningnummer:  NL77 SNSB 0946 3821 82 
BIC:    SNSBNL2A 

Jaarrekeningregime 

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven opgesteld. 

 

4.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten 

worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 

die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

4.3  Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de 

nominale waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of 

transactiekosten. Indien nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, 

waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. Latente belastingvorderingen worden slechts 

gewaardeerd voor zover er naar verwachting voldoende toekomstige belastbare winst zal zijn om ze 

te realiseren. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije 

beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde. 

 

4.4 Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 

deze voorzienbaar zijn. 
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Bestedingen doelstellingen 

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn 

toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de 

verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden 

verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan. 
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5.  Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 

5.1 Activa 
 

SNS Zakenrekening €40.652 

SNS Zakelijk Sparen €0 

Totaal €40.652 

 

5.2 Passiva 
 

Eigen vermogen €40.652 

Totaal €40.652 
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 
 

6.1  Baten uit fondsenwerving 

Particuliere giften €  11.419,50 

Kerkelijke collectes €    1.335,50 

Stichting Rotary Ommen/Dedemsvaart €    2.500 

Totaal €  15.255 

 

Vergeleken met voorgaande jaren is de fondsenwerving in 2020 bescheiden te noemen. De 

voornaamste reden die hiervoor aan te dragen is, is dat er in beperkte maten projecten geformuleerd 

werden om aan bij te dragen. De lokale partnerorganisatie GCS was erg druk met de realisatie van 

lopende projecten, waaronder een aantal vanuit stichting Khuska en haar partners. Daarnaast ging veel 

aandacht uit naar de realisatie van het nieuwe ziekenhuis in Kapuna wat is gesponsord door de 

Australische overheid, in samenwerking met de PNG overheid. Dit project is zeer veelomvattend en in 

Kapuna hebben hier in 2020 dagelijks +/- 100 personen aan gewerkt. Vrijwel alle energie en aandacht 

vanuit het management en de coördinatie ging ernaar uit om dit project succesvol uit te voeren, 

waardoor nieuwe initiatieven en projecten zeer beperkt werden geformuleerd. 

 

Ook in Kikori liepen verschillende projecten welke grotendeels door andere sponsoren van GCS werden 

gefinancierd, met name door de lokale overheid. Kikori richtte zich daarbij bij de fondsenwerving met 

name op de realisatie van een nieuw vrouwencentrum. Hier is ruim €4.500 voor opgehaald. Het andere 

project wat zeer relevant werd door de Covid-19 crisis was een nieuw zuurstofconcentrator, ook voor 

Kikori. Na de uitbraak van de Covid-19 crisis is er snel geschakeld en geld opgehaald in Nederland, via 

particulieren en kerken. 

 

Wijnand & Elize zijn bij terugkomst uitgenodigd bij stichting Rotary Ommen/Dedemsvaart en hebben 

daar toegelicht welke prachtige projecten er gerealiseerd waren in de afgelopen jaren. Ook hebben zij 

gevraagd om een bijdrage voor een project, namelijk Kapuna sanitation. Stichting Rotary heeft haar 

jaarlijkse initiatief om wijn te verkopen vervolgens gekoppeld aan dit doel en daarmee een bedrag van 

€2.500 bij kunnen dragen. 

 

Ook in 2020 bleef er steun komen vanuit verschillende Nederlandse kerkelijke gemeenschappen. In 

totaal is er €1.335,50 vanuit verschillende kerken gedoneerd. 

 

De voornaamste inkomsten in 2020 kwamen vanuit particulieren; vrienden, familie en bekenden. Het 

mooie bedrag van €11.419,50 is door hen gezamenlijk ingebracht. 

 

De fondsenwervingsactiviteiten in 2020 waren gericht op onderstaande initiatieven. Zoals gezegd was 
het aantal initiatieven beperkt in verband met de aandacht voor realisatie van lopende trajecten. 

1. Project Women Empowerment – Kikori 
2. Project Solar – Kikori 
3. Project Sanitation – Kapuna 
4. Project zuurstofconcentrator - Kikori 
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6.2 Besteed aan doelstellingen 

Verbeteren van educatie en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden 

De projecten en de fondsenwerving over 2020 is volledig gericht op Papoea Nieuw Guinea en haar 

beide ziekenhuizen in Kapuna en Kikori. 

Kikori Solar €  52.217,35 

Kapuna Sanitation €  13.333,00 

Kikori zuurstofconcentrator €    3.200,00 

Overige uitgaven €        679,45 

Totaal €  69.429,80 

 

Project Solar - Kikori 

In 2020 is een bedrag van €52.217,35 overgemaakt naar Wilde Ganzen om dit project te 

bewerkstelligen. De Wilde Ganzen hebben hier 50% extra aan bijgedragen en het geld is 

overgemaakt naar PNG. Kikori solar is daarmee verreweg het grootste project in financiële zin van 

2020. Het doel van het project is om onafhankelijk van donaties van diesel voor de generator van de 

oliebedrijven te kunnen opereren. GCS is de oliebedrijven dankbaar voor deze donaties, aangezien 

GCS de diesel zelf vanuit haar operationele inkomen zeker niet kan financieren. Echter, de 

afhankelijkheid is groot en het gebruik van dieselgeneratoren is niet duurzaam. Om die reden is er in 

2018 een initiatief ter fondsenwerving van Kikori solar gestart. Het verzamelde geld is in 2020 

overgemaakt naar PNG en de verwachte projectoplevering is begin 2021. 

 

Project Sanitair – Kapuna 

Het sanitaire project in Kapuna is reeds in 2017 gestart. Er is een pilot geweest met drie 

toiletgebouwen en deze heeft 1 jaar geduurd. Na het jaar is geconstateerd dat de pilot toiletten 

onvoldoende waren voor het gewenste gebruik. De toiletten raakten te snel vol en het ontwerp 

moest worden gewijzigd. Hier waren onderdelen voor nodig vanuit Australië en de fondsen schoten 

tekort. Khuska heeft zich toegelegd op de fondsenwerving welke in 2019 is gecompleteerd. In 2020 

zijn de fondsen overgemaakt naar Wilde Ganzen welke wederom 50% extra heeft bijgedragen. De 

materialen zijn in 2020 ook aangekomen, waardoor de verwachting is dat dit project in het begin van 

2021 daadwerkelijk volledig gerealiseerd en opgeleverd kan worden. 

 

Project zuurstofconcentrator - Kikori 

Een project wat relatief eenvoudig en snel gerealiseerd kon worden is de aanschaf van een 

zuurstofconcentrator voor het ziekenhuis in Kikori. Met de wereldwijde Covid-19 pandemie heeft 

Kikori zich hiermee voorbereid op wat er komen kon en ging. De uitbraak van Covid-19 in PNG verliep 

gelukkig traag en heeft niet geleid tot overvolle ziekenhuizen. Echter, de nieuwe concentrator kon 

direct goed worden ingezet bij patiënten die wel klachten vertoonden. 
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Overige uitgaven 

Overige uitgaven waren medische consumptiegoederen voor Kapuna 

 

Personeelsleden 

Bij de stichting waren in 2020 geen betaalde werknemers werkzaam. 

Beheer en administratie 

• Kosten beheer en administratie - €134 

 

Ondertekening bestuur 
 

Amsterdam, juni 2021 Ankum, juni 2021 Wewak, juni 2021

Wouter Steeneveld Elize Mulder-Visser Harriëtte Knigge-Wisselink

 


