Vooruitblik 2017
In 2017 zal het in de afgelopen jaren ingezette beleid van verhoging van de structurele subsidies
worden voortgezet. De wens is om de direct doel gerelateerde bestedingen (beurzen en in mindere
mate projecten) hierbij te verhogen, onder een gelijktijdige reductie van de indirecte kosten voor
beheer en uitvoering. In dat licht zal ook in 2017 verder worden gewerkt aan een verzelfstandiging van
de activiteiten in Indonesië, door het opzetten van een Yayasan (Stichting) naar Indonesisch recht met
een legale status en met dezelfde uitgangspunten en doelstellingen van de Van Deventer-Maas
Stichting in Nederland. Op deze wijze verkrijgt onze stichting een legale (eigen) status in Indonesië,
zodat wij voor de lokale activiteiten niet meer afhankelijk zijn van een aanverwante organisatie met
andere (potentieel strijdige-) doelstellingen. Dit is zowel door de medewerkers in Indonesië als het
Nederlandse bestuur een lang gekoesterde wens. Helaas zijn pogingen hiertoe in het verleden reeds
enkele malen om politieke, juridische en organisatorische redenen mislukt, maar een nieuw initiatief in
2015 hiertoe lijkt nu zijn vruchten af te werpen en de verwachting is dat een en ander in 2017
gerealiseerd zou kunnen zijn.
Ook voor het komende jaar is bij het opstellen van de begroting (zie bijlage), evenals in de
voorgaande jaren, uitsluitend gerekend met de directe cashflow (rente en dividend) uit de
effectenportefeuille. Gezien de ontwikkelingen in de markt (lage rente) zullen deze directe inkomsten
jaarlijks afnemen, zodat bij een gelijkblijvend- of wellicht stijgend uitgavepatroon, er naar verwachting
zal worden ingeteerd op het vermogen. Vooralsnog is het besteedbaar inkomen over 2017 (na aftrek
van de kosten voor het beheer) vastgesteld op € 347.000,-. Het totaal aan bestedingen is echter
begroot op ruim € 576.000,- zodat een tekort op de begroting is voorzien van ongeveer € 229.000,-.
De voornaamste oorzaak van deze overschrijding is gelegen in de door het bestuur gewenste verdere
verhoging van het voor subsidie (beurzen, projecten en workshops). In dit kader heeft het bestuur in
mei 2017 unaniem besloten om met ingang van het nieuwe studiejaar 2017-2018 het aantal beursalen
te verhogen naar 1.000 studenten (momenteel ongeveer 800) en tevens de hoogte van de beurs
structureel aan te passen naar 650.000 IDR. In verband hiermee is in de begroting voor 2017 een
bedrag van ruim € 404.000,- voor beurzen opgenomen. Op basis van de hiervoor genoemde
uitgangspunten ligt het in de lijn der verwachting dat in 2018 het totaal voor beurzen beschikbare
bedrag zal oplopen naar circa € 500.000,-, waardoor het tekort op de begroting mogelijk verder op zou
kunnen lopen. Dit past echter in het streven van de stichting naar een meer robuust uitgavenbeleid,
waarbij een interen op het vermogen acceptabel is.

