
 
 
 
 
 
 

 
Internet: www.tileng.nl  •  E-mail: info@tileng.nl 

Bankrekening: NL57 RABO 0123 7989 65 
Postadres: Koggerwaard 26, 2904 SC Capelle aan den IJssel 

Bezoekadres: 1
ste

 Barendrechtseweg 58-62, 2992 XC  Barendrecht 

Telefoon: +31 (0)180-744285 

Stichting Tileng is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24307222 
Stichting Tileng is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

 
 

 

1 

 
 
 
 

 
De Groene School Baturraden (Sekolah Alam Baturraden) 

 
 
 
 

BELEIDSPLAN 
 2016 - 2017 

  

http://www.tileng.nl/
mailto:info@tileng.nl


 
 
 
 
 
 

 
Internet: www.tileng.nl  •  E-mail: info@tileng.nl 

Bankrekening: NL57 RABO 0123 7989 65 
Postadres: Koggerwaard 26, 2904 SC Capelle aan den IJssel 

Bezoekadres: 1
ste

 Barendrechtseweg 58-62, 2992 XC  Barendrecht 

Telefoon: +31 (0)180-744285 

Stichting Tileng is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24307222 
Stichting Tileng is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

 
 

 

2 

 
DOELSTELLING 
 
Doelstelling van Stichting Tileng is het verbeteren van de leef- en woonsituatie, in de breedste zin van 
het woord, op het eiland Java in Indonesië. Gezien de financiële en organisatorische mogelijkheden 
van Stichting Tileng wordt de aandacht op dit moment alleen gericht op de desa’s Tileng, Imogiri en 
Baturraden. 
 
Uitbreiding van het aantal desa’s kan alleen worden overwogen wanneer de beschikbare middelen 
structureel de vraag vanuit de huidige desa’s overschrijdt. 
 
Stichting Tileng richt zich voornamelijk op projecten die een duurzaam effect beogen, zoals op het 
gebied van onderwijs, gezondheid, huisvesting en het genereren van inkomen. 
 

 
 
 
 
WERKWIJZE 
 
Stichting Tileng probeert haar doel te bereiken door het initiëren, financieren en begeleiden van door 
de bewoners van de desa’s zelf opgestelde en uit te voeren projecten. 
 
Voor het effectief tot uitvoer brengen van de doelstelling van Stichting Tileng is een goede organisatie 
van de activiteiten in Indonesië van essentieel belang. Hiervoor heeft Stichting Tileng het Handboek 
“Implementatie van beleid op lokaal niveau” uitgebracht in drie talen, te weten Nederlands, Engels en 
Indonesisch. 
In dit Handboek wordt de volledige werkwijze van Stichting Tileng beschreven, inclusief de daarmee 
samenhangende rechten en plichten van iedereen die in Indonesië voor Stichting Tileng actief is, als-
mede de vergoeding die zij daarvoor ontvangen. 
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Overeenkomstig het Handboek is in Indonesië het volgende Management Team benoemd: 
Tekad Santosa (Santos) – General Manager 
Deskart Sotyo Jatmiko (Iko) – Manager BackOffice 
Suci Wahyuni en Tri Hastuti gezamenlijk – Manager Finance 
Amik Kleemen - Aspirant lid 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Santos, Iko, Suci en Tri wonen in en om Baturraden, waar ook kantoor wordt gehouden voor Stichting 
Tileng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Amik woont in Yogyakarta, niet ver van de desa’s Imogiri en Tileng. 
 
Het Handboek maakt integraal deel uit van dit beleidsplan. Voor een gedetailleerde beschrijving van 
de werkwijze wordt dan ook verwezen naar het Handboek. Stichting Tileng beoordeelt elke twee jaar 
of het Handboek nog aan de actuele situatie voldoet en past deze zo nodig aan. In verband met de 
continuïteit en consistentie richting de betrokkenen in Indonesië worden deze aanpassingen echter zo 
veel mogelijk beperkt. 
 
Stichting Tileng streeft er naar om 100% van de verkregen middelen aan projecten in Indonesië aan te 
wenden. Er mogen dus in Nederland geen (overhead)kosten worden gemaakt. Uitzondering wordt 
vooralsnog alleen gemaakt voor bankkosten. 
Ook reis- en verblijfskosten van bestuursleden naar en in Indonesië worden door de betreffende per-
sonen zelf gedragen. 
Overheadkosten in Indonesië worden zoveel mogelijk beperkt. Aangezien deze kosten echter zelf ook 
een bijdrage leveren aan de economische groei van Baturraden, worden deze door Stichting Tileng 
niet gezien als overhead, maar als een zelfstandig project binnen de doelstelling. 
 
 
 
FUNDRAISING 
 
Fundraising valt in principe onder de portefeuille van de voorzitter, maar alle bij Stichting Tileng be-
trokkenen worden geacht daaraan mee te werken. Van alle lopende en voorgestelde initiatieven wordt 
een overzicht, met voortgangsrapportage, bijgehouden dat op elke bestuursvergadering wordt be-
sproken. 
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Voor de financiering van doorlopende projecten is het van belang om het bestand van vaste donateurs 
en sponsors te behouden en verder uit te bouwen. 
 
Er dient zoveel mogelijk te worden gestreefd naar fundraising via de bankrekeningen van Stichting 
Tileng, rechtstreeks of via iDEAL, zodat kasverkeer zoveel mogelijk wordt vermeden. 
Voor belangstellenden die, bij het bezoeken van projecten op Java, ter plekke contant willen doneren 
is een registratieformulier ontwikkeld, dat ten doel heeft de kans dat deze giften Stichting Tileng niet 
bereiken zo klein mogelijk te maken. 
 

Gezien de bijzonder positieve ervaring met de huidige ambassadeur van Stichting 
Tileng, Wouter Muller, zal er blijvend naar worden gestreefd een tweede ambas-
sadeur te vinden. 
 
Na het vertrek van beschermheer Frank Koen, in verband met de beëindiging van 
zijn functie van burgemeester van Capelle aan den IJssel, zal actief worden ge-
zocht naar een opvolger. 

 
Daarnaast is in 2013 gestart met de benadering van bekende Nederlanders met het verzoek Stichting 
Tileng te steunen, met veelal positieve reacties. 
 

 
 
Stichting Tileng geeft geen middelen uit aan fondsenwerving. Dat houdt in dat alle activiteiten mini-
maal kostendekkend moeten zijn, dan wel dat kosten door sponsors dienen te worden gedragen. 
Stichting Tileng heeft dan ook besloten geen CBF-certificaat voor kleine goede doelen aan te vragen. 
Het certificaat zou ongewenste kosten met zich meebrengen, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat 
(potentiële) donateurs en sponsors Stichting Tileng zonder CBF-certificering minder steunwaardig en 
betrouwbaar zouden vinden. 
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Stichting Tileng is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met 
fiscaalnummer: 8111.88.462. 
Uiteraard bestaat ook bij Stichting Tileng de mogelijkheid om een overeenkomst voor een periodieke 
gift af te sluiten, teneinde volledige belastingaftrek te bewerkstelligen. 
 
Voor fundraising is in eerste instantie naamsbekendheid van belang. Stichting Tileng streeft er dan 
ook naar zoveel mogelijk de publiciteit te zoeken en daarbij gelijktijdig zoveel mogelijk informatie te 
verstrekken inzake de activiteiten van Stichting Tileng en de verantwoording daarover. 
Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van het internet door middel van de eigen website, websites 
van andere relevante organisaties, mailings en via de bekende sociale media.  
 
Stichting Tileng heeft in de afgelopen jaren een aantal zogenaamde Kumpulans georganiseerd, vrolij-
ke bijeenkomsten met diverse activiteiten met een Indonesische inslag, waarbij muziek en dans cen-
traal staan. Deze Kumpulans bieden zowel de mogelijkheid tot samenkomst van bestaande donateurs 
als een platform om nieuwe donateurs te werven Ook de komende jaren zal Stichting Tileng de moge-
lijkheid tot het organiseren van Kumpulans blijven onderzoeken. Voorop staat echter de voorwaarde 
dat het organiseren van een Kumpulan geen kosten met zich mee mag brengen voor Stichting Tileng. 

 
Verder is Stichting Tileng continue op zoek naar nieuwe wegen van fundraising. Zo is de afgelopen 
jaren veel aandacht besteed aan het gebruik van de social media, inclusief Google Grants, en zal ook 
in de komende jaren continue worden gekeken naar uitbreiding en optimalisatie hiervan. 
 
 
 
BESTEDINGEN 
 
Alle projecten worden vastgelegd in een overzicht, aan de hand waarvan op elke bestuursvergadering 
de voortgang wordt besproken. Alle projecten dienen hiertoe te worden onderbouwd door een vanuit 
Indonesië ingediend projectvoorstel. Deze voorstellen worden door de bewoners uit de desa’s inge-
diend via het Management Team van Stichting Tileng in Baturraden. 
 
Hoewel statutair een gewone meerderheid voldoende is, dienen alle besluiten die tot uitgaven leiden 
unaniem te worden genomen. Hieronder vallen de goedkeuringen van projecten, rapportages en aan-
vragen voor meerwerk. 
 
De lopende projecten zijn de buffelbanken in Tileng en Baturraden, de bouw van permanente wonin-
gen in Imogiri en de doorlopende projecten inzake de ondersteuning van leerkrachten, leerlingen en 
leermiddelen in alle drie de desa’s. Ook wordt nog steeds aandacht besteed aan de bouw en renova-
tie van scholen en wordt gewerkt aan het opzetten van een trainingscentrum voor handarbeiders, 
gebruik makend van de gereedschappen en overgebleven materialen van de overige projecten. 
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Er bestaat geen lange termijn plan voor in de toekomst te verrichten projecten. Aangezien alle pro-
jecten door de lokale bevolking moeten worden ingediend zijn deze niet vanuit Nederland te voorzien. 
Alle projecten die worden ingediend, worden individueel beoordeeld. Criteria hierbij zijn: 
 

 Voldoet het project aan de doelstellingen van Stichting Tileng? 

 Is er voldoende draagkracht onder de bevolking? 

 Is het budget van het project realistisch? 

 Zijn er geen overbodige uitgaven opgenomen? 

 Is het Management Team volledig bij met rapporteren, incl. financiële verantwoording, over lo-
pende en gereedgekomen projecten? 

 Zijn er voldoende middelen beschikbaar? 
 
Slechts als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen aanvragen worden gehonoreerd. 

 

 
 
Indien de mogelijkheid zich voordoet zal samenwerking met andere organisaties niet uit de weg wor-
den gegaan. Zo is de afgelopen jaren tot volle tevredenheid samengewerkt met ChildRight Fund en 
Bouworde Vlaanderen.  
 
 
 
OMVANG 
 
Stichting Tileng is in 2000 opgericht. Na een moeizaam begin van fondsenwerving werd het eerste 
project in 2001 gerealiseerd: een nieuw gebouwde kleuterschool in Tileng van ongeveer 2.200 euro. 
Om de lokale organisatie te testen begonnen we met één project tegelijk dat eerst volledig moest zijn 
afgewerkt voor een volgende gestart kon worden. Het tweede project in 2002/03, een kleuterschool in 
Baturraden, kostte 3.800 euro. Dat betekent dat in de eerste 4 jaren van haar bestaan Stichting Tileng 
in totaal 6.000 euro heeft besteed in Indonesië.  
 
Daarna komt alles in een stroomversnelling. De lokale organisatie gaat zich bewijzen en de fondsen-
werving gaat sneller, omdat er tastbare resultaten te zien zijn. Er volgen dan ook onder andere meer 
scholen (zowel peuter-, kleuter- als lagere scholen), een koeienproject (de “Buffelbank”), de financie-
ring van studiebeurzen en onderwijzerssalarissen, een coöperatiegebouw en (ongepland, maar zeer 
noodzakelijk) de herbouw van Imogiri na de aardbeving in 2006. 
 
Inmiddels bestaat Stichting Tileng meer dan 15 jaar, zijn er tientallen projecten gerealiseerd en is 
meer dan een 465.000 euro effectief besteed in Indonesië. Een resultaat om, als kleine organisatie, 
uitsluitend steunend op vrijwilligers, ongelofelijk trots op te zijn. 
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Stichting Tileng streeft er naar zo groot mogelijk te worden. Deze groei zal worden bepaald door de 
(mogelijkheden van) fundraising, met daarbij een aantal randvoorwaarden: 
 

 De groei mag nooit groter zijn dan de organisatie aan kan;  
 

 Stichting Tileng mag nooit zo groot worden dat de snelheid van communicatie en handelen 
verloren gaat; 

 

 De individuele projecten moeten kleinschalig blijven, zodat elk project kan worden gedragen 
door de lokale bevolking. 

 
 
 
BEHEER 
 
Op elke bestuursvergadering wordt gerapporteerd wat er sinds de laatste vergadering aan fundraising 
is binnengekomen en van wie, wat er aan projecten is uitgegeven en wat er aan middelen beschikbaar 
is. Hierbij wordt aangegeven welk deel van de middelen reeds een specifieke bestemming heeft. De 
volledige administratie is op elke bestuursvergadering ter inzage aanwezig. 
 
Stichting Tileng streeft naar volledige openheid van beheer. Dit houdt in dat alle donateurs en spon-
sors regelmatig worden ingelicht over de fundraising en de lopende en afgeronde projecten. Deze 
informatie is met name beschikbaar op de website, maar wordt ook regelmatig verspreid door middel 
van andere digitale en papieren media, inclusief foto’s en videobeelden. 
Uiteraard voldoet Stichting Tileng volledig aan de geldende publicatieplicht voor ANBI-instellingen. Zo 
wordt ook de financiële verantwoording, inclusief de jaarrekeningen, onder meer via de eigen website 
gepubliceerd. 
 
Openheid werkt twee kanten op. Niet alleen probeert Stichting Tileng alle informatie ter beschikking te 
stellen aan een ieder die geïnteresseerd is, maar het staat ook iedereen vrij aanvullende informatie of 
uitleg op te vragen. Stichting Tileng verplicht zich om alle vragen zonder enige terughoudendheid vol-
ledig en waarheidsgetrouw te beantwoorden.  
 
Eventuele klachten over activiteiten en handelswijze van Stichting Tileng zullen in de bestuursverga-
deringen worden besproken en voor zover dat binnen de mogelijkheden ligt tot tevredenheid worden 
afgehandeld. Zowel de klacht als de afhandeling zullen via de website worden gepubliceerd. 
 
 
 
Capelle aan den IJssel, 5 januari 2016 

 
 
 
Bijlage: Handboek “Implementatie van beleid op lokaal niveau” 
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