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PROFIEL STICHTING TILENG 
 

 

STICHTING TILENG STEUNT DE DESA. STEUNT U STICHTING TILENG? 

 

De Stichting Tileng heeft zich tot doel gesteld de leef- en woonsituatie van de mensen op Java, Indonesië 

structureel te helpen verbeteren. De stichting probeert dit te realiseren via kleinschalige projecten gericht op 

individuele dorpsgemeenschappen. 

 

De stichting streeft er naar te functioneren zonder belastende overhead. De financiële hulp van de stichting komt 

daardoor rechtstreeks en volledig ten goede aan zichtbaar effectieve projecten. Het betreft dus geen noodhulp, 

maar structurele projecten gericht op het direct (via inkomen gegenereerde projecten), dan wel indirect (via 

onderwijs) stimuleren van de bevolking om zelf de levenstandaard te verhogen. 

 

 

WERKWIJZE VAN DE STICHTING 

 

Niet de stichting maar de dorpelingen zelf bepalen wat er met het geld gebeurt. De lokale bevolking weet beter 

dan wie ook op welke schaal en op welk niveau de woon- en leefomstandigheden verbeterd kunnen worden. 

Daarom heeft de stichting ervoor gekozen alleen die projecten te financieren die door de bevolking zélf, via het 

dorpscomité dan wel de lokale vertegenwoordigers van de stichting, voor financiële steun bij de stichting worden 

voorgedragen. Het per project beschikbaar stellen van geld maakt het eigen initiatief uitvoerbaar terwijl het voor 

alle betrokken partijen inzichtelijk en beheersbaar blijft. 

 

Het geloven in een actieve betrokkenheid van de mensen en investeren in oplossingen die door de 

mensen zelf worden aangedragen, zorgen op de lange duur voor een werkelijke verbetering van hun leef- en 

woonsituatie. 

 

 

HET WERKGEBIED 

 

Sinds de oprichting van Stichting Tileng komen er regelmatig verzoeken om financiële steun binnen voor 

projecten die buiten het statutaire werkgebied van de stichting zijn gelegen. Een aantal van die verzoeken kon 

door bemiddeling van onze stichting bij andere instanties worden gehonoreerd.  

 

Omdat het bestuur van mening is dat de stichting zowel 

de financiële als de organisatorische slagkracht heeft om 

een groter gebied aan te kunnen, is besloten de Statuten 

van de stichting overeenkomstig aan te passen. Het 

werkgebied is daarmee verruimd van uitsluitend de desa 

Tileng tot geheel Java, met dien verstande dat de eerste 

aandacht altijd naar de desa Tileng zal blijven gaan. 

 

Op dit moment wordt er gewerkt in de desa’s Tileng, 

Baturraden en Imogiri, alle gelegen op centraal Java. De 

meeste bewoners van deze desa’s leven, ook gemeten 

naar regionale omstandigheden, onder de armoedegrens.  

 

Tileng 

De desa Tileng ligt op ongeveer 75 km ten zuidoosten van de stad Yogyakarta. Tileng bestaat uit zestien 

woongemeenschappen (Bonagung, Mandesan, Manggung, Mloko, Nanas, Nangin, Ngalombo, Ngasem, 

Ngrombo, Papringan, Ploso, Pugeran, Teken, Tileng, Sawah en Sentul). 

De totale oppervlakte van Tileng bedraagt 1.772.214 ha (iets groter dan de provincie Utrecht). In Tileng wonen 

ongeveer 1.000 families met in totaal zo’n 500 kinderen onder de 10 jaar. 
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Imogiri 

De desa Imogiri maakt onderdeel uit van het district Bantul en ligt ongeveer 15 kilometer ten zuiden van de stad 

Yogyakarta. Imogiri bestaat uit 8 woongemeenschappen (Girirejo, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, 

Kebonagung, Selopamioro, Sriharjo en Wukirsari). 

De totale oppervlakte van Imogiri bedraagt circa 5.448,68 ha. In Imogiri wonen 57.000 mensen. 

 

Baturraden 

De desa Baturraden ligt op ongeveer 193 km ten westen van de stad Yogyakarta. Baturraden is een subdistrict 

van Banyumas Regency dat 12 dorpen omvat. 

De totale oppervlakte van Baturraden bedraagt circa 4.553 ha en ligt op 500 tot 700 m boven de zeespiegel. Per 

jaar regent het 5.331 mm. In Baturraden wonen 21.000 families. 

 

 

MEERJARIG OVERZICHT 

 

  (x EUR 1)          

 2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   Cumulatief    

         

 Bijdragen overheid -      -      -      -      -      -      65.000      65.000       

 Ontvangen via sponsoring 1.117    3.176    5.617    2.019    9.012    11.223    4.092    36.256     

 Ontvangen donaties 472    1.534    2.372    3.345   3.038    4.010    9.328    24.099     

 Opbrengst acties -      -      -    1.603   457    770    605    3.435     

 Interest -      5    16    26   17    -      1      65     

 1.589    4.715   8.005    6.993   12.524    16.003    79.026    128.855     

         

 Besteding aan projecten -      ( 2.236 )  ( 3.000 ) ( 831 )  ( 20.076 )  ( 12.405 ) ( 32.287 ) ( 70.835 )  

 Algemene beheerskosten ( 4 ) ( 47 ) ( 76 ) ( 138 )  ( 156 )  ( 203 ) ( 301 ) ( 925 )  

 ( 4 ) ( 2.283 )  ( 3.076 ) ( 969 )  ( 20.232 )  ( 12.608 ) ( 32.588 ) ( 71.760 )  

         

 Saldo boekjaar 1.585    2.432    4.929   6.024   ( 7.708 )  3.395    46.438     

 Saldo voorgaande jaren -      1.585   4.017    8.946   14.970    7.262    10.657     

 Vermogen einde jaar 1.585    4.017   8.946   14.970    7.262    10.657    57.095    57.095     

 

 

PROJECTEN 

 

In de jaren voor de oprichting van de Stichting Tileng heeft een van de oprichters van de stichting hulp geboden 

aan een van de woongemeenschappen van Tileng. Dit heeft geleid tot het bouwen van 3 nieuwe woningen en het 

renoveren van 7 woningen. Tevens kreeg een familie een stukje grond, waarop zij zelf gewassen kan verbouwen 

en op deze manier in haar eigen levensbehoefte kan voorzien. In 2000 is deze ondersteuning geformaliseerd via 

de oprichting van de Stichting Tileng.  

 

Inmiddels heeft de stichting diverse projecten afgerond, zoals bijvoorbeeld de bouw van een kleuterschool in 

Tileng. Tevens is bemiddeld bij de bouw van een kleuterschool in Baturraden.  

 

Op dit moment lopende projecten hebben met name betrekking op het structureel verhogen van de 

levensstandaard via onderwijs – middels bouw, renovatie, inrichting en ondersteuning van scholen – en inkomen 

– via het ter beschikking stellen van runderen. Tevens is de stichting actief bij de herbouw van Imogiri na de 

aardbeving van 27 mei 2006. 

 

De stichting heeft een grote wisselende projectportefeuille, met soms wel meer dan 20 plannen, oplopend tot 

ongeveer EUR 60.000 per project. Selectie hieruit vind plaats op basis van financiële en technische haalbaarheid, 

alsmede de te verwachten effecten op de samenleving.

file:///C:\Documents%20and%20Settings\gebruiker\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\OLK1\Meerjarig%20financieel%20overzicht.xls%23Blad1!A11
file:///C:\Documents%20and%20Settings\gebruiker\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\OLK1\Meerjarig%20financieel%20overzicht.xls%23Blad1!A11
file:///C:\Documents%20and%20Settings\gebruiker\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\OLK1\Meerjarig%20financieel%20overzicht.xls%23Blad1!A11
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VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 

 

GANG VAN ZAKEN IN 2006 

 

De stichting zat vol plannen voor 2006 om naast de 

voortzetting van de lopende projecten de werkzaamheden 

verder uit te breiden. 

 

Echter de aardbeving van 27 mei jl. heeft aan al die plannen 

abrupt een einde gemaakt. Het werkgebied van de stichting 

en met name Imogiri is zwaar getroffen. Mede dankzij de 

hartverwarmende reacties van donateurs, belangstellenden en 

het bedrijfsleven is de stichting met goede moed begonnen 

aan het herstel, veelal herbouw, van Imogiri. Dit initiatief 

werd bijzonder op weg geholpen door het besluit van de 

Gemeenteraad van Capelle aan den IJssel om hiervoor een 

bedrag van EUR 65.000 ter beschikking te stellen. 

 

Het verheugt ons te kunnen mededelen dat dankzij de inzet van vrijwilligers en bevriende organisaties voor het 

zevende achtereenvolgende jaar alle activiteiten binnen Nederland zijn verwezenlijkt zonder hiervoor financiële 

middelen van de stichting te hoeven aanwenden. In 2006 is door de stichting, met behulp deze enthousiaste 

vrijwilligers, gewerkt aan de volgende projecten: 

 

PROJECT 3 – LAGERE SCHOOL BATURRADEN 

 

In 2004 is groen licht gegeven aan de eerste fase van het derde 

project van de stichting, de renovatie van een lagere school in 

Baturraden. De renovatie omvat een zeer uitgebreid 

programma van deels sloop en herbouw en deels aanpassing 

van bestaande lokalen. De verwijdering van de alom 

aanwezige asbest is daarbij een complicerende factor. Gezien 

de omvang van de school en van de noodzakelijke 

werkzaamheden, zal het project in fases worden uitgevoerd en 

in totaal vele jaren omvatten. Fase 1 omvat de renovatie van 

een tweetal klaslokalen. Deze fase is in 2004 ingezet en in 

2005 gerealiseerd. Fase 2 omvat de renovatie van vier 

klaslokalen. Deze fase is in 2006 aangevangen en zal in 2007 worden afgerond. 

 

PROJECT 4 – KLEUTERSCHOLEN TILENG 

 

In 2004 is een aanvang gemaakt met een veelomvattend 

kleuterscholenproject in een drietal gemeenschappen binnen 

de desa Tileng, te weten Ploso, Mandesan en Tileng zelf. Het 

project omvat een renovatie, inclusief aanleg van sanitair en 

aanschaf van speelmaterialen, van de schooltjes in Ploso en 

Mandesan en de aanleg van een speelplaats bij de door de 

stichting gebouwde school in Tileng. Verder zal van het 

onderwijspersoneel het salaris gedurende minimaal twee jaar 

worden aangevuld tot een acceptabel niveau. 

Het project zal in fases worden uitgevoerd. Eind 2005 is circa 

75% van het project gerealiseerd. 
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PROJECT 5 – BUFFELBANK MANGGUNG 

 

In 2004 is een aanvang gemaakt een zogenaamde ‘buffelbank’ 

in de gemeenschap Manggung binnen de desa Tileng. Deze 

constructie is in Indonesië heel normaal. Een groep boeren zet 

een coöperatie op die een aantal buffels (de donkere karbouwen 

of de witte 'Lembu') aanschaft en aan de leden uitleent. Degene 

die de volwassen buffel verzorgt, houdt het eerstvolgende kalf 

en retourneert het volwassen dier aan de coöperatie. Vervolgens 

komt iemand anders aan de beurt om een kleine veestapel te 

beginnen. In de loop der tijd kan een succesvolle boer een 

aardig kapitaal opbouwen, niet op de bank, maar al grazend 

achter zijn huis. Het project zal in fases worden uitgevoerd met 

een looptijd van minimaal 4 jaar. In 2005 zijn 51 runderen aangeschaft. In 2006 is het project verder begeleid en 

in de komende jaren zal evaluatie en eventueel uitbreiding plaatsvinden. 

 

 

PROJECT 6 – BUFFELBANK TILENG 

 

Ook in Tileng zelf is in 2004 een aanvang gemaakt een 

‘buffelbank’. In 2005 zijn 29 runderen aangeschaft. Verder 

geldt voor dit project hetzelfde als voor project 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECT 8 – KLEUTERSCHOOL IMOGIRI 

 

In 2006 is de renovatie en de herinrichting van de kleuterschool in Imogiri afgerond. Tevens is een achter de 

school liggende muur, die de school moet beschermen tegen de effecten van erosie, gerenoveerd. 

 

        
 

Helaas is door de aardbeving van 27 mei 2006 de school zodanig beschadigd, dat hij buiten gebruik gesteld 

moest worden. Herstel van de kleuterschool zal in 2007 ter hand worden genomen. 
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PROJECT 9 – SALARISSEN LEERKRACHTEN BATURRADEN 

 

Met ingang van 2006 wordt het salaris van een aantal 

onderwijzeressen in Baturraden aangevuld tot een acceptabel 

niveau. Het is belangrijk dat het onderwijzend personeel kan 

leven van hun werk, zodat voorkomen kan worden dat deze 

enthousiaste mensen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de 

gemeenschap hun heil elders gaan zoeken. 

 

 

 

 

 

 

PROJECT 10 – SCHOOLGELD BATURRADEN 

 

In 2006 is het schoolgeld betaald voor een aantal kinderen in 

Tileng, zodat voorkomen kon worden dat iemand die graag en 

goed leert van school gehaald wordt om financiële redenen. 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

PROJECT 11 – CAMERA STUDENTE MEDICIJNEN 

 

Aan een studente medicijnen werd een camera ter beschikking gesteld, zodat zij de door haar ten 

behoeve van haar studie te vervaardingen documentatie op een efficiëntere wijze kon illustreren. 

 

PROJECT 12 – NOODHULP IMOGIRI 

 

De stichting heeft een bezoek van de mensen van Baturraden aan het door de aardbeving getroffen Imogiri 

mogelijk gemaakt, waardoor snel hulp kon worden geboden. Het is met name prettig daarbij vast te stellen dat er 

in Baturraden een inzameling was gehouden waardoor ter plekke voedsel en goederen aan de slachtoffers kon 

worden uitgedeeld. 

 

PROJECT 13 – SCHOOLMATERIAAL IMOGIRI 

 

Bij de aardbeving in Imogiri zijn niet alleen de scholen zelf verloren gegaan, 

maar ook de lesmaterialen. De stichting heeft daarom aan 159 leerlingen een 

pakket uitgedeeld met basisbenodigdheden, zoals papier, pen, ed. 
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PROJECT 14 – NOODWONINGEN IMOGIRI 

 

De belangrijkste behoefte van de bewoners van Imogiri na de aardbeving was woningen. De stichting heeft 

daarom samen met de bewoners een noodwoning ontworpen die voor een beheersbaar bedrag gebouwd kan 

worden. Deze woningen zijn ontworpen om zeker vijf jaar stand te houden, zodat men de tijd heeft om, eventueel 

met behulp van de Indonesische overheid, de woning een meer permanent karakter te geven. De bouw van 

noodwoningen is in 2006 gestart en zal in 2007 worden afgerond. In 2006 is reeds een dertigtal woningen 

gebouwd. 

 

          
 

 

VOORUITZICHTEN VOOR 2007 

 

De start van 2007 zal zonder twijfel nog zijn gericht op de herbouw van Imogiri. Zo staan er, naast de afronding 

van de bouw van noodwoningen, nog de renovatie van de kleuterschool en de herbouw van de lagere school op 

het programma. 

De stichting is echter absoluut voornemens om zo snel mogelijk de draad van voor de aardbeving weer op te 

pakken en de in de afgelopen jaren in gang gezette projecten voort te zetten en waar mogelijk af te ronden. 

Teven liggen diverse nieuwe projecten ter beoordeling gereed op het gebied van onderwijs en het genereren van 

inkomen. 

 

 

 

Capelle aan den IJssel, 29 november 2007 

 

Het Bestuur 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2006 
 

 
x  EUR 1  2006  2005 

   

Vorderingen en overlopende activa  -  - 

Liquide middelen  57.156  10.657 

  ______  ______ 

   

Vlottende activa  57.156  10.657 

   

Kortlopende schulden en overlopende passiva  61  - 

  ______  ______ 

   

Vermogen  57.095  10.657 

  =====  ===== 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2006 
 

 
x  EUR 1  2006  2005 

   

Ontvangen middelen  79.025  16.003 

   

Interest  1  - 

  ______  ______ 

   

Opbrengsten  79.026  16.003 

   

   

Algemene beheerkosten  (  301 )  (  203 ) 

  ______  ______ 

   

  78.725  15.800 

   

Bestedingen  (  32.287 )  (  12.405 ) 

  ______  ______ 

   

BATIG (NADELIG) SALDO  46.438  3.395 

  =====  ===== 
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TOELICHTING ALGEMEEN 
 

 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 

 

Algemeen 

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna anders wordt vermeld. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk verminderd met 

voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid. 

 

 

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 

 

Ontvangen middelen 

Onder sponsoring wordt verstaan alle van ondernemingen en andere organisaties, veelal als vergoeding voor 

naamsvermelding in publicaties van de stichting, alsmede voor elektronische verwijzingen op de website van de 

stichting, ontvangen bedragen. 

 

Onder donaties wordt verstaan alle, zonder directe tegenprestatie, van particulieren ontvangen bedragen ten 

behoeve van de ondersteuning van de activiteiten van de stichting. 

 

Onder acties wordt verstaan alle opbrengsten van ten behoeve van de stichting georganiseerde activiteiten, zowel 

door de stichting zelf als door derden, alsmede de opbrengst van de verkoop van gedoneerde goederen. 

 

Algemene beheerkosten 

Onder algemene beheerkosten wordt verstaan alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten, die niet aan 

individuele projecten kunnen worden toegewezen. 

 

Bestedingen 

Onder bestedingen wordt verstaan alle bedragen die rechtsreeks ten behoeve van projecten in Indonesië zijn 

uitgegeven, alsmede reeds ten behoeve van deze projecten toegezegde bijdragen. 

 

 

GRONDSLAGEN VAN VALUTA-OMREKENING 

 

Activa en passiva in vreemde valuta worden in Euro’s omgerekend tegen de middenkoersen per balansdatum. 

Koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. 

 

In de staat van baten lasten worden transacties omgerekend in Euro’s tegen de op dat moment geldende koers. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2006 
 

 

LIQUIDE MIDDELEN 

 

De liquide middelen staan vrij ter beschikking. 

 

 

VERMOGEN 

 

x  EUR 1 2006   2005   

 

Stand per 1 januari 10.657   7.262   

Batig (nadelig) saldo over het jaar 46.438   3.395   

 _______ _______ 

 

Stand per 31 december 57.095   10.657   

 ====== ====== 

 

Van het vermogen is een bedrag van EUR 47.850 specifiek bestemd voor het herstel van de desa Imogiri na de 

aardbeving van 27 mei 2006 en een bedrag van EUR 125 voor een aanvulling op het salaris van onderwijzend 

personeel in Baturraden. 

Per 29 november 2007 was hiervan een bedrag van EUR 21.393 nog niet besteed.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2006 

 

 

ONTVANGEN MIDDELEN 

 

x  EUR 1  2006 2005 

 

Overheid  65.000 - 

Sponsoring  4.092 11.223 

Donaties  9.328 4.010 

Acties  490 770 

Verkoop merchandising 175  

Inkoop merchandising ( 60) 

 ____ 

  115 - 

  ______ ______ 

 

  79.025 16.003 

  ===== ===== 

 

De overheidsbijdrage groot EUR 65.000 betreft een bijdrage van de Gemeente Capelle aan den IJssel, ten 

behoeve van het herstel van de desa Imogiri na de aardbeving van 27 mei 2006. 

 

De opbrengst van acties betreft met name de opbrengst van inzamelingsacties, alsmede de verkoop van 

gedoneerde goederen. 

 

 

BESTEDINGEN 

 

x  EUR 1 2006 2005 2004 

 

Project 03 – Lagere school Baturraden 10.638 - 7.035 

Project 04 – Kleuterscholen Tileng - 3.669 3.974 

Project 05 – Buffelbank Manggung - 6.184 3.692 

Project 06 – Buffelbank Tileng - 1.899 5.375 

Project 07 – Schoolgeld Tileng - 168 - 

Project 08 – Kleuterschool Imogiri 3.580 485 - 

Project 09 – Salarissen leerkrachten Baturraden 266 - - 

Project 10 – Schoolgeld Baturraden 462 - - 

Project 11 – Camera studente medicijnen 190 - -  

Project 12 – Noodhulp Imogiri 250 - - 

Project 13 – Schoolmateriaal Imogiri 300 - - 

Project 14 – Noodwoningen Imogiri 16.601 - - 

 ______ ______ ______ 

 

 32.287 12.405 20.076 

 ===== ===== ===== 
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Aan: Het bestuur van Stichting Tileng 

 

BEOORDELINGSVERKLARING 

 

Opdracht 

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van Stichting Tileng te Capelle aan den IJssel 

beoordeeld. De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is 

onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Op de jaarrekening 

2005 is geen beoordeling toegepast. Derhalve zijn de in de winst-en-verliesrekening ter vergelijking opgenomen 

bedragen niet beoordeeld. 

Werkzaamheden 

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400 

‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden 

bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van 

cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden 

kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. 

Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend. 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Tileng 

per 31 december 2006 en van het saldo van de staat van baten en lasten over 2006 in overeenstemming met de 

grondslagen zoals uitgezet in de toelichting bij de jaarrekening. 

 

 

Rotterdam, 29 november 2007 

 

 

Ernst & Young Accountants 

namens deze 

 

w.g. R. Kruit RA w.g. W.P. de Pater RA 

 


