
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2017 
 
  



 
 
 
 
 
 

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

Bankrekeningen: NL57 RABO 0123 7989 65, NL33 ABNA 0644 5178 24 
Postadres: Buizerdhof 289, 2903 GR Capelle aan den IJssel 

Bezoekadres: 1
e
 Barendrechtseweg 62, 2992 XC  Barendrecht 

Telefoon: 0180-744285 
Stichting Tileng is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24307222 

Stichting Tileng is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – Fiscaal nummer 8111.88.462 

 
 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 
Remco Lange – voorzitter - www.carnero.nl - 
Jonathan Smit – secretaris - www.communicatiehaven.nl - 
Cees van der Jagt – penningmeester 
Ellen Mierop 
Sonja van der Lely 
 
Projectmanagement in Indonesië 
Tekad Santosa (Santos), Baturraden – voorzitter 
Deskart Sotyo Djatmiko (Iko), Baturraden – secretaris 
Suci Wahyuni, Baturraden – penningmeester 
Tri Hastuti, Baturraden – penningmeester 
 
Beschermheer 
Peter Oskam  - Burgemeester van Capelle aan den IJssel - 
 
Ambassadeur 
Wouter Muller - www.woutermuller.com - 

 
Vrijwilligers en adviseurs 
Janou Herder 
Bari Muchtar 
 
Support team Indonesië 
Amik Kleemen 
Taswin Amose 
Wiwit Rahayu Putra 
Sunaryo 
Agung Widadi 
Rujinah Jian Kanardi 
Susiani Martika Santosa 
Ridlo Pandu Santosa 
 
Oprichter 
Ton Lange † 
 
 
Foto omslag:  
Kleuterschool Pertiwi Kemutug Lor (bouw 2008 - 2

e
 verdieping 2016)  

http://www.tileng.nl/
mailto:info@tileng.nl
http://www.carnero.nl/
http://www.woutermuller.com/


 
 
 
 
 
 

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

Bankrekeningen: NL57 RABO 0123 7989 65, NL33 ABNA 0644 5178 24 
Postadres: Buizerdhof 289, 2903 GR Capelle aan den IJssel 

Bezoekadres: 1
e
 Barendrechtseweg 62, 2992 XC  Barendrecht 

Telefoon: 0180-744285 
Stichting Tileng is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24307222 

Stichting Tileng is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – Fiscaal nummer 8111.88.462 

 
 

 

3 

 

INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
   Pagina 
 
 
• Inhoudsopgave  3 
 
• Profiel Stichting Tileng 4 
 
• Verslag van het bestuur 8 
 
• Begroting  11 
 
• Jaarrekening 

- Balans per 31 december 2017 12 
- Staat van baten en lasten over 2017 13 
- Toelichting algemeen 14 
- Toelichting op de balans per 31 december 2017 15 
- Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 16 

  

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


 
 
 
 
 
 

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

Bankrekeningen: NL57 RABO 0123 7989 65, NL33 ABNA 0644 5178 24 
Postadres: Buizerdhof 289, 2903 GR Capelle aan den IJssel 

Bezoekadres: 1
e
 Barendrechtseweg 62, 2992 XC  Barendrecht 

Telefoon: 0180-744285 
Stichting Tileng is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24307222 

Stichting Tileng is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – Fiscaal nummer 8111.88.462 

 
 

 

4 

 

PROFIEL STICHTING TILENG 
 
 

STICHTING TILENG STEUNT DE DESA’S. STEUNT U STICHTING TILENG? 
 
Sinds de oprichting in 2000 (en via haar oprichters reeds sinds 1997) steunt Stichting Tileng een 
aantal desa’s (dorpen) op het eiland Java in Indonesië. In eerste instantie betrof dat uiteraard de desa 
Tileng, maar inmiddels uitgebreid met de desa’s Imogiri en Baturraden. Stichting Tileng heeft als 
doelstelling het verbeteren van de leef- en woonsituatie in deze desa’s. Dit doet zij door middel van 
het bouwen van huizen en scholen, het verlenen van studiebeurzen, het ondersteunen van 
onderwijzend personeel, het opzetten van veestapels (de ‘Buffelbank’), en nog veel meer. 
 
De stichting begeleidt en financiert alleen projecten die zijn geïnitieerd door de lokale bevolking. Dat 
wil zeggen dat de mensen in de desa’s zelf aangeven wat zij nodig hebben en, met steun van 
Stichting Tileng, zouden willen realiseren. Deze lokale initiatieven waarborgen de betrokkenheid van 
de bevolking en vergroten daarmee de effectiviteit van de projecten. 
 
Speerpunten binnen deze ondersteunende activiteiten zijn effectiviteit en duurzaamheid. De projecten 
zijn dan ook gericht op gebieden waarmee een blijvend resultaat kan worden bereikt, zoals onderwijs, 
huisvesting, hygiëne en het genereren van inkomen. 
 
 

 
 
 
WERKWIJZE VAN DE STICHTING 
 
De bewoners van de desa’s weten uiteraard zelf maar al te goed op welke wijze zij hun woon- en 
leefomstandigheden willen en kunnen verbeteren. Stichting Tileng steunt dan ook alleen die projecten 
die door de mensen uit de desa’s zelf bij de stichting worden ingediend. 
 
Dit gebeurt – via het managementteam van Stichting Tileng in Indonesië – door middel van een totaal 
uitgewerkt projectplan met begroting. De actieve betrokkenheid van de mensen in de desa’s zorgt ook 
op langere termijn voor structurele verbeteringen. 
  

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


 
 
 
 
 
 

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

Bankrekeningen: NL57 RABO 0123 7989 65, NL33 ABNA 0644 5178 24 
Postadres: Buizerdhof 289, 2903 GR Capelle aan den IJssel 

Bezoekadres: 1
e
 Barendrechtseweg 62, 2992 XC  Barendrecht 

Telefoon: 0180-744285 
Stichting Tileng is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24307222 

Stichting Tileng is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – Fiscaal nummer 8111.88.462 

 
 

 

5 

 
Alle ingediende projectplannen worden individueel beoordeeld, waarbij de volgende criteria worden 
gehanteerd: 
 

 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 managementteam volledig bij met rapporteren? 

 Zijn er voldoende middelen beschikbaar? 
 
Slechts als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen aanvragen worden gehonoreerd. 
 
Na akkoord van het stichtingsbestuur wordt (het eerste deel) van de financiële bijdrage naar Indonesië 
overgemaakt. Door middel van tussentijdse rapportages wordt de voortgang van het project gevolgd, 
waarna eventueel volgende termijnen kunnen worden overgemaakt, met een finale afrekening na het 
ontvangen van de totale projectverantwoording. Alle rapportages omvatten een verantwoording van 
de uitgaven, een beschrijving van de voortgang van het project en zijn voorzien van foto’s om het 
geheel aanschouwelijk te maken. 
Het per project (en waar mogelijk in termijnen) beschikbaar stellen van financiële middelen maakt de 
initiatieven van de mensen uit de desa’s uitvoerbaar, beheersbaar en inzichtelijk voor alle betrokken 
partijen. 
 
De financiële hulp van de stichting komt dankzij deze werkwijze rechtstreeks en volledig ten goede 
aan zichtbaar effectieve projecten. Het betreft dus geen noodhulp, maar financiële steun aan 
projecten, gericht op het direct (bijv. via het genereren van inkomen), dan wel indirect (bijv. via 
onderwijs) stimuleren van de bevolking om zelf structureel de levenstandaard te verhogen. 
 
Stichting Tileng heeft geen strijkstok. Uiteraard heeft ook de stichting te maken met kosten die 
onvermijdelijk zijn (zoals bankkosten), maar dat betreft relatief bescheiden bedragen. Verder zijn er 
absoluut geen overheadkosten! 
 
Stichting Tileng kan daarom de volgende bestedingsgarantie afgeven: 
“Van alle donaties en sponsorgelden die Stichting Tileng ontvangt wordt meer dan 99% 
besteed aan projecten in Indonesië.” 
 
Dit kan worden bereikt doordat alle betrokkenen hun activiteiten voor de stichting geheel belangeloos 
verrichten en doordat alle overige kosten door bestuursleden, vrijwilligers en een aantal fantastisch 
meewerkende bedrijven voor hun rekening worden genomen. Ook kantoor- en vergaderruimtes, 
inclusief alle faciliteiten, worden kosteloos ter beschikking gesteld. 
Verder geschiedt fondsenwerving geheel in eigen beheer en niet via een kostbaar bureau. Ook mag 
niet onvermeld blijven dat iedereen (bestuur, adviseurs en vrijwilligers) alle reis- en verblijfkosten 
geheel voor eigen rekening neemt, inclusief reizen naar de projecten in Indonesië. 
 
Met andere woorden, wie Stichting Tileng financieel steunt, kan er op rekenen dat het geld 
rechtstreeks wordt besteed aan projecten van, voor en door de mensen uit de desa’s op Java. 
 

  

http://www.tileng.nl/
mailto:info@tileng.nl
http://www.tileng.nl/doneren/
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HET WERKGEBIED 
 

Na de oprichting van Stichting Tileng in 2000 werden in 
eerste instantie uitsluitend projecten in de desa Tileng 
gefinancierd. In 2007 is besloten het werkgebied uit te 
breiden tot geheel Java. 
 
Op dit moment wordt er gewerkt in de desa’s Tileng en 
Imogiri en de laatste jaren vooral in Baturraden, alle 
gelegen op centraal Java. De meeste bewoners van 
deze desa’s leven, ook gemeten naar regionale 
omstandigheden, onder de armoedegrens.  

 
Tileng 

 
Tileng ligt op ongeveer 75 km ten zuidoosten van de stad 
Yogyakarta. De desa 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 bijna 18.000 hectare en 
is dunbevolkt. In Tileng wonen ongeveer 1.000 families met in 
totaal zo’n 4.000 inwoners.  
 
 

 
Imogiri 

 
De desa Imogiri maakt onderdeel uit van het district Bantul en ligt 
ongeveer vijftien kilometer ten zuiden van de stad Yogyakarta. 
Imogiri bestaat uit acht woongemeenschappen (Girirejo, Imogiri, 
Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, Selopamioro, Sriharjo 
en Wukirsari). 
De totale oppervlakte van Imogiri bedraagt circa 5.500 hectare. In 
Imogiri wonen ongeveer 57.000 mensen. 
 
 
 

 
Baturraden 
 

Baturraden ligt ten noorden van de stad Purwokerto, op ongeveer 
193 km ten westen van Yogyakarta. De desa Baturraden is een 
sub-district van Banyumas Regency, dat 12 dorpen omvat. 
De totale oppervlakte van Baturraden bedraagt circa 4.500 hectare 
en het ligt tussen 500 tot 700 meter boven de zeespiegel. Per jaar 
regent het ruim 5.000 mm. In Baturraden wonen 21.000 families. 
  

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

  (x EUR 1)          

 t/m 2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   Cumulatief    

         

 Bijdragen overheid 65.000      -      -      -      -      -      -      65.000       

 Ontvangen via sponsoring 238.095    1.991   17.383   4.447   26.725   33.922    19.485    342.048     

 Ontvangen donaties 77.243    14.504   11.151   14.540   10.451   9.418    9.588    146.895     

 Opbrengst acties 14.007      1.381   150   1.889   1.558   1.415    1.835    22.235     

 Interest 202      102   100    100      129      50      9      692     

 394.547    17.978  28.784   20.976   38.863   44.805    30.917    576.870     

         

 Besteding aan projecten ( 373.194 )   ( 24.418 )  ( 30.030 )  ( 16.904 ) ( 23.952 ) ( 34.214 ) ( 38.814 ) ( 541.526 )  

 Algemene beheerskosten ( 2.940 ) ( 78 )  ( 398 )  ( 330 ) ( 352 ) ( 328 ) ( 307 ) ( 4.733 )  

 ( 376.134 ) ( 24.496 )  ( 30.428 )  ( 17.234 ) ( 24.304 ) ( 34.542 ) ( 39.121 ) ( 546.259 )  

         

 Saldo boekjaar 18.413    ( 6.518 ) ( 1.644 ) 3.742   14.559   10.263    ( 8.204 )   

 Saldo voorgaande jaren -      18.413   11.895   10.251   13.993   28.552    38.815     

 Vermogen einde jaar 18.413    11.895   10.251   13.993   28.552   38.815    30.611    30.611     

 

 
PROJECTEN 
 
Stichting Tileng heeft in de afgelopen jaren tientallen projecten afgerond, zoals de bouw en renovatie 
van kleuter- en lagere scholen, was- en badgelegenheden, een coöperatiegebouw en woningen. 
 
De op dit moment lopende projecten hebben voornamelijk betrekking op het structureel verhogen van 
de levensstandaard door middel van het ondersteunen van onderwijs (bouw, renovatie en inrichting 
van scholen en financiële ondersteuning van leerlingen en leerkrachten) en het creëren van inkomen 
(bouwprojecten en het beschikbaar stellen van koeien). 
 
De stichting heeft een grote wisselende projectportefeuille. Selectie hieruit vindt plaats op basis van 
financiële en technische haalbaarheid, evenals van de te verwachten effecten op de samenleving. 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR 
 
 

GANG VAN ZAKEN IN 2017 
 
Gedachten aan het jaar 2017 zullen voor Stichting Tileng altijd worden overheerst door het overlijden 
van haar oprichter, voorzitter en geestelijk vader Ton Lange. Ondanks dat alle betrokkenen bij de 
stichting er alles aan zullen doen om de missie van Ton zo goed mogelijk te volbrengen, zal het toch 
nooit meer hetzelfde zijn. 
 
 

 
 
 
Het werk van Stichting Tileng is in 2017 zoveel mogelijk gewoon doorgegaan. Naast de doorlopende 
projecten ‘Buffelbanken’, ‘Studiebeurzen’ en ‘Salarissen onderwijzend personeel’ is - in samenwerking 
met Bouworde Vlaanderen - ook gewerkt aan een uitbreiding van de Groene School in Baturraden. 
 
Eind 2017 hebben wij, na een eerdere donatie in 2016, wederom een genereuze bijdrage voor de 
buffelbanken mogen ontvangen van een stichting die wij mogen vermelden als St. SR te B (€ 12.000). 
 
In november is er in het prachtige Dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote weer een Kumpulan 
gehouden, waarbij onder andere acte de présence werd gegeven door Ernst Jansz en zijn band. 
 

 
 
Gedurende de laatste maanden van het jaar is hard gewerkt om de organisatie van de stichting, zowel 
in Nederland als in Indonesië, aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Dit heeft onder meer 
geresulteerd in een stevige uitbreiding van het team op Java. 
 
Het verheugt ons te kunnen melden dat Remco Lange bereid is gevonden om met ingang van 1 
januari 2017 het voorzitterschap van Stichting Tileng op zich te nemen, waarvoor wij hem uiteraard - 
onder dankzegging - alle succes toewensen. 
  

http://www.tileng.nl/
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In 2017 is door Stichting Tileng gewerkt aan de volgende projecten: 
 

 
Project 10 – Studiebeurzen 

 

De ondersteuning van leerlingen, waar wij in 2005 mee zijn gestart, 
is uiteraard ook in 2017 voortgezet. Met, naar onze maatstaven, 
bescheiden bijdragen kan worden voorkomen dat leerlingen die 
graag en goed leren, om financiële redenen van school worden 
gehaald. 
Voor het schooljaar 2017-2018 zijn 27 leerlingen door Stichting 
Tileng ondersteund, te weten 2 basisscholieren, 13 middelbare 
scholieren 1 hoge school student en 11 universitaire studenten. 
 
 

 
Project 20 – Salarissen leerkrachten 

 
De in 2007 gestarte ondersteuning van leerkrachten omvat ultimo 
2017 een groep van 42 personen. 
In Indonesië wordt qua beloning onderscheid gemaakt tussen 
leerkrachten met en zonder overheidsaanstelling. Hierdoor wordt 
de laatste groep gedwongen door middel van nevenactiviteiten in 
hun levensonderhoud te voorzien. Door deze mensen financieel te 
ondersteunen kunnen zij zich volledig op het onderwijs richten. 
 

 
 

 
Project 39 – Buffelbanken 

 
De in 2014 gestarte Buffelbank in Baturraden heeft in 2017 een 
belangrijke uitbreiding ondergaan. Tevens zijn hier, naast 
vleeskoeien, nu ook melkkoeien aangeschaft, teneinde een 
constantere stroom van inkomsten te genereren. 
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Project 43 – Groene School Baturraden 
 

Voor de Groene School Baturraden is in prima samenwerking met 
Bouworde Vlaanderen in 2016 een uitbreiding gerealiseerd, 
waaronder een gebouw dat dienst kan doen als podium en om in de 
open lucht les te geven. 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOORUITZICHTEN VOOR 2018 
 
Met behulp van de eind 2017 ontvangen donatie van St. SR te B zal in 2018 een verdere uitbreiding 
van de Buffelbank plaatsvinden, onder meer door de bouw van een collectieve stal. Ook vinden onze 
langlopende projecten - de salarisbijdragen voor onderwijzend personeel en natuurlijk de 
studiebeurzen - uiteraard weer doorgang.  
 
Het verheugt ons dat ook in 2018 weer bouwkampen van Bouworde Vlaanderen in ons werkgebied 
worden gehouden. Hierbij staat een aantal schoolrenovaties op het programma. 
 
Verdere (nieuwe) projecten zullen alleen worden opgestart wanneer de daarvoor benodigde middelen 
volledig voorhanden zijn. 
 
Voor 2018 staan twee Kumpulans op de agenda. De eerste is reeds gehouden op 10 mei en de 
tweede volgt op 28 oktober, a.s. 
 
Tot slot hebben wij ons voorgenomen de organisatie van de stichting verder te stroomlijnen, waarbij 
met name een nieuwe impuls zal worden gegeven aan de communicatie naar onze achterban. 
 
Capelle aan den IJssel, 8 november 2018 
 

Het Bestuur  

http://www.tileng.nl/
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BEGROTING 
 
 
Gezien de aard en werkwijze van Stichting Tileng wordt geen begroting voor komende jaren 
opgesteld. Teneinde optimaal inzicht te verschaffen in de financiële positie van de stichting zal dit 
besluit hieronder kort worden toegelicht aan de hand van de diverse posten die een dergelijke 
begroting zou kunnen omvatten. 
 

SPONSORING 
 
Stichting Tileng heeft een gering aantal vaste sponsors. De meeste sponsorgelden betreffen 
incidentele en/of projectgerichte bijdragen. Deze inkomsten zijn bijzonder moeilijk vooraf in te 
schatten. Ter illustratie mogen gelden dat de inkomsten uit sponsoring in de afgelopen vijf jaren 
varieerden van EUR 4.400 tot EUR 33.900 op jaarbasis. 
 

DONATIES 
 
Voor inkomsten van onze particuliere donateurs geldt in grote lijnen hetzelfde als voor sponsoring, 
waarbij de bijdragen van onze trouwe donateurs de afgelopen vijf jaren varieerde tussen EUR 7.500 
en EUR 10.200 op jaarbasis. Ultimo 2017 bedroeg het totaal van middels schenkingsovereenkomsten 
vastgelegde donaties EUR 3.780 per jaar. 
 

ALGEMENE BEHEERKOSTEN 
 
Ten gevolge van het door Stichting Tileng gehanteerde uitgangspunt om geen kosten te maken, 
anders dan hetgeen absoluut onvermijdelijk is (bankkosten), zijn deze kosten structureel van geringe 
omvang. Cumulatief gezien bedroegen de kosten tot en met 2017 circa 0,9% van de totale uitgaven. 
 

BESTEDINGEN 
 
Bij de bestedingen ten behoeve van projecten in Indonesië is beschikbaarheid van middelen een 
voorwaarde. Projecten worden pas opgestart zodra het daarvoor benodigde bedrag is ontvangen. 
Bestedingen kunnen derhalve nooit leiden tot tekorten. 
De enige uitzondering op deze regel zijn de doorlopende kosten van studiebeurzen en van salarissen 
van onderwijzers, voor zover deze niet direct worden gesponsord. Deze vaste kosten voor de stichting 
bedragen op jaarbasis circa EUR 20.000 en kunnen volledig uit de min of meer stabiele opbrengsten 
vanuit sponsoring, donaties en acties worden gefinancierd. 
 

CONCLUSIE 
 
Op basis van bovenstaande zou het mogelijk zijn een begroting op te stellen op basis van de 
voorzienbare baten en lasten (minimum scenario). De overige activiteiten zijn nauwelijks in te 
schatten, aangezien deze plaatsvinden op basis van ‘eerst geld ophalen en dan pas uitgeven’. 
 
Een minimumbegroting, zoals hierboven aangegeven, zou geen goed beeld geven. Tevens maakt het 
gehanteerde principe  een jaarbegroting operationeel niet functioneel. 
 
Het bestuur van Stichting Tileng heeft derhalve afgezien van het opstellen van een begroting. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 
 
x  EUR 1   2017  2016 
    
Vorderingen en overlopende activa   9  50 
Liquide middelen   30.703  38.856 
   _______  ______ 
    
Vlottende activa   30.712  38.906 
    
Kortlopende schulden en overlopende passiva   101  91 
   _______  ______ 
    
Vermogen   30.611  38.815 

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

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


 
 
 
 
 
 

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

Bankrekeningen: NL57 RABO 0123 7989 65, NL33 ABNA 0644 5178 24 
Postadres: Buizerdhof 289, 2903 GR Capelle aan den IJssel 

Bezoekadres: 1
e
 Barendrechtseweg 62, 2992 XC  Barendrecht 

Telefoon: 0180-744285 
Stichting Tileng is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24307222 

Stichting Tileng is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – Fiscaal nummer 8111.88.462 

 
 

 

13 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 
 
 
x  EUR 1   2017  2016 
    
Ontvangen middelen   30.908  44.755 
    
Interest   9  50 
   _______  _______ 
    
Opbrengsten   30.917  44.805 
    
Algemene beheerkosten   (  307 )  (  328 ) 
   _______  _______ 
    
   30.610  44.477 
    
Bestedingen   (  38.814 )  (  34.214 ) 
   _______  _______ 
    
BATIG (NADELIG) SALDO   (  8.204 )  10.263 
   ======  ====== 
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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, evenals 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, evenals 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, evenals reeds ten behoeve van deze projecten toegezegde bijdragen. 
 
 

GRONDSLAGEN VAN VALUTAOMREKENING 
 
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. 
 
De koers van de Indonesische Rupiah per 31 december 2017: EUR 1 = IDR 16.243,40 
 

http://www.tileng.nl/
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 

 

LIQUIDE MIDDELEN 
 
De liquide middelen staan vrij ter beschikking. 
 
 

VERMOGEN 

 
x  EUR 1 2017   2016   
 
Stand per 1 januari 38.815   28.552   
Batig (nadelig) saldo over het jaar ( 8.204 ) 10.263   
 ______   ______   
 
Stand per 31 december 30.611   38.815   
 =====   =====   
 
Van het vermogen per 31 december 2017 is EUR 17.500 specifiek bestemd voor de buffelbanken.  

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


 
 
 
 
 
 

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

Bankrekeningen: NL57 RABO 0123 7989 65, NL33 ABNA 0644 5178 24 
Postadres: Buizerdhof 289, 2903 GR Capelle aan den IJssel 

Bezoekadres: 1
e
 Barendrechtseweg 62, 2992 XC  Barendrecht 

Telefoon: 0180-744285 
Stichting Tileng is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24307222 

Stichting Tileng is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) – Fiscaal nummer 8111.88.462 

 
 

 

16 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 
 

 

ONTVANGEN MIDDELEN 
 
x  EUR 1  2017 2016 
 
Sponsoring 19.485 33.922 
Donaties 9.588 9.418 
Acties 1.835 1.415 
 ______ ______ 
 
 30.908 44.755 
 ===== ===== 
 
De opbrengst van acties betreft de opbrengst van een Kumpulan, de verkoop van gedoneerde 
goederen, de deelname aan SponsorKliks en van collectes.  
 
 

BESTEDINGEN 
 
x  EUR 1 2017 2016 2015 2014 
 
Project 07/10 – Schoolgeld 13.523 8.801 7.646 6.139 
Project 20 – Salarissen leerkrachten 8.516 6.331 6.868 5.785 
Project 39 – Buffelbanken 10.013 2.007 - 4.980 
Project 40/43 – Groene School Baturraden 6.762 - 9.438 - 
Project 41 – Kleuterschool Kemutug Lor Pertiwi - 12.057 - - 
Project 42 – Kleuterschool Karangsalam - 5.018 - - 
 ______ ______ ______ _______ 
 
 38.814 34.214 23.952 16.904 
 ===== ===== ====== ====== 
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