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Bestuursverslag Stichting Masarang International 
Vanaf de oprichting is het doel van Willie Smits om via Masarang de natuur in Indonesië te 
beschermen, te behouden en waar nodig te herstellen met actieve betrokkenheid van de lokale 
bevolking.  In 2019 heeft Masarang verder vorm gegeven aan deze doelstelling. Dankzij de genereuze 
donaties van particulieren, stichtingen en bedrijven hebben wij een breed palet aan initiatieven en 
projecten in Indonesië kunnen ondersteunen. 

Projecten 

Temboan Beach 
Kroonjuweel in de Masarang projectenportefeuille is 
Temboan Beach. De stranden in Noord Sulawesi zijn 
essentieel voor het voortbestaan van de 
indrukwekkende lederschildpad.  Elk jaar komen deze 
gigantische dieren terug naar hun geboortestrand om 
eieren te leggen. Het afgelopen jaar zijn opnieuw 
substantiële stukken land (totaal ca 100 hectare voor 
ongeveer Euro 300.000,-) aangekocht om Temboan 
Beach en het daarbij horende achterland veilig te 
stellen.  

 

Tasikoki Wildlife Rescue Center 
Tasikoki heeft een moeilijk jaar achter de rug. Terwijl de opvang van in beslag genomen dieren verder 
is toegenomen (meer dan 500 primaten, zoogdieren, reptielen en vogels) en de kosten van voeding 
en verzorging navenant stijgen, staat de inkomstenkant van het centrum onder druk.  Door de 
maatschappelijke onrust in Hong Kong en China is het aantal schoolbezoeken en vrijwilligers uit die 
landen drastisch afgenomen.   

Deze afname zet grote druk op de 
financiële huishouding van Tasikoki.       
Via een tweetal financiële injecties is de 
ergste nood gelenigd maar een 
structurele oplossing is geboden. Gelukkig 
heeft zich een aantal nieuwe donateurs 
aangediend die werk willen maken van 
zowel de kwaliteit van de opvang als het 
verantwoord vrijlaten van de dieren in 
een geschikte habitat. 
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Amfitheater 
Sinds 2018 is het Amfitheater in Tomohon (Noord Sulawesi) het nieuwe, passende onderkomen van 
de lokale stichting Yayasan Masarang Indonesia. Afgelopen jaar is in aanwezigheid van één van de 
sponsoren de nieuwe bibliotheek geopend en de nieuwbouw officieel in gebruik genomen. De 
bibliotheek bevat een unieke verzameling boeken over de natuur van Indonesië en de bijzondere 
cultuur van Noord Sulawesi.  

  

In het verslagjaar is opnieuw geïnvesteerd in de kwaliteit van de lokale organisatie. De toevoeging 
van Erik Kaunang als operationeel directeur is wezenlijk om samen met de lokale bevolking de 
projecten in Sulawesi en Kalimantan in goede banen te leiden en zo blijvend succes in te bouwen.  

 

Project herstel koraal onderzoek door studenten van de TU-Delft 
De stijging van de zeespiegel heeft  desastreuze gevolgen voor het maritieme leven in Indonesië.  
Het strand van Tasikoki ligt naast het Wildlife en Rescue Center en heeft de afgelopen 15 jaar door 

koraalafbraak circa 18 meter kust verloren. 
Studenten van de TU Delft hebben afgelopen jaar 
samen met de lokale universiteit ITM (Institut 
Teknologi Minaesa) uit Tomohon onderzoek 
gedaan naar herstel van dit koraalrif. Door de 
inzet van zogenaamde Biorocks kan het herstel 
mogelijk versneld worden. Een oplossing in 
harmonie met de bestaande natuur die de 
biodiversiteit zowel op land als in zee in stand 
houdt en zelfs verrijkt.  
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Publiciteit 
In 2019 hebben we naast onze communicatie op website en nieuwsbrief weer extra publiciteit 
gekregen door meerdere uitzendingen op de Belgische televisie. In samenwerking met het Sintang 
Orangutan Center (SOC) hebben we een nieuw vrijlatingsgebied voor orang-oetans ingericht in een 
prachtig ongerept gebied op Kalimantan. De vrijlating van de eerste drie orang-oetans is door een  
cameraploeg prachtig in beeld gebracht en uitgezonden door het programma Animalitis op de 
Belgische televisie. Deze verhalen zijn niet onopgemerkt gebleven en hebben gezorgd voor extra 
donaties.   

 

 

Nieuw Bestuur 
Het bestuur van Masarang International heeft na vele jaren afscheid genomen van Wim van de 
Meerendonk. Wim heeft jarenlang de marketing en communicatie verzorgd en is instrumenteel 
geweest voor onze fondsenwerving. We zijn Wim erkentelijk voor zijn actieve bijdrage en zullen zijn 
kritische blik missen. Met ingang van januari 2020 is Johannes Freije het bestuur komen versterken.  

Voorts bedanken wij onze donateurs en vrijwilligers voor hun niet aflatende steun. Dankzij hun 
financiële bijdrage kunnen wij Willie Smits en de fantastische projecten van Masarang Indonesia 
ondersteunen. Een laatste woord van dank gaat naar Rowena Façee Schaeffer voor haar 
administratieve ondersteuning, Ronald Heldoorn voor de externe communicatie en websitebeheer 
en Arno Korenhof van Administratiekantoor Hermans voor het vaststellen van de jaarcijfers.  
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Voor een gedetailleerd overzicht en financiële verantwoording verwijzen wij graag naar het financiële 
jaarverslag over 2019 en het bijbehorende accountantsrapport. 

 

Board Masarang International 

 

 
Hans van Willige (voorzitter) 

Esther Klinkum (penningmeester en projecten) 
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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan het bestuur van
Stichting Masarang International  
Waterlelie 3  
2631 DE  Nootdorp

Kenmerk Behandeld door Datum

13.010 aik 29-05-2020

Geacht bestuur,

Ingevolge de door u verstrekte opdracht tot samenstelling van de jaarrekening van uw stichting brengen wij
hiermede rapport uit inzake de jaarrekening 2019.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting samengesteld.

2                ACCOUNTANTSCONTROLE

Aangezien de besloten vennootschap valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen,
is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen
controleverklaring toegevoegd.



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

Stichting Masarang International heeft ten doel:

a. de bescherming van de natuur in Indonesië met actieve betrokkenheid van de lokale bevolking
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe
    bevorderlijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van fondsenwerving.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur van de stichting door de volgende personen gevoerd:

- De heer J.L.M. van Willige (voorzitter)
- Mevrouw E.M. Klinkum (penningmeester)

In januari 2020 is de heer J.F. Freije toegetreden tot het stichtingsbestuur.

3.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 7 juni 2010 verleden voor notaris mr. E. Schot te Amsterdam is de stichting opgericht.
De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum/respectievelijk eerdere datum gedreven voor
rekening en risico van Stichting Masarang International.

4                FISCALE POSITIE

4.1                Belastingplicht

Stichting Masarang International is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en heeft de ANBI
status.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Administratiekantoor Hermans

A.I. Korenhof 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatverdeling)

31 december 2019

! !

31 december 2018

! !

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Overige vorderingen 165.000 195.000

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Overige vorderingen 22.753 10.528
Overlopende activa - 9.484

22.753 20.012

Effecten  (3) 1.679.834 2.105.391

Liquide middelen  (4) 925.354 279.453

 2.792.941 2.599.856

PASSIVA

Reserves  (5)

Bestemmingsreserves 2.790.699 2.598.827

Kortlopende schulden  (6)

Overlopende passiva 2.242 1.029

 2.792.941 2.599.856

bij rapport d.d. 29 mei 2020
Stichting Masarang International te Nootdorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Nootdorp,  29 mei 2020

  
J.L.M. van Willige (voorzitter) E.M. Klinkum (penningmeester)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 6 -

___________________________________________________________________________________________________________



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

!

2018

!

Baten uit fondsenwerving  (7) 140.440 60.816

Lasten

Verstrekte donaties aan projecten Indonesië  (8) 525.009 1.122.562
Overige bedrijfskosten  (9) 9.684 6.607

534.693 1.129.169

Saldo baten en lasten -394.253 -1.068.353

Financiële baten en lasten  (10) 586.125 -85.273
Mutatie bestemmingsreserve  (11) -191.872 1.153.626

Eindsaldo - -

bij rapport d.d. 29 mei 2020
Stichting Masarang International te Nootdorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 7 -

___________________________________________________________________________________________________________



3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten

De onder de vlottende activa opgenomen effecten zijn niet bestemd om duurzaam te worden aangehouden en
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde per balansdatum per fonds.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

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

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsenwerving en de kosten en andere lasten
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Positieve resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Negatieve resultaten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.

bij rapport d.d. 29 mei 2020
Stichting Masarang International te Nootdorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten bestaan uit de in het boekjaar ontvangen dividenden, de rente-opbrengsten en -
lasten van de liquide middelen, alsmede de koersresultaten van de effecten.

bij rapport d.d. 29 mei 2020
Stichting Masarang International te Nootdorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31-12-2019 

!

31-12-2018

!

Overige vorderingen

Lening Suikerfabriek - Tomohon 75.000 75.000
Lening Suikerfabriek - renovatie dak - 30.000
Lening Suikerfabriek - bijdrage fonds flexibilisering arbeid 90.000 90.000

165.000 195.000

Terugbetaling op de leningen geschiedt zodra de liquiditeit van de Suikerfabriek dat toelaat. Er wordt geen
rente in rekening gebracht.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen

Nog te ontvangen dividendbelasting 22.753 10.528

De ingehouden binenlandse dividendbelasting is als vordering opgenomen. De in 2019 ingehouden
buitenlandse dividendbelasting ad ! 2.138 (2018: ! 3.587) wordt eerst verantwoord op het moment van
ontvangst.

bij rapport d.d. 29 mei 2020
Stichting Masarang International te Nootdorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31-12-2019 

!

31-12-2018

!

Overlopende activa

Lopende projecten Indonesië (afgedragen maar nog niet bestede
budgetten) - 9.484

3. Effecten

Binck Bank 1.679.834 2.105.391

De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde. Bepaling van eventuele
afwaardering naar lagere marktwaarde gebeurt op individuele basis. Per 31 december 2019 bedraagt de
marktwaarde van de effecten ! 1.862.407 (2018: ! 2.260.659).

4. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 468.185 240.596
Binck Bank, rekening-courant 457.169 38.857

925.354 279.453

PASSIVA

5. Reserves

Bestemmingsreserves

2019

!

2018

!

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 2.598.827 3.752.453
Dotatie 191.872 -
Onttrekking - -1.153.626

Stand per 31 december 2.790.699 2.598.827

bij rapport d.d. 29 mei 2020
Stichting Masarang International te Nootdorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6. Kortlopende schulden

31-12-2019 

!

31-12-2018

!

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.000 1.000
Rente- en bankkosten 29 29
Bureaukosten 1.213 -

2.242 1.029

bij rapport d.d. 29 mei 2020
Stichting Masarang International te Nootdorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

!

2018

!

7. Baten uit fondsenwerving

Donaties en giften particulieren 59.414 30.316
Donaties bedrijven 34.000 1.300
Donaties stichtingen 47.026 29.200

140.440 60.816

8. Verstrekte donaties aan projecten Indonesië

Landacquisitie Temboan Beach 345.025 900.000
Organisatie Yayasan Masarang Indonesië 45.500 106.087
Tasikoki Wildlife Rescue Center 56.000 63.099
Nieuwe uniforms medewerkers Tasikoki - 5.000
Herbebossing West Kalimantan - 11.929
Renovatie/verhuizing Amfitheater - 18.500
Renovatie dak Suikerfabriek 30.000 -
SOC Sustainable Agriculture Project - 10.000
Project Zonnewijzer III - 7.947
Scholarships Kalimantan 24.000 -
Coral growth research/Dutch TU students 15.000 -
Mu'ung Spring 9.484 -

525.009 1.122.562

9. Overige bedrijfskosten

Kosten van beheer en administratie

Accountantskosten, inclusief aanschaf rapportagesoftware 2.942 1.227
Bankkosten 2.595 1.057
Internet betalingsmodule 75 125
Porto en verzendkosten - 254
Kosten website 1.597 2.008
Kantoorkosten 2.475 1.936

9.684 6.607

bij rapport d.d. 29 mei 2020
Stichting Masarang International te Nootdorp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2019

!

2018

!

10. Financiële baten en lasten

Ontvangen dividenden 93.630 99.501
Koersresultaat effecten 492.495 -184.774

586.125 -85.273

11. Mutatie bestemmingsreserve

Mutatie bestemmingsreserve -191.872 1.153.626

bij rapport d.d. 29 mei 2020
Stichting Masarang International te Nootdorp
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