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1 Algemene gegevens

Doelstelling
De Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed is op 27 september 2013 opgericht te 
Amstelveen en heeft als doelstelling het bevorderen van de kennis van en het onderzoek naar 
de geschiedenis, de cultuur en het erfgoed van de etnisch-Chinese bevolking in het voormalig 
Nederlands-Indië, de republiek Indonesië en in Nederland, één en ander in de ruimste zin des 
woords. Daarnaast ondersteunt de stichting de doelstellingen en activiteiten van het Chinese 
Indonesian Heritage Center (CIHC) bij het Koninklijk Instituut voor Taal- , Land- en Volkenkunde 
(KITLV) in Leiden.

Culturele ANBI status
De Belastingdienst heeft de Stichting voor het Chinees- Indonesisch Erfgoed een Culturele 
ANBI status toegekend. Door deze ANBI status kan een donateur giften voor de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting aftrekken. Doet u een gift aan ons? Onder voorwaarden mag u, wanneer 
u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250.
Meer informatie, ook over periodieke giften, vindt U op: www.belastingdienst.nl

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit :
• Dr. Patricia Tjiook-Liem (voorzitter);
• Drs. Kioe Bing Yap (secretaris);
• Ir. Onnie Tjia (penningmeester).

Het bestuur beheert het vermogen van de stichting en bepaalt de besteding van de middelen 
binnen de kaders die de statuten aangeven. 

Resultaat en vermogen

     2015    2014
Resultaat    € 2.443,59  € 8.173,90
Vermogensstand    € 13.406,54   € 10.962,95

Vaststelling
Het bestuur van de Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed heeft de jaarrekening 2015 
vastgesteld.
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2 Balans per 31 december

       2015   2014
     
ACTIVA     
   
 

 Liquide middelen    
  Postbank    € 13.406,54  € 10.962,95

     
     Totaal  € 13.406,54  € 10.962,95

     
PASSIVA     
     
 Eigen vermogen Stichting    
  Kapitaal    € 13.406,54  € 10.962,95

      
     Totaal  € 13.406,54  € 10.962,95
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3 Staat van baten en lasten

       2015   2014
 Baten     
  Donaties     €  1765,00    €  9.581,00 
  Rente      €      47,12    €       17,81 
  Loterij      € 2.397,40
     
    Subtotaal  €  4.209,52  €  9.598,81
     
     
     
 Lasten    
  Bank- & oprichtingskosten   €        6,85   €       6,13 
  Website, drukwerk   €    149,00    €   483,78   
  Onkostenvergoedingen    €    381,18    €   185,00   
  Kosten vergaderingen    €    250,00    €   250,00
  Monges  project    €    336,00
  Publieksdag        €   500,00 
  Lezingmiddag & opening
  Peranakan tentoonstelling  €    642,90       
     
    Subtotaal  € 1.765,93  € 1.424,91
     
     
    RESULTAAT  € 2.443,59  € 8.173,90
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4 Toelichting op balans & staat van baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het balanshoofd
anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

BALANS

Materiële vaste activa
In 2015 had de Stichting geen bedrijfsmiddelen (inventaris, apparatuur) in bezit. 

Vlottende Activa 
Er waren geen vorderingen, 

Liquide middelen
De Stichting heeft geen Kleine Kas.

RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen opbrengstwaarde van de 
geleverde diensten, subsidies en overige baten en de kosten en andere lasten over het boekjaar. 
Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd;
uitgaven en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt
en indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.

Netto Omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte
bedragen voor de in het verslagjaar geleverde optredens en diensten, onder aftrek van
kortingen en exclusief omzetbelasting.

Afschrijvingen
De Stichting had geen bedrijfsmiddelen in bezit, derhalve zijn er geen afschrijvingen in de balans 
opgenomen.
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