
Toelichting ‘negatieve eigen vermogen jaarrekening 2018’ 

 

Als stichting TitanE zijn we in 1998 gestart met beleid gericht op duurzame 
plattelandsontwikkeling en structurele armoede bestrijding op de Molukken. Met 
financiering mogelijk gemaakt door Novib, Cordaid en NCDO. Tot aan 2015 zijn 
85 ontwikkelingssamenwerkingsprojecten gerealiseerd. 

In de loop der tijden hebben wij onze focus verbreed naar het aspect: ‘de rijkdom van 
Molukse culturen, de geweldige diversiteit aan culturele achtergronden’. Dit heeft 
geleid dat een serie Culturele manifestaties en studiedagen over de diversiteit van de 
Molukse culturen. 

In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. 
Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door 
alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke 
agenda.  

Ook Indonesië heeft haar handtekening gezet. En de provincie Maluku en alle 
kabupaten hebben zich hier ook aan geconformeerd. Indonesië heeft vanaf 2000 
bijgedragen aan de realisering van de VN doelen. De economie groeide flink en sinds 
2015 werd Indonesië niet langer beschouwd als concentratieland van 
ontwikkelingssamenwerking.  

De Medefinancieringsorganisaties werden gekort en hebben keuzen gemaakt om 
projecten in Indonesië en op de Molukken niet langer te steunen. 

Deze ontwikkeling had drastische gevolgen voor stichting TitanE. Immers de 
samenwerking met MFO’s werden stop gezet, terwijl de TitanE zich had 
geconformeerd aan particuliere initiatieven die voor 50% zouden bijdragen.  

De andere 50% zou worden gefinancierd door onder andere Cordaid. Maar 
Cordaid kon vanwege de bezuinigingen dit niet meer nakomen. TitanE heeft actief 
aan fundraising gedaan en ook vrijwilligers en achterban heeft het nodige 
bijgedragen, maar dit helaas niet voldoende om de tekorten volledig te dekken. 
Dit is te zien in de jaarrekening van 2018. 
Maar inmiddels zijn de tekorten in 2019 volledig weggewerkt. 
De financiële positie van TitanE is gezond. We verwijzen u naar de eerder 
verzonden stukken met onder andere afschrift van de huidige banksaldo. 
 



TitanE heeft haar beleid gefocust op het SDG programma (Sustainable Development 
Goals) en met name op stimuleren van het Sociaal Ondernemerschap op de 
Molukken. Dit is om de economische groei te bevorderen, zodanig dat ook sprake kan 
zijn van inclusieve groei en zal bijdragen tot het verminderen van de armoede op de 
Molukken.  

TitanE richt zich op productie en bewerking van duurzame nootmuskaat- en 
kruidnagelteelt. Het is niet alleen maar een bron van inkomsten voor de boeren maar 
ook het in standhouden van sociaal-economisch en cultureel erfgoed van de 
Molukken. Niet alleen traditie, maar ook creëren van innovatie.  


