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STICHTING “JAJASAN ALPHEN 1965-2015”
JAARVERSLAG 2013

Inleiding
Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting “Jajasan Alphen 19652015”, hierna kortweg de Stichting genoemd. Overigens kunt u indien
gewenst de digitale versie van het vorige Jaarverslag 2012 via onze
website www.jajasan-alphen.nl aanvragen.
De Stichting stelt zich ten doel te gedenken dat in 2015 de Molukse
gemeenschap in Alphen aan den Rijn 50 jaar bestaat. In de
geformuleerde doelstellingen staat het begrip erfgoed centraal,
waaronder verstaan wordt als de door de verschillende generaties
overgedragen materiële (objecten) en immateriële (verhalen)
cultuuruitingen van een samenleving.
De doelstellingen zijn:
1.
In beeld en geschrift brengen van de diversiteit in de Alphense
Molukse samenleving.
2.
Vastleggen van de multiculturele ontwikkeling vanuit Moluks
perspectief op het niveau van: de maatschappij, de
gemeenschap, de (sub)groep en de individu.
3.
Stimuleren tot denken over de toekomst van de Alphense
Molukse samenleving in open verbinding met de haar
omringende samenleving.
Het voorbereidingsjaar 2011 werd gevolgd door het jaar 2012, waarin
het kwam tot:
- de formele oprichting van de Stichting en inschrijving bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55476368.
Tevens werd met ingang van 1 juni 2012 de ANBI status
verkregen .
- De opzet van de bestuurlijke alsook de project organisatie.
- De opzet van een eerste Werkplan 2012 en start van
deelprojecten.
- Het verkrijgen van de eerste financiële middelen.
In het verslagjaar 2013 werd de ingezette lijn voorgezet met als
specifieke speerpunten:
- Ontwerp van de logo van de organisatie.
- Uitschrijven van een prijsvraag voor een geschikte titel van het
gedenkboek.

-

Ontwerp en realisatie van de website.
Uitvoering van een historische studie.
Opvoering in co-produktie met Stichting Delta Dua van een
muziek- en theaterstuk, genaamd “Kompenie B op patrouille (in
Alphen aan den Rijn)”.

Ook in dit jaarverslag (2013) wordt gelijk aan die van het vorige (2012)
dezelfde indeling in bestuurlijke en project activiteiten aangehouden.
Bestuurlijke activiteiten
Bestuurlijke organisatie
In het verslagjaar was sprake van ongewijzigde samenstelling van het
Bestuur, bestaande uit:
De heer ir. I.P. (Tjak) Reawaruw, voorzitter
Mevrouw N.S.C. (Nadine) Amanupunnjo, secretaris
De heer E.J.G. (Estafano) van Aanholt (Bc.), penningmeester
Mevrouw E. (Emma) Talahaturuson, lid
Mevrouw E.J.M. (Esmeralda) Salamony (Bc.), lid
Ook was er geen mutatie in de samenstelling van de Commissie van
Aanbeveling, gevormd door:
De heer drs. M. Paats, oud-burgemeester van Alphen aan den Rijn
Mevrouw drs. E. Leih, directeur van Participe Alphen aan den Rijn
De heer drs. W. Chr. Manuhutu, oud-directeur van het voormalige
Moluks Museum, thans adviseur op het gebied van cultureel erfgoed
en diversiteit.
Doel van deze Commissie is om niet alleen de organisatie naar buiten
toe aan te bevelen, maar ook gevraagd en ongevraagd van advies te
dienen.
De financiële administratie bleef in handen van het
Administratiekantoor Kragten, dat ook de Jaarrekening 2013
opmaakte (zie bijlagen).
Netwerken
Er werd samen gewerkt met`:
- het Vrijwilligersnet van Participe, dat een studieavond
organiseerde over “Identiteit en Imago van
vrijwilligersorganisaties”
- Stichting Kaju Putih inzake het gebruik van het sociaalcultureel centrum
- De Historische Vereniging Alphen aan den Rijn over onder
andere reguliere publicatie in het blad “De Viersprong”
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Het Streekarchief Rijnlands Midden over gebruik van
archiefmateriaal voor deelprojecten van de Stichting. Tevens
stelde het werkruimte beschikbaar voor de stagiaire, die een
historische studie verrichtte naar het plaatselijke Moluks
welzijnswerk in de afgelopen 50 jaar
Het Centrum van de Geschiedenis van Migranten (CGM) en
Stichting Moluks Museum over het digitaliseren van
beeldmateriaal, dat op de website van de Stichting geplaatst kan
worden. Met het CGM werd overlegd over op te zetten
schrijftraining ten behoeve van de website en het gedenkboek.

Financiën
De aanvrage bij een particuliere fonds ten bedrage van € 2.350,00
werd gehonoreerd. Dit betrof de financiering van een eerste
historische studie, waarover verderop in dit verslag nader wordt
ingegaan. .
Vooruitlopend op de uitvoering van een tweede historische studie in
2014 naar “De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn”, werd van een
andere particuliere fonds een donatie van € 2.700,00 verkregen.
Het verslagjaar werd afgesloten met een klein verlies, dat opgevangen
kon worden met het beschikbare werkkapitaal, dat bijeen gebracht is
door verschillende donaties in het jaar 2012.
Voor een overzicht 2013 dat door Administratiekantoor Kragten is
gemaakt van het financiële reilen en zeilen van de Stichting, zie de
bijlagen.
Project activiteiten
De ervaring in het afgelopen jaar heeft ons geleerd om af te zien van
het werken met een kant en klaar uitgewerkt jaarwerkplan. Aan de
hand van het veelomvattend Projectplan werden deelplannen
uitgewerkt, die vorm en inhoud kregen op basis van voortschrijdend
inzicht bij de uitvoering van activiteiten. Dit heeft als grote voordeel
dat flexibel ingesprongen kan worden op kansen en mogelijkheden bij
de realisatie van het Projectplan.
In het verslagjaar werd via Facebook een prijsvraag uitgeschreven voor
de naamgeving van het gedenkboek als hoofdproduct van het project.
In totaal kwamen 50 voorstellen binnen van 30 personen. Uiteindelijk
werd in een gemeenschapsvergadering de gekozen naam bekend
gemaakt: “Van Ambon manisé naar de Bomenbuurt. 50 jaar Molukse
gemeenschap Alphen aan den Rijn (1965-2015)”
In dezelfde vergadering werd onze logo ontvouwd, die door een
professionele vormgever is ontworpen.
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Dezelfde vormgever heeft ook onze website gebouwd, die eind 2013 het
levenslicht aanschouwde onder de sitenaam www.jajasan-alphen.nl
Hiermee is ook voldaan aan een vereiste van de Belastingdienst om als
ANBI erkend te blijven.
Dankbaar is gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om een vaste
rubriek te verzorgen in het kwartaalblad “De Viersprong” uitgegeven
door de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn.
Ms. Esha Metiary verrichtte als stagiaire van de Faculteit
Geschiedenis van Universiteit Leiden een historische studie in de
periode juni-september 2013. De studie richtte zich op de historie van
het plaatselijk Moluks welzijnswerk, daarbij in het bijzonder op
Stichting Kaju Putih, de Molukse organisatie voor sociaal-cultureel
werk. In haar studie kreeg zij ondersteuning van de kerngroep Archief
en medewerking van het Streekarchief Rijnlands Midden.
Naar verwachting komt haar stageverslag begin 2014 gereed.
In december werd samengewerkt met de muziek- en theatergroep
Delta Dua bij de opvoering in het sociaal-cultureel centrum “Kaju
Putih” van “Compagnie B patrouille (in Alphen aan den Rijn)”. Daarbij
werd op interactieve wijze met een lach en een traan terug geblikt op
een aantal diepte- en hoogtepunten van 48 jaar Molukse geschiedenis
in Alphen aan den Rijn. Niet om somber bij de pakken neer te zitten,
maar met een blij gemoed vooruit te blijven kijken naar de toekomst.
Het werd vooral een gezellig kerstopvoering in een uitgelaten
ambiance, die vele positieve reacties rond het project heeft los
gemaakt.
Project organisatie
Het project wordt nagenoeg geheel door vrijwilligers gedragen, die in
groepsverband opereren, daarbij aangestuurd door de Stuurgroep, die
tevens Bestuur is van de Stichting. De Secretaris is hiervan
vrijgesteld, omdat zij verantwoordelijk is voor het secretariaat van het
bestuur alsook van de gehele project organisatie.
Aan de basis staan de (werk)groepen, waarvan de leden specifiek
omschreven taken uitvoeren.
Daarnaast is sprake van zogenaamde kerngroepen, die op strategische
wijze andere vrijwilligers(groepen) met een specifieke opdracht
bedienen.
De bemensing van de vrijwilligersgroepen bleef nagenoeg gelijk aan die
van het vorige verslagjaar:
Kerngroep Website:
De heer J. (Johnny) Pattinaja
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Vanuit de Stuurgroep: de heer Estafano van Aanholt (en mevr.
Esmaralda Salamony)
Deze groep is verantwoordelijk voor het ontwerp, de opzet en het
onderhoud van de website van de Stichting.
Kerngroep Redactie:
Mevr. Y. (Yvette) Wattimury
De heer J. (Jairzinho) Litaay
De heer W. M. (Wim) Peters
De heer J. (Johnny) Pattinaja
Vanuit de Stuurgroep: de heer Tjak Reawaruw (en mevr. Emma
Talahaturuson).
Deze groep is verantwoordelijk voor de tekst, de redactionele inhoud
en vormgeving van geleverde producten in woord en geschrift.
Kerngroep Archief:
Mevr. E. (Elleke) Suitela
Mevr. C. (Carla) Ririassa
Mevr. S. (Sylvia) Paais
Vanuit de Stuurgroep: Mevr. Emma Talahaturuson (en de heer Tjak
Reawaruw).
Deze groep is verantwoordelijk voor het verzamelen, rubriceren,
opslaan en beschikbaar stellen van archief materiaal voor het project.
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