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 STICHTING “JAJASAN ALPHEN 1965-2015” 

 
 
    JAARVERSLAG 2014 
 
 
 

Inleiding 
 
Voor u ligt het derde jaarverslag van Stichting “Jajasan Alphen 1965-
2015”, hierna kortweg de Stichting genoemd.  
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. 

 
De bestaansgeschiedenis van de Stichting begint in het voorbereidingsjaar 
2011. In het daarop volgende jaar 2012 kwam het 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 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)”. 

 
In het verslagjaar 2014 kwamen de volgende zaken tot stand: 
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- Ontwerp van het Marketing Plan. 
- Werving van twee vrijwilligers als online marketeer. 
- Ontwerp van een zogeheten dummy van het gedenkboek. 
- Voortzetting vaste rubriek (sinds 2012) in de Viersprong, het 
driemaandelijkse tijdschrift van de Historische Vereniging Alphen aan 
den Rijn. 

- Opzet van het deelproject “Kinderverhalenbureau”. 
 
Ook in dit jaarverslag wordt net als in dat van de vorige jaren, 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 2014 opmaakte (zie bijlagen). 
 
 
Netwerken 
 
Er werd samen gewerkt met`: 

        - Stichting Kaju Putih inzake het gebruik van het sociaal-cultureel 
centrum voor bijeenkomsten en activiteiten van de Stichting. 

        - De Historische Vereniging Alphen aan den Rijn in het kader van een 
vaste bijdrage in de “De Viersprong” en de opzet van een algemene 
tentoonstelling in 2015. 

        - Het Streekarchief Rijnlands Midden over gebruik van archiefmateriaal 
voor deelprojecten van de Stichting. 

       - Het Centrum van de Geschiedenis van Migranten (CGM) en Stichting 
Moluks Museum over het digitaliseren van beeldmateriaal, dat op de 
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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. 

       - Basisschool Samen op Weg voor de organisatie van een naschoolse 
activiteit in het kader van het deelproject Kinderverhalenbureau.  

       - Koster Verzekeringen en Barista Café voor de organisatie van 
respectievelijk een Molukse kunst- en foto expositie. Tevens toonde 
Winkelcentrum De Baronie interesse in samenwerking met de Stichting 
bij de organisatie van een speciale activiteit. 

 
 
Financiën 
 
Er was geen directe noodzaak om in 2014 extra financiële middelen te 
verkrijgen, omdat de relatief kleine uitgaven konden worden gedekt met 
het beschikbare werkkapitaal, dat bijeen gebracht is door verschillende 
donaties in voorgaande jaren. 
 
Op de balans staat een voorziening van een vooruitbetaalde financiering 
van de tweede historische studie, die in 2015 zal worden verricht. 
 
Voor een overzicht 2014 dat door Administratiekantoor Kragten is gemaakt 
van het financiële reilen en zeilen van de Stichting, zie de bijlage. 
 
 
Project activiteiten 
 
Er werd verder gewerkt aan de hand van deelplannen van de Kerngroepen 
Redactie en Archief. Ook kwam het tot het ontwerp van het Marketing 
Plan, dat medio 2014 in uitvoering werd genomen. In het laatste kwartaal 
kwam de voorbereiding van het deelproject Kinderverhalenbureau gereed, 
waarvan de uitvoering begin 2015 ter hand wordt genomen. 
 
Het stageverslag van Ms. Esha Metiary over de historie van het plaatselijk 
Moluks welzijnswerk, kwam begin 2014 gereed. Het verslag draagt als titel: 
“Vooruitgang ligt in retrospect”. 
 
Het lopende aanbod om een vaste rubriek te verzorgen in het kwartaalblad 
“De Viersprong”, uitgegeven door de Historische Vereniging Alphen aan 
den Rijn werd in het verslagjaar opnieuw met beide handen aangegrepen. 
 
Omdat de tweede historische studie in 2014 niet uitvoerbaar bleek te zijn, 
is de uitvoering hiervan opgeschoven naar 2015. 
 
Evenals in 2013 werd ook in 2014 deel genomen aan de jaarlijkse 
Burendag in september, georganiseerd door een vaste vrijwilligersgroep op 
locatie “Kaju Putih” aan de Dennenlaan. Een speciale stand met werk van 
de Stichting tot dusverre kreeg veel bekijks en aandacht van de bezoekers. 
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In de loop van het jaar werd als enige “Speciale Publicatie” zoals genoemd 
in het Projectplan, het zogenaamde Kinderverhalenbureau ontwikkeld. Het 
basisidee hiervan is dat kinderen uit de bovenbouw van de basisschool 
verhalen schrijven voor een kinderkrant. Ze worden daarbij groepsgewijs 
begeleid door eindredacteuren, die hen helpen tijdens het afnemen en 
uitwerken van interviews, het schrijven van verhalen (met foto’s) en het 
opmaken van een kinderkrant.  
Het is de bedoeling om één verhaal per kind ook in het gedenkboek te 
plaatsen. 
Naar verwachting wordt de uitvoering van dit deelproject begin 2015 ter 
hand genomen. 
 
In het laatste kwartaal kwam de zogeheten dummy (van het gedenkboek) 
gereed, waarbij alvast een voorproefje werd gegeven van de opmaak, 
afmeting en dikte van het gedenkboek. Met deze dummy zal het 
gedenkboek gaandeweg zowel gestalte als inhoud krijgen. Bovendien kan 
het naar relaties toe gebruikt worden als een mogelijke proeve van het 
gedenkboek als eindproduct.  
Begin 2015 wordt een beperkt aantal exemplaren van de dummy 
geproduceerd.  
 
Eind 2014 werden contacten gelegd met respectievelijk Koster 
Verzekeringen, Barista Café en Winkelcentrum De Baronie over de opzet 
van speciale tentoonstellingen in de loop van 2015. 
 
 
Project organisatie 
 
De bemensing van de bestaande vrijwilligersgroepen bleef nagenoeg gelijk 
aan die van het vorige verslagjaar: 
 
Kerngroep Website: 
De heer J. (Johnny) Pattinaja 
Vanuit de Stuurgroep: de heer Estafano van Aanholt (en mevr. Esmeralda 
Salamony) 
Deze groep is verantwoordelijk voor het ontwerp, de opzet en het 
onderhoud van de website van de Stichting 
In de loop van het verslagjaar werd de website onderdeel van een 
veelomvattend Marketing Plan, waarvan de uitvoering in handen kwam 
van twee vrijwilligers, die als online marketeer werden aangetrokken: 
Ms. Jaleesa Sahetapy 
Ms. Kelly Simaela 
Zij worden aangestuurd door de heer Estafano van Aanholt. 
 
Kerngroep Redactie: 
Mevr. Y. (Yvette) Wattimury 
Ms. C. (Chavalee) Sohilait 
De heer W. M. (Wim) Peters 
De heer J. (Johnny) Pattinaja 
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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. 
 
Deelproject Kinderverhalenbureau: 
Ms. C. (Chavalee) Sohilait, hoofdredacteur 
Ms. S. (Sheree) Loupatty, eindredacteur 
Ms. I. (Ishara) Kaitjily, eindredacteur 
Mevr. E. (Esther) Westland, eindredacteur. 
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BIJLAGE 

Stichting Jajasan Alphen 1965-2015 
  EXPLOITATIE OVERZICHT 

2014 
  

 

Afrekening 
2014 

Afrekening 
2013 

 
€. €. 

donaties en activiteiten 
  Mandele Den Haag 
 

2.700 
Theateravond Delta Due 

 
1.281 

Niekerk van den Boom/Blom 
 

2.350 
Rentebaten 47 0 
Totaal ontvangsten 47 6.331 

Uitgaven algemeen 
  Oprichtingskosten 
  Kamer van Koophandel 35 70 

Kosten Vrijwilligers 
 

129 
Kosten Stagiaire 

 
1.600 

Administrateur 130 245 
Bankkosten 99 48 
Overige algemene kosten   55 
Totaal uitgaven algemeen 264 2.147 

Uitgaven activiteiten 
  St. Deltadua voor theater en muziek 301 2.775 

overige uitgaven Delta Due 
 

727 
kosten Hostnet 121 

 overige activiteiten en acquisitie 55 1.266 
Totaal uitgaven activiteiten 477 4.768 

   
   RECAPITULATIE 

  Totaal inkomsten 47 6.331 
Totaal uitgaven 741 6.915 
Saldo inkomsten minus uitgaven -694 -584 
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Stichting Jajasan Alphen 1965-
2015 

      BALANS PER 31 
DECEMBER 2014 

      

 
31 december 2014 

 
31 december 2013 

 Debet €. €. 
 

€. €. 
 

Kortlopende vorderingen 
      Nog te ontvangen donaties 
 

0 
  

0 
 

       

       

       Liquide middelen 
      I.N.G.  betaalrekening 2.083 

  
2.884 

  I.N.G. spaarrekening 3.297 
  

3.250 
  

  
5.380 

  
6.134 

 

       

       

  
5.380 

  
6.134 

 
       
       

 
31 december 2014 

 
31 december 2013 

 Credit €. €. 
 

€. €. 
 Aktiviteiten reserve 

      Kapitaal aktiviteiten fonds 
 

5.171 
  

5.865 
 

       

       

       Kortlopende schulden 
      Nog te betalen kosten 
 

209 
  

269 
 

       

       

       

       

  
5.380 

  
6.134 

 
        

 


