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Voorwoord
2012 was voor Persatuan Anak Anak Leilisal Beinusa (P.A.A.L.B.) een jaar van herstart en heropbouw.
De herstart heeft haar oorsprong liggen in voorgaande jaren. Jaren die zich het beste laten
omschrijven door bestuurlijke inactiviteit.
De initiatieven die ten grondslag lagen aan de herstart zijn genomen door een initiatiefgroep,
bestaande uit anak2 Itawaka die P.A.A.L.B. een warm hart toedragen. Het is de initatiefgroep die het
tweekoppig bestuur (Patrick Sijaranamual en Arabella Latumaerissa) aan de hand heeft genomen en
alle voorbereidingen trof voor een landelijke vergadering.
De landelijke vergadering vond plaats op 10 maart 2012 te Barneveld. Globaal werd onderstaande
agenda aangehouden:






Verantwoording door het bestuur ten aanzien van haar functioneren;
Financiële verantwoording door het bestuur;
De beleidsnotitie: P.A.A.L.B. ke masa depan;
Verkiezingen nieuw bestuur en werkgroepen;
Stand van zaken te Itawaka.

De verantwoording door het bestuur ten aanzien van haar functioneren en de financiën werd
aangenomen door de vergadering. Daarnaast ging de vergadering ook akkoord met de beleidsnotitie.
Niet alleen leverde de initiatiefgroep de beleidsnotitie aan, tevens werden kandidaat bestuursleden
geworven. Verkiezingen bleken al snel niet nodig; de vergadering verzocht de kandidaten om samen
met het oud bestuur een nieuw bestuur te vormen en de beleidsnotitie uit te werken.
Op verzoek van de vergadering is het nieuwe bestuur verzocht om de beleidsnotitie uit te werken. De
volgende hoofdstukken beschrijven een eerste jaar van herstart en heropbouw.
Patrick Sijaranamual
Secretaris 1
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Herstart en heropbouw: de beleidsnotitie
Zoals eerder aangegeven, heeft de herstart haar oorsprong liggen in de jaren voor 2012. De
initiatiefgroep realiseerde zich dat het vinden van nieuwe bestuursleden alleen niet genoeg was.
Vele bijeenkomsten vonden plaats om duidelijk te krijgen wat er precies spaak liep bij het oude
bestuur, wat er leeft bij de gemeenschap van anak2 Itawaka in Nederland, welke ideeën er zoal leven
onder de groepsleden.
De informatie die via brainstormsessies vergaard werd, is vervolgens door de initiatiefgroep
gebundeld in een beleidsnotitie.
1.

Onze naam
De verenigingsnaam Persatuan Anak Anak Leilisal Beinusa (P.A.A.L.B.) wordt gehandhaafd.

2.

Onze missie
Welke functie kan en wil P.A.A.L.B. vervullen?
A.
Belangenbehartiging;
B.
Vertegenwoordiging;
C.
Informatie- en kennisoverdracht aan- en over Itawaka;
D.
Verbinding met Itawaka.

3.

Onze visie
Welk beeld ziet P.A.A.L.B. van toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden om daarop in te
spelen?
A.
Wij richten ons op alle Itawakanezen in het algemeen en Itawaka in het bijzonder;
B.
Wij dragen zorg voor goede culturele- en maatschappelijke verbondenheid met elkaar.

4.

Strategie
Welk plan heeft P.A.A.L.B.?
A.
Zorgen voor een onlosmakelijke binding met Itawaka;
B.
Zorgen voor een bevlogen bestuur;
C.
Werken vanuit gemeenschappelijkheid;
D.
Zorgen voor financiële zelfvoorziening, door diverse activiteiten.

5.

Doelstelling
Wat en/of wie wil P.A.A.L.B. bereiken?
A.
P.A.A.L.B. wil de vertegenwoordiger zijn voor alle anak2 Itawaka, hun nazaten en
partners;
B.
Een ieder die zich verbonden voelt met het dorp Itawaka en haar maatschappelijke- en
culturele vraagstukken.

6.

Onze doelgroep
Uit wie bestaat onze doelgroep?
A.
Alle anak2 Itawaka, aanverwanten en nazaten in Nederland;
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B.
C.
D.
E.

Alle anak2 Itawaka, aanverwanten en nazaten in Itawaka;
Alle anak2 Itawaka, aanverwanten en nazaten in Indonesië en elders in de wereld;
De jeugd en jongeren (3e generatie en verder);
Alle verwanten via pelaschap en hubungan bongso- en kaka.

7.

Onze activiteiten
Welke activiteiten denkt P.A.A.L.B. te hebben of krijgen?
A.
Belangenbehartiging en aanspreekpunt;
B.
Informatie/voorlichting;
C.
Jaarvergadering;
D.
Culturele feest(avonden);
E.
Activiteiten voor jong en oud;
F.
Fondsenwerving;
G.
Projectmatig werken.

8.

Onze organisatie
Welke aandachtspunten ten aanzien van organisatie heeft P.A.A.L.B.?
A.
De verenigingsvorm;
B.
De bestuurssamenstelling:
Voorkeur voor vrouwen en jongeren;
Individuën die de beleidsvisie onderschrijven.
C.
Dukafonds alleen nog voor de eerste generatie;
D.
Project- en werkgroepen;
E.
Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement;
F.
Communicatie:
E-mail
Website
Social media, zoals Facebook, Twitter.
G.
Samenwerking:
Andere kumpulans;
Landelijke organisaties;
NGO’s;
Fondsen.

9.

Ondersteuning van en aan Itawaka
Welke aandachtspunten ten aanzien van Itawaka heeft P.A.A.L.B.?
A.
Onderdeel doel van P.A.A.L.B.;
B.
Goede communicatie en overleg;
C.
Geen verwachtingen scheppen;
D.
Projectmatig;
E.
Voorbeelden:
Project ‘Baileo’;
Project ‘Computerlokaal’;
Afval (milieu) en nieuwe energie.
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Concrete stappen richting herstart
Allereerst een aantal feiten ten aanzien van het oude bestuur:





In 2004 trad penningmeester mevr. Nona Joseph-Siahaya af. Er is toen niemand gevonden om
de bestuursfunctie op te vullen;
In 2006 trad voorzitter mevr. Frida Pasanea af. Er is toen niemand gevonden om de
bestuursfunctie op te vullen;
Patrick Sijaranamual is secretaris;
Arabella Latumaerissa is algemeen bestuurslid.

De overdracht van oud naar nieuw heeft aardig voeten in aarde gehad. Doordat twee sleutelfuncties
open bleven staan, of niet opnieuw werden ingevuld, is inschrijving bij de Kamer van Koophandel
vervallen en zijn de betaal- en spaarrekening bij de Rabobank opgeheven. De tegoeden zijn toen door
de bank op een tussenrekening geparkeerd.
Om de tegoeden vrij te krijgen, moest het volgende traject worden doorlopen:
1.
2.
3.

Inschrijving bestuur bij de Kamer van Koophandel;
Identificatie bij de Rabobank door het (nieuw) bestuur;
Openen van een nieuwe betaalrekening door de (nieuwe) penningmeester.

Door het vervallen van inschrijving bij de KvK en ophef van de bankrekening, had Rabobank tijd en
energie nodig om bovenstaande stappen duidelijk te krijgen. Daarnaast was de beschikbaarheid van
het voltallig dagelijks bestuur een probleem in verband met lange en overlappende vakanties.
Uiteindelijk heeft op 9 oktober 2012 inschrijving bij de Kamer van Koophandel en identificatie bij de
Rabobank plaatsgevonden. De nieuwe bankrekening werd actief op 23 oktober 2012 en de tegoeden
werden bijgeschreven op respectievelijk 19 en 23 november 2012.
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Heropbouw: het bestuur en werkgroepen
Het overdragen van de financiën en het inrichten van P.A.A.L.B. als organisatie liepen gelijktijdig. Met
andere woorden vonden herstart en heropbouw tegelijkertijd plaats.
De bestuursfuncties zijn als volgt onderverdeeld:









Max Wattimena, voorzitter
Nus Sijaranamual, vice-voorzitter
Marco Papilaja, eerste penningmeester
Raoul Matulessy, tweede penningmeester
Patrick Sijaranamual, eerste secretaris
Chinta Pasanea, tweede secretaris
Wim Siahaya, algemeen bestuurslid
Arabella Latumaerissa, algemeen bestuurslid

De zoektocht naar een negende (algemeen) bestuurslid is nog in volle gang.
Met een ambitieus beleidsplan is een bestuur niet genoeg. Op de landelijke vergadering in Barneveld
zijn dan ook de volgende werkgroepen geformeerd:










Werkgroep Baileu;
Werkgroep PC-lokaal, SD1;
Werkgroep Voorlichting en kennisoverdracht;
Werkgroep Feest;
Werkgroep Website;
Werkgroep Social Media;
Werkgroep Foto- en filmarchief;
Werkgroep Fondswerving;
Werkgroep Statuten en Huishoudelijk reglement.

Ook een bestuur en een arsenaal aan werkgroepen zijn niet voldoende. De goede wil van de
bestuurs- en werkgroepsleden hebben een solide basis nodig. Deze zijn te vinden in statuten. Ze
vormen als het ware de grondwet van P.A.A.L.B.. Ook een huishoudelijk reglement moet worden
opgesteld, zodat het duidelijk is hoe bijvoorbeeld lidmaatschap tot stand komt, contributieheffing en
besluitvorming binnen het bestuur of werkgroep plaatsvindt.
Op 13 oktober 2012 vond een extra ledenvergadering plaats om nieuwe statuten te bespreken. De
vergadering heeft de statuten akkoord bevonden, onder de voorwaarde dat een aantal passages
aangevuld of gecorrigeerd werden.
De ledenvergadering is vervolgens afgesloten met een besloten feestavond, welke een prima
opkomst genoot. Ook hier was merkbaar dat herstart en heropbouw door elkaar heen liepen. Het
bestuur beschikte nog niet over de banktegoeden en het was dan ook de familie Papilaja uit Huizen
die de kosten vanuit de opbrengsten tbv de Watergelden vooruit betaalde.
Daarnaast beschikte Werkgroep Feest nog niet over het juiste mandaat om het feest te organiseren.
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Vooruitblik
Het fundament van P.A.A.L.B. krijgt steeds meer gestalte. De vereniging kan nu echt als vereniging
opereren. Voor 2013 staan dan ook concrete punten op de agenda.
De eerstvolgende ledenvergadering staat gepland op 9 maart 2013. Op deze dag wordt extra
aandacht geschonken aan de bouw van de nieuwe Baileu te Itawaka. De voorzitter zal een
uiteenzetting geven van de resultaten van zijn bezoek aan Itawaka en de gesprekken met diverse
organisaties en de IKWI’s ten aanzien van de bouw van de Baileu en de daarbij horende kosten.
Ook dit jaar is het de bedoeling om een feestavond te organiseren. Het doel zal wederom liggen bij
het bijeenbrengen van anak2 Itawaka, maar met het oog op lopende projecten zal de focus ook
komen te liggen op het genereren van extra inkomsten.
De overige werkgroepen zullen evengoed van zich laten horen, al is nog niet voor alles een concrete
datum voorhanden. Na jarenlange inactiviteit kan het immers geen kwaad om de tijd te nemen om
alle activiteiten. Per slot van rekening is een goed begin, half werk.

Kerncijfers
Uiteraard hoort bij een jaarverslag ook een overzicht van inkomsten en uitgaven. Deze zijn door de
penningmeesters van P.A.A.L.B. aangeleverd.
Het verslag is kort en krachtig. In een jaar van herstart en heropbouw vinden relatief weinig mutaties
plaats. De bijlagen zijn te vinden in de het financieel verslag.
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