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Met dit document biedt PAALB de lezer een overzicht van de 

gebeurtenissen in het jaar 2013, inclusief financiële verantwoording. 

Tevens wordt vooruit geblikt op  het jaar 2014. 
Persatuan Anak Anak Leilisal Beinusa 

 

Secretariaat 

Lijsterbesstraat 85 

4043NB  OPHEUSDEN 

 

Financiën 

Hoornsedijk 1C 

9728NG  GRONINGEN 

 

Contactinformatie 

T +31686378810 

E info@paalb.com 
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Bestuurlijke verantwoording 

Inschrijving 

Persatuan Anak Anak Leilisal Beinusa (PAALB) staat ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel te Groningen onder nummer 55940293. Zij is opgericht op 17 november 1956 door een 

groep mensen uit het dorp Itawaka en hun aanverwanten. 

Doel 

PAALB is een vereniging die zich richt op anak2 Itawaka en aanverwanten. De vereniging streeft naar 

een goede culturele en maatschappelijke verbondenheid. 

 

PAALB zorgt voor belangenbehartiging en vertegenwoordiging van, en informatie- en 

kennisoverdracht aan anak2 Itawaka. Tevens zorgt PAALB voor een verbinding met het dorp Itawaka. 

Organisatie 

Het bestuur wordt gevormd door: 

De heer Max Wattimena Voorzitter 

De heer Nus Sijaranamual Vicevoorzitter 

De heer Marco Papilaja Eerste penningmeester 

De heer Raoul Matulessy Tweede penningmeester 

De heer Patrick Sijaranamual Eerste secretaris 

Mevrouw Chinta Pasanea Tweede secretaris 

Mevrouw Arabella Latumaerissa Algemeen bestuurslid 

De heer Wim Siahaya Algemeen bestuurslid 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, eerste penningmeester en eerste secretaris. 

Elk bestuur dient een oneven aantal hoofden te tellen. 

Sinds de verkiezingen in 2012 is er een achtkoppig bestuur actief. PAALB is om die reden nog steeds 

naarstig op zoek naar een algemeen bestuurslid. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een vrouw van de 

derde of vierde generatie Itawakanezen in Nederland, zoals voorgesteld door de Ledenvergadering 

van 10 maart 2012. 

De volgende werkgroepen hebben ieder hun eigen taken. 

 Werkgroep Baileo 

 Werkgroep Voorlichting en kennisoverdracht 

 Werkgroep Feest 

 Werkgroep Website 

 Werkgroep Social Media 

 Werkgroep Foto- en filmarchief 

 Werkgroep Fondswerving 

 Werkgroep Statuten en Huishoudelijk reglement. 

Ten aanzien van verslagjaar 2012 hebben in bovenstaande samenstellingen geen veranderingen 

plaatsgevonden.  
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Verslagjaar 2013 in vogelvlucht 

Interne organisatie 

De concept statuten waren in de zomer van 2013 al gereed. Het bleek echter lastig om een 

gemeenschappelijke datum te vinden waarop alle bestuursleden in Groningen aanwezig konden zijn 

voor de ondertekening van de notariële akte. Dit  is opgelost door hiervoor drie bestuursleden 

uitdrukkelijk te mandateren  tijdens de ledenvergadering van 7 september 2013. 

Het maken van een afspraak met de notaris is vanwege diverse verplichtingen verschoven naar 2014. 

Het aantrekken van een negende algemeen bestuurslid neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Er 

zijn namen gevallen van jonge vrouwen (derde of vierde generatie), helaas zonder resultaat. 

Te weinig werkgroepen zijn actief geweest, of überhaupt bijeen gekomen. 

Er hebben in totaal zes bestuursvergaderingen plaatsgevonden te Huizen. Driemaal heeft het bestuur 

overleg gevoerd via Skype. Het laatste scheelt tijd en geld (vergaderkosten, lunch). Deze vorm van 

vergaderen is echter niet altijd mogelijk. 

Baileo 

De bouw van de baileo deed zowel in als buiten Itawaka veel stof opwaaien. Daar wordt in dit verslag 

niet nader op ingegaan. 

Op 9 maart 2013 besloten de leden dat financiering van de bouw zou plaatsvinden als Itawaka aan 

een aantal voorwaarden voldoet, te weten: 

 Het proposal dient te worden bijgewerkt; 

 Financiering vindt alleen plaats bij een sluitende begroting; 

 Deze dient te worden ondertekend door Bapa Radja, Ketua Panitia Baileo en de tiang2; 

 Bij alle volgende besluiten ondertekening door Bapa Radja en Ketua Panitia Baileo; 

 Alle besluiten vanuit Itawaka zullen worden voorgelegd aan de leden van PAALB. 

Voorzitter Wattimena bezocht Itawaka in mei 2013 om het communicatieproces tussen alle 

betrokken partijen aldaar te verbeteren. De communicatie tussen Itawaka en PAALB bleef moeizaam. 

Op 7 september 2013 heeft het bestuur de resultaten van de door de leden opgestelde voorwaarden 

besproken. Min of meer heeft Itawaka aan de voorwaarden voldaan. 

De leden hebben toen groen licht gegeven voor financiering van de bouw. Voor de financiering zijn 

door de leden tevens voorwaarden gesteld. De leden zijn erg tevreden dat er nu eindelijk met de 

bouw van de Baeleu wordt begonnen. 

 Financiering vindt plaats in gedeelten; 

 Itawaka dient zorgen te dragen voor een eigen kasoverzicht; 

 Itawaka zal vervolgverzoeken schriftelijk moeten aanvragen waarna een spoedige 

beantwoording volgt. 

 Voorgeschoten bedragen van Ibu Radja zal door PAALB worden vergoed. Indien dit niet door 

derden wordt vergoed. 



Jaarverslag 

 

Persatuan Anak Anak Leilisal Beinusa Pagina 4 

Vooruitblik op 2014 

Voor 2014 komt de focus op de volgende punten te liggen:  

 De interne organisatie; 

 Het vergroten van de betrokkenheid bij onze achterban, met name de jongeren (derde en 

vierde generatie). 

Beide punten hebben direct met elkaar te maken. 

De interne organisatie 

De bestuursleden wonen verspreid over heel Nederland. Dat kan het lastig maken om bijeen te 

komen. Allereerst moet er een centrale locatie worden gekozen en ten tweede moet iedereen maar 

net kunnen. Het bestuur heeft om deze redenen een aantal vergaderingen moeten verzetten en 

beseft zich dat werkzaamheden vooruit worden geschoven. Evengoed heeft het bestuur het streven 

om de werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren, ook als daar dan wat meer tijd in gaat zitten. 

Op 3 januari 2014 zijn alle bestuurs- en ledenvergaderingen  vastgesteld, zodat er geen misverstand 

kan zijn over wanneer er vergaderd wordt. De bestuursvergaderingen vinden lokaal plaats en via 

Skype. De ledenvergaderingen vinden eveneens lokaal plaats op een nader te bepalen locatie. 

Op 15 februari 2014 zijn alle werkgroepen bijeen gekomen om in kaart te brengen wat zij op korte- 

en (midden) lange termijn op touw kunnen zetten. De werkgroepen fungeren in feite als werkvormen 

waarin de leden het nieuwe beleid (zoals opgesteld in 2012) mede vorm kunnen geven/uitvoeren. 

De bestuurs- en werkgroepsleden gaan op zoek naar versterking. Enerzijds heeft het bestuur nog een 

(1) algemeen bestuurslid nodig, anderzijds kunnen de werkgroepen veel meer mankracht gebruiken. 

Vele handen maken immers licht werk. 

Het fundament van PAALB als vereniging is te vinden in de statuten. Voorzitter Wattimena en 

penningmeesters Papilaja en Matulessy zijn door de ledenvergadering gevolmachtigd om de 

procedure ter vaststelling van de statuten namens het volledige bestuur af te ronden. In dit verband 

heeft op 7 maart 2014 de ondertekening van de notariële akte plaatsgevonden, waarmee de statuten 

formeel zijn vastgesteld. 

Naast statuten zijn huishoudelijke reglementen nodig. Deze bevatten bijvoorbeeld de regeling van 

contributieheffing. De tijd is aangebroken dat we contributie gaan heffen, om een financieel gezonde 

PAALB te waarborgen. 

Het vergroten van de betrokkenheid bij onze achterban 

Het bestuur gaat meer energie steken in de communicatie naar de achterban toe. Dat kan op een 

directe manier (e-mail, briefpost) en een indirecte manier (website en social media). 

Directe communicatie werkt alleen als het bestuur beschikt over up-to-date contactgegevens. 

Ondanks herhaalde verzoeken blijkt het dat de achterban niet optimaal te bereiken is en blijft. Dit 

actiepunt legt het bestuur dan ook graag neer bij een ieder die geïnformeerd wil worden. 
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Voor wat betreft briefpost; de voorkeur gaat uit naar communicatie per e-mail. Het adressenbestand 

is namelijk niet up-to-date en bovendien zijn met briefpost aanzienlijke kosten gemoeid. 

De website http://www.paalb.com en de Facebook pagina- en groep moeten intensiever worden 

ingezet om de achterban te bereiken. Uiteraard dienen de website en de Facebook pagina- en groep 

te worden uitgebreid en aangevuld met informatie. 

 
De welkomstpagina op http://www.paalb.com 

 
De Facebook pagina op https://www.facebook.com/paalb.socialmedia 

 

http://www.paalb.com/
http://www.paalb.com/
https://www.facebook.com/paalb.socialmedia
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De Facebook groep op https://www.facebook.com/groups/paalb/ 

Facebook biedt mogelijkheden tot interactie, echter is niet iedereen actief op Facebook. Ook de 

website zal om die reden onder handen worden genomen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de 

content (de teksten, afbeeldingen, video’s). 

Het bestuur streeft ernaar om dit jaar meer mogelijkheden tot interactie aan de website toe te 

voegen. Binnenkort gaat een selecte groep leden gebruikersaccounts testen, waarbij toegang tot 

afgeschermde gedeelten van de website wordt getest. 

Tot slot het volgende. Bij diverse bestuursvergaderingen is de vraag gesteld hoe de betrokkenheid 

van de achterban vergroot kan worden. Dit is een erg relevante vraag we zouden ook graag een 

aantal voorstellen van de leden zelf willen horen. Wat voor activiteiten gedaan kunnen worden en 

ook hun eigen participatie te vergroten. 

U hoort snel van ons. Laten we elkaar ondersteunen en informeren. 

 

Financiën 

Het financieel verslag wordt separaat aangeboden en besproken, maar vormt tezamen met dit 

jaarverslag het geheel van de verantwoording van PAALB.  

https://www.facebook.com/groups/paalb/
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