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Met dit document biedt PAALB de lezer een overzicht van de
gebeurtenissen in het jaar 2014, inclusief financiële verantwoording.
Tevens wordt vooruit geblikt op het jaar 2015.
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Jaarverslag
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
De heer Nus Sijaranamual
De heer Marco Papilaja
De heer Raoul Matulessy
De heer Patrick Sijaranamual
Mevrouw Chinta Pasanea
Mevrouw Arabella Latumaerissa
De heer Wim Siahaya

Voorzitter
Vicevoorzitter
Eerste penningmeester
Tweede penningmeester
Eerste secretaris
Tweede secretaris
Algemeen bestuurslid
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 nog steeds 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 2013 hebben in bovenstaande samenstellingen geen veranderingen
plaatsgevonden.

Persatuan Anak Anak Leilisal Beinusa

Pagina 2

Jaarverslag
Verslagjaar 2014 in vogelvlucht
Statuten
Vrijdag 7 maart 2014 hebben voorzitter Max Wattimena, eerste penningmeester Marco Papilaja en
tweede penningmeester Raoul Matulessy de oprichting van PAALB als vereniging bij notariële akte
formeel afgerond.

Met het formeel vaststellen van de statuten is het fundament van de vereniging PAALB gelegd.
Huishoudelijke reglementen ontbreken nog. Desalniettemin is PAALB van start gegaan met het
heffen van contributie.
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Interne organisatie
Allereerst wat statistieken.
1 ledenvergadering
1 extra ledenvergadering
6 plenaire bestuursvergaderingen
2 telefonische overleggen (Skype)
Naast de plenaire en telefonische overleggen, is er veel contact per e-mail en telefoon. PAALB loopt
als een rode draad door de agenda’s van de bestuursleden.
De overleggen kenmerken zich door de informele sfeer. Er wordt flink wat afgelachen, maar er wordt
ook hard gewerkt. De leeftijden van de bestuursleden (maar ook leden van de werkgroepen) liggen
ver uit elkaar; toch kan alles worden gezegd. Daar waar de een tekort komt, vult de ander aan.
Het bestuur is er niet in geslaagd om een negende algemeen bestuurslid te vinden. Tevens zijn de
werkgroepen niet met extra mankracht uitgebreid. Het bestuur en de werkgroepen zijn dus naarstig
op zoek naar aanvulling.
Werkgroep Voorlichting en Kennisoverdracht heeft een begin gemaakt aan de opzet van een traject
om kennis te vergaren. Uitgangspunt zal zijn het ontstaan van Itawaka. Op de extra ledenvergadering
heeft vervolgens een korte uiteenzetting van de voorlopige uitkomsten plaatsgevonden.
Baileo
Ook in 2014 hield de bouw van de baileo de gemoederen bezig. In dit verslag wordt kort ingegaan op
de ontwikkelingen in Itawaka.
Wederom was de communicatie tussen Itawaka en PAALB moeizaam.
Om Itawaka zover te krijgen om te voldoen aan de minimale voorwaarden is vele malen telefonisch
contact gezocht met Itawaka: bellen en sms’en. Diverse malen kwam een gesprek niet tot stand,
diverse malen werden sms berichten niet beantwoord. Het bestuur heeft over 2014 iets meer dan 30
contactmomenten geregistreerd.
Het eerste gedeelte van de financiering vond pas in het najaar plaats; een jaar nadat de leden groen
licht had gegeven voor financiering. De bedragen zijn zowel per bankoverschrijving overgemaakt, als
contant overhandigd door sdr. Theo Papilaja en sdri. Frida Pasanea.
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Overlijden Bapa Radja Ibek Wattimena
Op 20 september 2014 is Bapa Radja Ibek Wattimena komen te overlijden.

Als dorpshoofd heeft Bapa Radja zich intensief ingezet om een nieuwe baileo te realiseren. In 2010 is
Bapa Radja nog naar Nederland gekomen om daarvoor steun te zoeken.
Het wegvallen van Bapa Radja heeft ervoor gezorgd dat de bouw van de baileo extra werd vertraagd.
Voorzitter Max Wattimena is naar Itawaka afgereisd om de uitvaart van Bapa Radja mee te maken.
Ook al reisde voorzitter Wattimena af als familielid, in Itawaka werd hij ook gezien als afgevaardigde
van PAALB.
Voorzitter Wattimena had geen mandaat om zich te bemoeien met de processen in Itawaka ten
aanzien van de baileo, maar heeft wel getracht om de processen wat gemakkelijker te laten
verlopen. Daarbij werd telkens benadrukt dat PAALB enkel de functie van financier heeft.
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Vooruitblik op 2015
Voor 2015 ligt de focus op de volgende punten:





De interne organisatie;
Het opzetten van een boek waarin verhalen over Itawaka geschreven staan;
Het vergroten van binding onder Itawakanezen in Nederland;
Het verbeteren van interne- en externe communicatie.

De interne organisatie
Ook voor het nieuwe jaar zijn alle bestuurs- en ledenvergaderingen vastgesteld. De
bestuursvergaderingen vinden plaats via Skype en plenair te Huizen, vanwege de centrale ligging.
Naast statuten zijn huishoudelijke reglementen nodig. Deze bevatten bijvoorbeeld de regeling van
contributieheffing. Om een financieel gezonde PAALB te waarborgen, dient het innen van
contributiegelden goed worden geregeld.
Het opzetten van een boek waarin verhalen over Itawaka geschreven staan.
De geschiedenis van Itawaka is een die vooral mondeling van generatie op generatie wordt
doorgegeven, als die al wordt doorgegeven. Het is de hoogste tijd om zoveel mogelijk verhalen over
Itawaka te verzamelen en deze op schrift te stellen.
Werkgroep ‘Voorlichting en kennisoverdracht’ gaat een plan opstellen om verhalen te verzamelen en
deze te bundelen. Het gaat in deze om overleveringen en niet om ‘de waarheid’. Niemand beweert
deze in pacht te hebben. Natuurlijk is het de bedoeling dat de verhalen worden geanalyseerd.
Het vergroten van binding onder Itawakanezen in Nederland
Het is de bedoeling om in jubileumjaar 2016 een programma met veel interactie te organiseren:
nader tot elkaar komen; gezellig met elkaar bezig zijn, maar ook samen iets leren. Daarvoor is een
goede voorbereiding nodig; deze begint dan ook al dit jaar.
Waar hebben we het zoal over?






Informatie over het ‘Itawaka boekje’;
Sport- en/of spel;
Leerzame workshops zoals de organisatiestructuur van Itawaka, de functie van de baileo, de
tifa als ‘meer dan alleen een instrument’, het Itawaka lied, traditionele dans;
Lelang;
Verkoop van Itawaka merchandise.

Werkgroep ‘Feest’ werkt dit uit en zal met een uitgewerkt plan komen.
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Het verbeteren van interne- en externe communicatie
Het bestuur gaat meer energie steken in de communicatie naar de achterban toe.
Het blijft lastig om meerdere datums te prikken waarop met een voltallig bestuur kan worden
vergaderd. Het beleggen van een overleg via Skype is geen probleem, echter is het vaak handiger om
elkaar op een centraal punt te treffen.
Er is een website, een Facebook groep en een Facebook pagina. Dit zijn indirecte wijzen om de
achterban te bereiken.
Er zijn echter genoeg mensen die niet actief zijn op internet in het algemeen en Facebook in het
bijzonder. Die mensen moeten op een directe wijze worden benaderd. Gelukkig zijn er emailadressen verstrekt, echter ontbreken er nog te veel adressen. Ook voor nu roept het bestuur op
om actuele contactgegevens te overleggen.
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.
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Financiën
Het financieel verslag wordt als hardcopy separaat aangeboden en besproken, maar vormt tezamen
met dit jaarverslag het geheel van de verantwoording van PAALB.
Uiteraard is het verslag digitaal opgenomen.

20150112_Financiee
l jaaroverzicht 2014.pdf

20150317_Financiee
l verslag 2014_def.pdf
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