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Stichting	  	  Tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐Fonds

BESTUURSVERSLAG

Algemeen

De	  Stichting	  tot	  instandhouding	  van	  het	  Kolfffonds	  is	  de	  rechtsopvolger	  van	  
een	  Koninklijk	  goedgekeurde	  '	  vereniging'	  van	  gelijke	  naam,	  opgericht	  in	  1911.
Deze	  verenging	  stelde	  zich	  ten	  doel	  wettige	  afstammelingen	  van	  in	  het
voormalige	  Nederlands-‐Indië	  gevestigd	  geweest	  zijnde	  Nederlanders,	  die
hulp	  en	  steun	  behoeven,	  met	  raad	  en	  daad	  bij	  te	  staan	  en	  zo	  mogelijk	  hulp	  te
verschaffen.
Ondanks	  het	  feit	  dat	  de	  bescheiden	  van	  de	  voormalige	  vereniging	  verloren	  zijn
gegaan	  is	  bekend	  dat	  zij	  nog	  in	  het	  eerste	  decennium	  van	  deze	  eeuw	  financiële	  
hulp	  bood	  aan	  enkele	  kinderen	  van	  voormalige	  Nederlanders	  die	  in	  de
Republiek	  Indonesië	  verblijven.	  Die	  hulp	  was	  met	  name	  gericht	  op	  verlichting	  van
hun	  studiekosten.

Het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  heeft	  eind	  2012	  besloten	  de	  basis	  van	  de	  vereniging
ingrijpend	  te	  wijzigen	  en	  haar	  regelgeving	  aan	  te	  passen	  aan	  de	  huidige	  tijd.
De	  reden	  daartoe	  waren	  de	  volgende:

* Een	  sterk	  verminderde	  vraag	  naar	  de	  specifieke	  ondersteuning	  zoals
die	  door	  de	  vereniging	  weer	  geboden.

* De	  sterk	  verouderde	  statuten	  van	  de	  vereniging	  die	  nog	  dateerden	  uit
1911.

* De	  teruglopende	  bestuurskracht,	  mede	  als	  gevolg	  dat	  het	  volledige	  
bestuur(toen	  nog	  twee	  leden)	  een	  personele	  unie	  met	  het	  bestuur
van	  de	  Stichting	  Halin	  vormde,

* De	  mogelijkheid	  om	  -‐	  op	  grond	  van	  de	  voorgenomen	  wijzigingen	  -‐	  
nieuwe	  initiatieven	  te	  nemen.

Het	  een	  en	  ander	  heeft	  ertoe	  geleid	  dat	  op	  3	  maart	  2013	  de	  Stichting	  tot
instandhouding	  van	  het	  Kolfffonds	  is	  opgericht	  na	  het	  doorlopen	  van	  een
daartoe	  geëigende	  procedure(openbare	  aankondiging	  in	  Dagblad	  Trouw,
het	  bijeenroepen	  van	  een	  Algemene	  Ledenvergadering,	  het	  legaliseren	  van	  de
Stichtingsstatuten	  bij	  het	  Kabinet	  van	  de	  Koningin	  en	  de	  Utrechtse	  Rechtbank),
De	  Stichting	  is	  ingeschreven	  bij	  de	  kamer	  van	  Koophandel	  onder	  nummer
40445632.	  De	  volledige	  personele	  unie	  met	  Stichting	  Halin	  is	  daarna	  verbroken,
met	  dien	  verstande	  dat	  de	  voorzitter	  van	  de	  Stichting	  nog	  lid	  is	  van	  het
Halin	  bestuur.

De	  stichting	  stelt	  zich	  ten	  doel	  voormalige	  Nederlanders	  en	  hun	  nazaten	  die	  in
kommervolle	  omstandigheden	  leven	  inde	  Republiek	  Indonesië	  hulp	  en
bijstand	  te	  verlenen.
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Stichting	  	  Tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐Fonds

BESTUURSVERSLAG(vervolg)

Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  bestaat	  per	  heden	  uit	  de	  volgende
personen:

De	  heer A.	  Nowee Voorzitter
De	  heer A.H.Nijhoff Secretaris
De	  heer H.H.	  Hoek Penningmeester

In	  Indonesië	  werd	  de	  stichting	  vertegenwoordigd	  door	  de	  heer	  Ricardo	  
Berhitoe	  en	  mevrouw	  C.H.	  Pattinama(Wilma).

ACTIVITEITEN

IN	  maart	  2015	  bezocht	  een	  delegatie	  van	  het	  fonds	  Jakarta	  teneinde	  de
administratieve	  organisatie	  aldaar	  opnieuw	  op	  te	  zetten:	  kennismaking
met	  ondersteunde,	  regeling	  van	  de	  bankzaken(ANZ),	  rekrutering	  van
vertegenwoordigers	  en	  bezoek	  aan	  locaties	  voor	  mogelijke	  toekomstige
projecten.

In	  2014	  maakten	  twee	  personen	  gebruik	  van	  de	  mogelijkheid	  tot	  
financiering	  van	  school-‐	  en	  of	  studiekosten.	  In	  Nederland	  zijn	  contacten
gelegd	  met	  ANBI-‐organisaties	  die	  activiteiten	  financieren	  in	  Indonesië.
Deze	  contacten	  worden	  in	  2015	  voortgezet.	  Het	  streven	  van	  het	  fonds	  is	  
erop	  gericht	  samenwerking	  met	  enkel	  van	  die	  organisaties	  tot	  stand
te	  brengen,	  hetzij	  door	  de	  activiteiten	  van	  die	  organisaties	  te	  steunen,
hetzij	  door	  aanvullende	  activiteiten	  te	  starten.
Naar	  verwachting	  zal	  medio	  2015	  een	  besluit	  terzake	  kunnen	  worden
genomen.	  Mogelijk	  zal	  dan	  ook	  de	  doelstelling	  van	  het	  fonds	  worden
aangepast.
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Stichting	  	  Tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐Fonds

BESTUURSVERSLAG(vervolg)

FINANCIEN	  2014	  EN	  BEGROTING	  2015

Zoals	  uit	  de	  jaarrekening	  blijkt	  heeft	  het	  Kolfffonds	  in	  2014	  in	  Indonesië	  ruim
€	  6.200	  besteed	  aan	  financiële	  ondersteuning,	  inclusief	  de	  vergoeding	  studie-‐
kosten.	  	  De	  overige	  uitgaven	  hadden	  met	  name	  betrekking	  op	  administratieve
kosten,	  zoals	  legalisering	  en	  vertaling	  van	  documenten,	  kosten	  notaris	  en	  
advocaat,	  samenstelling	  	  jaarrekeningen	  2014,	  transferkosten	  internationaal
betalingsverkeer,	  bezoek	  delegatie	  aan	  Jakarta	  uit	  voorgaande	  jaren	  en	  verdere
inrichting	  kantoor.
Voor	  de	  begroting	  van	  2015	  zijn	  vergelijkbare	  uitgaven	  te	  verwachten	  betreffende
de	  financiële	  ondersteuning	  en	  vergoeding	  school-‐	  en	  studiekosten.	  Daarnaast
zal,	  naar	  verwachting,	  het	  bestuur	  medio	  2015	  een	  besluit	  nemen	  over	  een
aantal	  projecten	  in	  Indonesië.

H.H.	  Hoek,
Penningmeester	  
Stichting	  tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐fonds,
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Stichting	  	  Tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐Fonds

BALANS
(NA	  RESULTAATBESTEMMING)

31-‐12-‐14 31-‐12-‐13
€ € € €

ACTIVA

Vaste	  activa
Materiele	  vaste	  activa 0 0
Financiële	  vaste	  activa 0 0

0 0

Vlottende	  activa
Liquide	  middelen 642.946 597.532

Vooruit	  betaalde	  bedragen 1.625

Totaal	  activa 644.571 597.532
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Stichting	  	  Tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐Fonds

BALANS
(NA	  RESULTAATBESTEMMING)

31-‐12-‐14 31-‐12-‐13
€ € € €

PASSIVA

Stichtingskapitaal 642.065 595.717

Bestemmingsfonds 690 0

Langlopende	  schulden 0 0

Kortlopende	  schulden 1.815 1.815

Totaal	  passiva 644.570 597.532
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Stichting	  	  Tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐Fonds

STAAT	  VAN	  BATEN	  EN	  LASTEN

werkelijk begroting werkelijk
31-‐12-‐14 2014 31-‐12-‐13
€ € €

Baten
Baten	  uit	  beleggingen 64.253 31.591
Rente	  baten 2.045 2.727
Overige	  	  baten 908

66.298 35.226

Lasten
Kantoorkosten 1.143 1.684
PR	  kosten 1.071 0
Bestuurskosten 4.093 2.939
Bankkosten 363 442
Kosten	  diensten	  derden 1.355 4.754
Kosten	  effecten	  beheer 5.640 1.914
Kosten	  in	  Indonesië 3.836 3.174
Financiële	  ondersteuning	  in
Indonesië 2.449 19.680

19.950 34.587

Resultaat 46.348 639
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Stichting	  	  Tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐Fonds

TOELICHTING	  OP	  DE	  BALNS	  PER	  31	  DECEMBER	  2014
31-‐12-‐14 31-‐12-‐13
€ €

Liquide	  middelen
ABN-‐AMRO 56.71.32.722 6.206 12.552
ABN-‐AMRO 62.32.97.914 337 332
ABN-‐AMRO 44.94.74.453 7.491 7.395
ABN-‐AMRO 45.67.55.918 150.204 124.238
ABN-‐AMRO effectendepot 475.251 450.659

Bank	  accountant	  Jakarta	  Office 3.457 2.356

642.946 597.532
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Stichting	  	  Tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐Fonds

TOELICHTING	  OP	  DE	  BALANS	  PER	  31	  DECEMBER	  2014
31-‐12-‐14 31-‐12-‐13
€ €

Stichtingskapitaal

Stand	  begin	  boekjaar 595.717 595.078
Resultaat	  boekjaar 46.348 639

Stand	  eind	  boekjaar 642.065 595.717

Kortlopende	  schulden
Taxatie	  administratiekosten 1.815 1.815
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Stichting	  	  Tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐Fonds

TOELICHTING	  OP	  DE	  STAAT	  VAN	  BATEN	  EN	  LASTEN	  2014

werkelijk begroting werkelijk
31-‐12-‐14 2014 31-‐12-‐13
€ € €

Baten	  uit	  beleggingen
Waarde	  wijziging	  effecten 24.592 0
Mutaties	  effecten 27.653 12.265
Dividend 12.008 9.408
Coupon	  rente 0 9.918

64.253 31.591

Rente	  baten
ontvangen	  rente	   2.045 2.727

Overige	  baten
Resultaat	  voorgaande	  boekjaren 0 908
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Stichting	  	  Tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐Fonds

TOELICHTING	  OP	  DE	  STAAT	  VAN	  BATEN	  EN	  LASTEN	  2014

werkelijk begroting werkelijk
31-‐12-‐14 2014 31-‐12-‐13
€ € €

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 570 571
Telefoon 0 200
Porto 193 771
Contributie/abonnementen 66 45
Overige 313 97

1.142 1.684

Bestuurskosten
Vergaderkosten 383 323
Verblijfskosten	  Buitenland 787 780
Reiskosten 231 159
Reiskosten	  Buitenland 1.783 1.305
Representatie 122 140
Verzekeringen 490 232
Overige	   297 0

4.093 2.939

Bankkosten
Kwartaalkosten	  ABN-‐AMRO 363 442

Kosten	  diensten	  derden
Administratie 1.355 1.815
Advocaat 0 500
Notaris 0 1.363
Overige 0 1.076

1.355 4.754

Kosten	  effecten	  beheer
Bewaarloon	  /	  beheer 5.640 1.823
Provisie 30
Belastingen 61

5.640 1.914

Kosten	  in	  Indonesië
onkosten	  vergoeding	  medewerkers/ster 3.835 3.174

Financiële	  ondersteuning	  Indonesië
Hulp	  landgenoten	  in	  Indonesië 1.650 17.440
Studiekosten	  in	  Indonesië 800 2.240

2.450 19.680
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Stichting	  	  Tot	  Instandhouding	  van	  het	  Kolff-‐Fonds

OVERIGE	  GEGEVENS

Voorstel	  verwerking	  resultaat

Het	  voorstel	  is	  om	  het	  saldo	  over	  2014	  als	  volgt	  te	  bestemmen:
€

Resultaat	  2014 46348
Toevoegen	  aan:
Stichtingskapitaal -‐46348

Saldo 0

Bestemmingsfonds

Rebecca-‐Fonds 690

Na	  het	  overlijden	  van	  de	  enige	  kostwinner(Rino	  Berhitoe,	  medewerker	  
van	  het	  fonds)	  heeft	  het	  Kolfffonds	  het	  meisje	  Rebecca	  Berhitoe-‐de	  Lima
in	  2014	  besloten	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  financiering	  van	  haar	  
schoolkosten.
Op	  verzoek	  van	  enkele	  personen,	  die	  de	  familie	  Berhitoe	  kennen	  en	  die
ook	  een	  financiele	  bijdrage	  willen	  leveren	  is	  besloten	  hiervoor	  een	  
apart	  fonds	  in	  de	  boeken	  van	  het	  Kolfffonds	  op	  te	  nemen,

11


