Bestuursverslag 2016 Stichting Kolfffonds

1. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond eind 2016 uit de volgende personen:
•

Aad Nowee

-

voorzitter

•

Boy Nijhoff

-

secretaris

•

Henk Hoek

-

penningmeester

Het bestuur kwam in 2016 drie keer bijeen in Den Haag. De administratie wordt gevoerd
door administratiebureau Puco, Santpoort-Noord.

2. Statutenwijziging
In 2016 heeft het bestuur een belangrijke wijziging aangebracht in de doelstelling van
de stichting. Deze was vanaf 1911 exclusief gericht op de financiering van educatieve
activiteiten van (nazaten van) Nederlanders in Nederlands-Indië en later in de
Republiek Indonesië. Vanaf 2016 is deze doelstelling verbreed en meer algemeen
gemaakt en is nu gericht op ondersteuning van kansarme groepen in Indonesië, met
name jongeren en ouderen. Daarbij is de focus nog steeds gericht op educatie, maar
ook op welzijn en zorgactiviteiten.
Dit beleidsbesluit van het bestuur betekent dat het Kolfffonds min of meer afscheid
neemt van de individuele ondersteuning van personen, uiteraard met uitzondering van
hen die zulk een ondersteuning reeds ontvangen. De nadruk van de activiteiten van de
stichting is nu meer gericht op ondersteuning van geselecteerde projecten in Indonesië
die worden uitgevoerd door Nederlandse organisaties. Uit een uitvoerige enquete onder
40 van die organisaties en diverse overleggen is uiteindelijk een drietal organisaties
gevonden waarmee het Kolfffonds in de komende jaren zal samenwerken. Dat zijn de
stichting Meraih Bintang, de stichting Kleinschalige Projecten in Indonesië en de
stichting Yanti. Deze organisaties kregen in 2015 al een bescheiden
stimuleringssubsidie.

3.

Activiteiten in Indonesië

-

In 2016 is een drietal personen financieel ondersteund door middel van bijdragen in
school- en/of studiekosten. Ten behoeve van een van hen is een speciaal fonds
ingesteld waarvoor ook gerichte donaties worden ontvangen. Een van deze
studenten begon in 2016 een masteropleiding aan de Universiteit van Tilburg.

-

In maart 2016 is wederom een bescheiden bijdrage geleverd aan een
drinkwaterprojectje van een basisschool in Padang.

-

De stichting wordt in Indonesië vertegenwoordigd door Mevrouw Wilma Pattinama,
die een maandelijkse vergoeding ontvangt voor haar werkzaamheden en de heer
Ricardo Berhitoe (ontvangt een vergoeding voor studiekosten).

-

In maart 2016 bracht de penningmeester een bezoek aan Jakarta voor overleg met
de Indonesische vertegenwoordigers en bezocht ook een opvang van jeugdigen van
de stichting Kleinschalige Projecten Indonesië.

4. Activiteiten in Nederland
In 2016 heeft het fonds een financiële bijdrage geleverd van 20.000 euro aan de renovatie
van een cultureel centrum annex schoolgebouw in de regio Pangandaran op Java. Dit
gebouw wordt geexploiteerd door de Nederlandse stichting Meraih Bintang. Ook heeft het
fonds eenmalig de sponsoring van een van de leerlingen voor een jaar overgenomen.
Een tweetal activiteiten van de stichting Kleinschalige Projecten Indonesië kreeg eveneens
een financiële ondersteuning van het fonds.
Ten behoeve van de voortgang van een vijftal studenten ontving de stichting Yanti een
bijdrage van 5.000 euro.

5. Financiën
Het totaal aan activa nam in het boekjaar 2016 met een aanzienlijk bedrag af (van ca.
635.000 euro tot ca. 576.000 euro). Het totaal aan lasten overtrof de inkomsten met ca.
43.000 euro. Dit met name als gevolg van een geringe opbrengst van de beleggingen en
uiteraard door de verhoging van de lasten als gevolg van de ondersteuning van de drie
voornoemde Nederlandse organisaties.

6. Toekomstig beleid
De ondersteuning van beloftevolle projecten in Indonesië uitgevoerd door Nederlandse
organisaties wordt voortgezet in de komende jaren. De ondersteuning van individuele
studiekosten geldt vanaf 2016 alleen nog voor de drie lopende activiteiten. Het bestuur
behoudt zich wel het recht voor ten aanzien van individuele aanvragen per casus te kunnen
blijven beslissen.
Ten behoeve van de toekomstige ondersteuningsactiviteiten staat ons vooralsnog een
jaarbudget van in totaal 50.000 euro voor ogen.

H.H. Hoek, penningmeester

