
Bestuursverslag 2015 Stichting Kolfffonds 

1. Het bestuur van de stichting bestond eind 2015 uit de volgende personen: 

• Aad Nowee   -  voorzitter 

• Boy Nijhoff  -  secretaris 

• Henk Hoek  -  penningmeester 

Het bestuur kwam in 2015 drie keer bijeen in Den Haag. De administratie wordt gevoerd 
door administratiebureau Puco, Santpoort-Noord. 

2.  Activiteiten in Indonesië 

- In 2015 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. 

- Ook ten aanzien van studiekosten is een bedrag van 1.000 euro doorbetaald. 

- In maart 2015 is een bescheiden eenmalige bijdrage geleverd aan de 
hospitaliseringskosten van een baby te Padang. 

- Eind 2015 is een bijdrage geleverd ten behoeve van watervoorziening van een 
lagere school in dezelfde plaats. 

- 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 december 2015 heeft de stichting haar bankrekening bij de ANZ-bank beëindigd 
als gevolg van het besluit van de bank voortaan extra kosten in rekening te 
brengen. 

- In maart 2015 bracht de penningmeester een bezoek aan Jakarta voor overleg met 
de Indonesische vertegenwoordigers en bezocht ook een activiteit van de stichting 
Kleinschalige Projecten Indonesië (zie onder). 

-

3. Activiteiten in Nederland  

De secretaris heeft een inventarisatie gemaakt van Nederlandse organisaties die werkzaam 
zijn of activiteiten financieren in Indonesië. Op grond van een aantal criteria zijn 
gesprekken gevoerd met een viertal organisaties. Met drie daarvan, de stichtingen Meraih 
Bintang, Yanti en Kleinschalige Projecten Indonesië worden deze gesprekken in 2016 
voortgezet. In 2015 heeft het Kolfffonds eenmalig een bedrag gedoneerd ten behoeve van 
de schoolkosten van een meisje waarvan de donateur was weggevallen. Voorts hebben 
bovengenoemde stichtingen een eenmalige donatie van elk 3.000 euro van het fonds 
ontvangen.  

4. Beleid algemeen 

 Het Kolfffonds is indertijd (in de 19e eeuw) opgericht met als doel de financiële 
ondersteuning in de vorm van vergoeding van studiekosten van nazaten van Nederlanders 
in Indonesië, toenmalig Nederlands-Indië. Met het verstrijken van de tijd is het aantal 



potentiële kandidaten voor een dergelijke ondersteuning drastisch gewijzigd. Het fonds 
heeft dan ook gedurende een lange reeks van jaren een slapend bestaan gekend tot het 
begin van 2014. Het bestuur heeft gemeend dan ook om de doelstelling van het fonds te 
wijzigen opdat de mogelijkheid ontstaat ook andere groepen in de Indonesische 
samenleving te bereiken met onze activiteiten. De gedachten gaan daarbij uit naar de 
ondersteuning van beloftevolle projecten die gericht zijn op kansarme groepen in die 
samenleving, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan jongeren en ouderen. Het 
bestuur zal  deze beleidswijziging in 2016 neerleggen in een nieuwe statutaire doelstelling. 
Het een en ander betekent dat dan naast de eigen, bescheiden, activiteiten ook die van 
andere betrouwbare organisaties kunnen worden ondersteund.  

5. Financiën 

Het totaal aan activa nam in het boekjaar 2015 met een gering bedrag af (van ca. 644.000 
euro tot ca. 635.000 euro). Het totaal aan lasten overtrof de inkomsten met ca. 10.000 
euro. Dit met name als gevolg van een veel geringere opbrengst van de beleggingen. De 
financiële ondersteuning in Indonesië bedroeg ca. 70% van de baten, het een en ander als 
gevolg van enerzijds de bijdragen die het fonds leverde aan drie Nederlandse organisaties 
ten behoeve van enkele van hun activiteiten in Indonesië en anderzijds nog een drietal 
lopende studiekosten.    

  


