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1. Inleiding 

 

Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch 

Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt 

zich op de financiële ondersteuning van het IHC. Teneinde de beschikbare 

middelen te vergroten, werft de stichting actief ‘Vrienden van het IHC’ en 

worden op verschillende manieren acties ondernomen om extra financiële 

middelen te ontvangen uit het bedrijfsleven (crowdfunding; speciale 

projecten) of van particulieren (legaten; donaties). 

 

Ook beheert de stichting de zogeheten ‘Gebaargelden’ van de voormalige 

Stichting Het Gebaar. Aan de gelden is een convenant verbonden, waarin 

opgenomen is dat er elke twee jaar een lezing georganiseerd wordt in de 

lijn van het gedachtegoed van het Gebaar. De organisatie van de lezing 

gekoppeld wordt aan de hoogleraar van de bijzondere Leerstoel Indisch 

Herinneringscentrum aan de Universiteit van Amsterdam. Naar 

verwachting zal de bijzonder hoogleraar in de eerste helft van 2015 

aangesteld worden. 

 

 

  



3 

 

2. Doelstelling 

 

Stichting Pajong heeft ten doel: 

 

1. Het verlenen van financiële steun aan Stichting Indisch Herinneringscentrum 

(IHC) en het ondersteunen van het doel van het Indisch Herinneringscentrum, 

te weten: 

 

a. De kennismaking met de Japanse bezetting en de Bersiap-periode in 

Nederlands-Indië gedurende de jaren 1941-1949, met ruime aandacht voor 

de voorgeschiedenis en de latere gevolgen, door een groot publiek en met 

name nieuwe generaties. 

 

b. Het in staat stellen van de Indische gemeenschap in Nederland tot 

ontmoeten, delen en herdenken, met als uitgangspunt de gebeurtenissen 

uit de periode onder genoemd. 

 

2. Het organiseren van (neven-) activiteiten en bijeenkomsten ten behoeve van 

IHC; 

 

3. Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in 

de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

 3. Taken 

  

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 

1. Fondsenwerving, gericht op: 

 

a. Particulieren:  

 - Het werven van ‘Vrienden van het IHC’. 

 - Giften. 

 - Nalatenschappen. 

 

b. Bedrijven: 

- Giften. 

- Sponsoring. 

 

c. Mensen die tijd hebben: het werven van vrijwilligers. 

 

2. Het ontwikkelen en exploiteren van producten en diensten ten behoeve van 

de Indische gemeenschap en geïnteresseerden. 

 

3. Het verrichten van activiteiten die het doel van het IHC ondersteunen. 
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4. Fondsenwerving 

 

De stichting werft op diverse wijzen fondsen en zal zich daarbij richten op grofweg 

twee doelgroepen: particulieren en bedrijven. Dit onderscheid wordt gemaakt 

omdat beide groepen om een verschillende benadering vragen.  

 

4.1 Het werven van ‘Vrienden van het IHC’  

 

Stichting Pajong is sinds 2012 actief in het werven van Vrienden van het IHC.  

Dat gebeurt door het actief verspreiden van aanmeldingsformulieren op 

activiteiten, die door het IHC georganiseerd worden. Ook worden 

aanmeldingsformulieren verspreid tijdens herdenkingen waar het IHC met een 

informatie-/verkoopstand vertegenwoordigd is. Verder kan men zich via de 

website www.indischherinneringscentrum.nl via een webformulier aanmelden. Ook 

benut Stichting Pajong advertentieruimte in Moesson om Vrienden te werven.  

 

Wat biedt Stichting Pajong aan de ‘Vrienden van het IHC’? 

- Een mooi welkomstcadeau, bestaande uit het fotoboek ‘Het Verhaal van 

Indië’, een pakket folders van het IHC (inclusief enkele Vriendenkaarten) 

en een verrassingspakket met Indische producten 

- Gratis toegang tot Museum Bronbeek en de tentoonstelling ‘Het Verhaal 

van Indië’ 

- Korting op alle producten van het Indisch Herinneringscentrum 

- Uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag van het IHC 

- Op de hoogte blijven van alle activiteiten van het IHC via de nieuwsbrieven 

en nieuwsflitsen. 

 

Ook biedt Stichting Pajong Vrienden de mogelijkheid om mee te denken over de 

activiteiten en werkzaamheden van het IHC. Daarmee willen we meer 

betrokkenheid creëren. De stichting beschouwt een Vriend niet alleen als een 

persoon die de stichting financieel ondersteunt. Een Vriend is tevens een 

ambassadeur van de stichting, die ook probeert de stichting c.q. het Indisch 

Herinneringscentrum meer bekendheid te geven. Een van de manieren waarop 

Stichting Pajong dat zal doen, is via sociale media. 

 

De ‘groei’ van het aantal Vrienden gaat nu gestaag. Dat komt doordat er in 2014 

intensief is ingezet op vriendenwerving. Stichting Pajong gaat daarom in 2015 op 

dezelfde voet verder. 

 

Aanpak: 

Stichting Pajong maakt een aantrekkelijke Vriendenfolder inclusief 

aanmeldformulier. De folder bevat foto’s en citaten van Vrienden van het eerste 

uur en van de Vriendendag die in 2014 heeft plaatsgevonden. De folder bevat 

tevens een aanmeldformulier en biedt informatie over de verschillende vormen 

van schenken (nalatenschap, giften, fonds op naam). 

 

In 2015 organiseert Stichting Pajong een Vriendendag, gekoppeld aan een 

tentoonstelling in een ander museum. In 2015 wordt het Tropenmuseum in 

Amsterdam bezocht. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid, omdat de meeste 
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Vrienden voldoende bekend zijn met landgoed Bronbeek en ‘Het Verhaal van 

Indië’. 

 

Resultaat: 

Het aantal Vrienden van het IHC is in 2015 met 40% toegenomen. 

 

4.2 Giften en nalatenschappen 

 

De stichting is een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI). De ANBI-status 

maakt het voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijk om geldbedragen te 

schenken. De Geefwet heeft in 2012 het schenken aan ANBI’s nog aantrekkelijker 

gemaakt. 

  

Op de corporate website van het Indisch Herinneringscentrum en via de sociale 

media wordt specifieke informatie over ‘Schenken en Nalaten’ opgenomen, waarin 

men op een makkelijke wijze informatie over de Geefwet en de fiscale voordelen 

kan vinden. 

 

De diverse mogelijkheden om de stichting financieel te ondersteunen worden op 

de website gepubliceerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in informatie ten 

behoeve van particulieren en bedrijven. Daarnaast zal in advertenties aandacht 

gevraagd worden voor de mogelijkheid om het Indisch Herinneringscentrum 

financieel te ondersteunen. 

 

Op alle bijeenkomsten van het Indisch Herinneringscentrum dan wel op 

informatiemarkten, beurzen, als ook op de Tong Tong Fair, wordt aan het publiek 

de informatie gepresenteerd over fondsenwerving en ‘Vrienden van het IHC’. 

 

Aanpak: 

In 2015 zet Stichting Pajong een crowdfunding-actie op voor het project 

Kenniscentrum Oorlogsbronnen. Dat doet de stichting via sociale media en via 

fundraising-activiteiten rondom het thema Nederlands-Indië, een veiling of 

muziekavonden dan wel benefietavonden. 

Dit kan de stichting tevens gebruiken om Vrienden te werven en 

naamsbekendheid te vergroten. 

 

Voor concrete projecten (bijv. wisseltentoonstellingen), waarvoor nog geen 

financiering gevonden is, zal Stichting Pajong bedrijven benaderen voor de steun 

aan deze projecten. 

 

Resultaat: 

Toename van inkomsten, waardoor Stichting Pajong het IHC nog beter kan 

ondersteunen. 

 

5 Beheer van fondsen en vermogen 

 

De ontvangen middelen worden aangewend voor bestedingen volgens de 

doelstelling. Wel worden vrijwel alle liquide middelen direct op een 
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internetspaarrekening gezet om een redelijke rentevergoeding te kunnen 

incasseren. 

 

 

6 Bijzondere leerstoel 

 

De bijzondere leerstoel (bl) ‘Koloniale en postkoloniale literatuur- en 

cultuurgeschiedenis’ is ondergebracht bij de faculteit Geesteswetenschappenvan 

de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel werd tot 2013 bekleed door Prof. dr.  

P. Pattynama. Het Indisch Herinneringscentrum zet de leerstoel voort met gelden 

uit de voormalige Stichting Het Gebaar, die bij Stichting Pajong zijn 

ondergebracht. In de loop van 2013 is een nieuw profiel opgesteld, dat verder is 

uitgewerkt met twee hoogleraren van de UvA, Prof. dr. Th. Vaessens en Prof. dr. 

J. Kennedy. In 2014 is de wervingsprocedure doorlopen. De bijzonder hoogleraar 

zal in de eerste helft van 2015 worden benoemd. 

 

De hoogleraar wordt aangesteld voor 1 dag per week en is verantwoordelijk voor 

de organisatie van een lezing (conform de afspraken met de voormalige Stichting 

Het Gebaar. Afhankelijk van de datum van aantreden van de bijzonder 

hoogleraar, kan de lezing (in dit geval de oratie) mogelijk nog in 2015 

georganiseerd worden. De eerste maal zal dit de inaugurele rede zijn.   

 

 

 

 

7 Begroting 

 
Folder ‘Vrienden van het IHC’  2.000 

Vriendendag     1.500 

Leerstoel    20.000  per jaar (uit reserve Gebaargelden) 

Gebaarlezing    20.000  (uit reserve Gebaargelden) 

 


