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Inleiding 

Stichting Pajong is de steunstichting van het Indisch Herinneringscentrum. De stichting 

heeft de ANBIi-status.  

A. Omschrijving doelstelling: 

1. De stichting heeft ten doel: 

(a) het verlenen van financiële steun aan Stichting Indisch  Herinneringscentrum, een 

stichting met statutaire zetel te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 09176064, dan wel diens 

rechtsopvolger(s) onder algemene titel (hierna te noemen "IHC"), en het 

ondersteunen van het doel van genoemde stichting: 

 

(i) de kennismaking met de Japanse bezetting en de Bersiap-periode in 

Nederlands-Indië gedurende de jaren een duizend negenhonderdeenenveertig  

tot en met een duizend negenhonderdnegenenveertig (1941-1949), met ruime 

aandacht voor de voorgeschiedenis en de latere gevolgen, door een groot 

publiek en met name nieuwe generaties; 

(ii) het in staat stellen van de Indische gemeenschap in Nederland tot ontmoeten, 

delen herdenken, met als uitgangspunt de gebeurtenissen uit de periode onder 

(a) genoemd; 

 

(b) het organiseren van (neven-) activiteiten en bijeenkomsten ten behoeve van IHC; 

 

(c) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

 

2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 

(a)  het werven van financiële middelen; 

 

(b) het ontwikkelen en exploiteren van producten en diensten ten behoeve van de 

Indische gemeenschap en geïnteresseerden; 

 

(c) het werven van sponsoren en donateurs/ambassadeurs; 

 

(d) het verrichten van activiteiten die het doel van IHC ondersteunen. 

 

3.  De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

4. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit bijdragen van donateurs, 

subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten en andere verkrijgingen en baten. 
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B. Bestuur Stichting Pajong 

 

 Erry Stoové (voorzitter) 

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de SVB (tot 1 juni 2012) 

President van International Social Security Association (ISSA) 

 Winnie Sorgdrager (plaatsvervangend voorzitter)  

Lid van de Raad van State 

 Kees Neisingh (secretaris/penningmeester) (tot 17 december 2014) 

Generaal-majoor b.d. 

 Peter Steenmeijer (secretaris/penningmeester) (vanaf 17 december 2014) 

Voormalig Directeur Indonesië van de Oorlogsgravenstichting 

 Vaya Nijhof-Schippers (bestuurslid) 

Interieurarchitect.  

 Bing Go (bestuurslid) 

Algemeen directeur van Go-Tan. 

 Jan Willem Kelder (bestuurslid) 

Lid Raad van Bestuur TNO. 

 

Directie Stichting Pajong 

 

 Yvonne van Genugten (directeur) 
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Bereikte resultaten Stichting Pajong 

 

Inleiding 

In de steunstichting zijn geen activiteiten ondergebracht. Alle gelden van Stichting 

Pajong worden daardoor voor het doel van de stichting aangewend. Werkzaamheden 

binnen de stichting worden louter door (niet bezoldigde) vrijwilligers uitgevoerd. De 

stichting heeft een betaal- en spaarrekening. Die gelden, die niet direct benut worden, 

worden dan ook op de spaarrekening overgemaakt, zodat maximale rente genoten 

wordt. De belastingdienst heeft aangegeven dat de stichting niet Btw-plichtig is. De 

stichting heeft sinds de oprichting de Anbi-status. 

 

1.  Financiële administratie / Financiën 

Per 1 februari 2014 wordt eenmaal per week de verwerking van de mutaties in de 

financiële administratie door Vos Administratie verzorgd. Voor het opstellen van de 

jaarrekening van Stichting Pajong is er een contract met Deloitte. De jaarrekening 2014 

wordt opgesteld door Deloitte . 

 

Stichting Pajong hoeft geen controleverklaring op te leveren. Aangezien de stichting naar 

buiten toe wil laten zien dat de stichting open en transparant is, heeft het bestuur een 

kascommissie ingesteld. De kascommissie bestaat uit twee leden: de heren A. Elsenaar 

en P. Stekkinger. Zij hebben de jaarrekening 2013 gecontroleerd en hebben een 

‘Verklaring Kascommissie 2013’ opgesteld. 

 

Banken in Nederland met een bankvergunning vallen onder het depositogarantiestelsel. 

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder 

per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat de rekeninghouder heeft. 

Stichting Pajong had op 1 januari 2014 een bestemmingsreserve van € 627.549,- ten 

behoeve van Gebaarlezingen (€ 290.080,-) en Gebaargelden inrichten IHC (€ 337.469,-). 

De stichting bankierde bij één bank (ING) en de bestemmingsreserve was op één 

zakelijke spaarrekening van ING geparkeerd.  

De wijze waarop de Gebaargelden destijds waren ondergebracht, had een risico in zich. 

Mocht een bank in de problemen komen en failliet gaan, dan was slechts een bedrag van  

€ 100.000,- gegarandeerd per bank. Daarom heeft het bestuur eind 2013 besloten om 

enige spreiding aan te brengen in het onderbrengen van de gelden. Begin 2014 zijn twee 

extra spaarrekeningen in gebruik genomen bij resp. ABN-AMRO en de Rabobank.  

Van de ING Spaarrekening is zowel naar de Vermogenspaarrekening bij de ABN-AMRO 

als naar die bij de Rabobank € 250.000,- overgeschreven. Daarmee is de spreiding van 

het vermogen gerealiseerd en levert dat nog enig rendement op, zonder daarbij te veel 

risico te lopen. 
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2. Schenkingen aan Stichting Pajong  

 

Op 27 juni 2014 heeft Stichting Pajong een schenking ontvangen van € 1085,-. Dit betrof 

geschonken rentebaten over 2013 van het Indisch Herinneringscentrum. 

 

Op 23 september heeft Stichting Pajong een schenking in natura ontvangen van 

mevrouw J. Bussemaker. De schenking bestond uit 100 exemplaren van haar boek 

Dochter van een kampkind. Deze boeken worden gebruikt als welkomstgeschenk bij de 

nieuwe Vriendenwerfactie vanaf 1 januari 2015. 

 

3. Vrienden van het IHC 

Stichting Pajong heeft zich ook in 2014 intensiever ingezet voor de werving van vrienden.  

In 2014 werd een ruime verdubbeling van het aantal Vrienden van het IHC gerealiseerd. 

Ook het bedrag dat aan jaarbijdrage werd ontvangen in 2014 groeide navenant mee.    

In onderstaand schema is duidelijk de groei van het aantal Vrienden van het IHC  te zien 

als ook de toegenomen bijdragen sinds 2012. 

 

Stand per 31 december: Aantal Vrienden Ontvangen Vriendenbijdrage 

2012 12 € 420,- 

2013 28 € 860,- 

2014 61 € 1.915,- 

 

 

Op plaatsen waar het IHC naar buiten treedt, wordt actief het aanmeldingsformulier voor 

Vrienden van het IHC, samen met de IHC corporate folder, uitgereikt aan bezoekers. Het 

aanmeldingsformulier wordt door het IHC eveneens meegezonden met bestelde boeken 

en dvd’s. Daarnaast is er in 2014 ook een wervende advertentie in het maandblad 

Moesson geplaatst. Dat heeft  extra nieuwe aanmeldingen gegenereerd.  

Op een aparte pagina van de IHC website kunnen belangstellenden zich op eenvoudige 

wijze aanmelden als Vriend van het IHC:  

(http://www.indischherinneringscentrum.nl/vrienden) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indischherinneringscentrum.nl/vrienden
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4. Vriendendag 

 

De Vriendendag 2014 vond plaats op 7 november in museum Volkenkunde in Leiden. De 

groep bestond uit 25 personen. Naast Vrienden van het IHC, waren er ook vrijwilligers 

die het afgelopen jaar ondersteuning hebben geboden. Tevens waren er enkele partners 

bij aanwezig. Deelname voor de Vrienden en de vrijwilligers was voor rekening van 

Stichting Pajong. Aan de partners werd een kleine bijdrage gevraagd van € 10,=.  

De groep werd ontvangen met koffie/thee en iets lekkers daarbij. Vervolgens werd de 

groep welkom geheten door de directeur van het Indisch Herinneringscentrum. Daarna 

gaf John Sijmonsbergen, commercieel directeur van het museum,  een inleiding over 

museum Volkenkunde en wat er zoal achter de schermen gebeurt. 

Na de inleiding werd de groep in tweeën gedeeld. Een groep begon met een rondleiding 

Indonesië door een gids. De andere groep kreeg een workshop Gamelan. Halverwege de 

middag wisselden de groepen van activiteit. De middag werd afgesloten met een hapje 

en een drankje. Hierbij werden veel positieve reacties geuit over de middag. Met name 

de Vrienden waardeerden deze gelegenheid tot persoonlijk contact met de directeur en 

medewerkers van het IHC. De vrijwilligers voelden zich door de uitnodiging gewaardeerd. 

 

 

5. Bijzondere leerstoel  

 

Het IHC heeft in 2014 de procedure doorlopen voor de vestiging van de bijzondere 

leerstoel Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis, de Leerstoel 

Indisch Herinneringscentrum. De wervingsprocedure voor de bijzonder hoogleraar is 

doorlopen en de kandidaat is geselecteerd. In oktober heeft het IHC het 

benoemingsbesluit ontvangen van de Universiteit van Amsterdam. Het IHC was eind 

2014 in overleg met de universiteit - waar de geselecteerde kandidaat werkt - over de 

voorwaarden en datum aanstelling.  

De bijzonder leerstoel zal worden gefinancierd vanuit de Gebaargelden, die door de 

Stichting Pajong worden beheerd. 

 

6. Overdracht Herdrukfonds educatief pakket 

 

Stichting Pajong heeft de verplichting overgenomen van herdruk van het stripboek ‘De 

Terugkeer’. Per 1 januari 2015 zijn het Herdrukfonds en de voorraad Educatief Pakket 

door het Indisch Herinneringscentrum overgedragen aan Stichting Pajong. Zo blijft het 

stripboek ook in de toekomst beschikbaar voor het onderwijs. 

 


