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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Rhythm of Maluku.nl.
Stichting Rhythm of Maluku.nl (hierna te noemen st-RoM.nl) is eind 2014 officieel opgericht.
Zij wil zich profileren als een Molukse culturele organisatie in Nederland, die de Molukken (of
Maluku) en alles wat daar mee in verband staat (geschiedenis, kunst en cultuur) bij een zo breed
mogelijk (ook niet-Moluks) publiek onder de aandacht wil brengen. Daarbij is speerpunt het
verbinden en de uitwisseling van de Molukse kunst en cultuur tussen de Molukse centra in
Nederland, in Jakarta en Maluku en omgekeerd.
Om dat te bewerkstelligen organiseert St-RoM.nl zelf evenementen, initieert zij activiteiten,
brengt zij initiatieven samen, faciliteert zij personen of projecten onder paraplu van RoM of
werkt samen met verschillende partijen.
RoM zal in Nederland starten en met haar activiteiten zich richten op het toegankelijk maken
van de Molukse kunst en cultuur in Nederland voor een zo breed mogelijk publiek waarbij ook
niet-Molukse organisaties actief betrokken zullen worden.
Samenwerking en uitwisseling met de Molukken / Maluku is daarbij van levensbelang. St-RoM.nl
wil dit realiseren door met gelijkgestemde organisaties in Maluku intensief samen te werken.
In 2015 heeft St-RoM.nl gewerkt aan een solide fundering en inrichting van de stichting en
voorzichtig een eerste stap gezet met het organiseren van een cursus Moluks Maleis op locatie.
In 2016 is St-RoM.nl echt naar buiten getreden en heeft zich gepresenteerd aan het grote publiek
met verschillende activiteitem, participatie in evenementen, kennismaken met andere partijen,
steun geven aan initiateven en projecten zoals zij zich ook als culturele stichting zich ten doel
heeft gesteld. 2016 was “Madjoe teroes!” Recht Vooruit”
In dit jaarverslag geven wij in het kort verantwoording en uitleg over onze bevindingen.
RoMato
Agoes Peilouw
Voorzitter Stichting Rhythm of Maluku
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1. Bestuur
Samenstelling
Voorzitter: Agoes Peilouw - Elst
Secretaris: Steve Inoeng - Amsterdam
Penningmeester: Marius Maturbongs - Ravenswaaij
Bestuurslid: Pannus Ubjaan - Rijssen
Bestuurslid: Polly Roemloes - Nistelrode
De leden van RoM:
Joop Pattinasarany - Amsterdam
Dwight Muskita - Huizen
Alex Pattipeiluhu - Amsterdam
Huib Akihary - Rotterdam
Gustave Patty - Vught
Vergaderingen
Het bestuur vergadert 1 x per maand. Bij de vergaderingen zijn ook de overige RoM-leden
aanwezig. In 2016 zijn er 12 reguliere vergaderingen geweest. De vergaderingen worden
bijeengeroepen door de voorzitter en genotuleerd door de secretaris. De vergaderlocatie is
steevast in Amsterdam.
Bij stemming stemmen alleen de bestuursleden. Zij die ter vergadering komen krijgen hun
reiskosten vergoed. OV dan wel 19 eurocent per KM.
Naast de 12 reguliere hebben er in oktober ook nog twee telefonische overleggen
plaatsgevonden inzake de reis naar Ambon van voorzitter A. Peilouw samen met de leden G.
Patty en A. Pattipeiluhu.
Op 15 november had het bestuur een gesprek met een vertegenwoordiger van Gandong Projects
in Elst (Gld.).
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2. Activiteiten
Taalcursussen Moluks Maleis
St. RoM.nl organiseert taalcursussen Maleis voor beginners op locatie. Ook organiseert ze
vervolgcursussen en een cursus voor gevorderden.
De cursussen worden gegeven door Joop Pattinasarany, een ervaren docent die ook het
lesmateriaal heeft ontwikkeld.
Het bijzondere aan de taalcursussen is dat deze op locatie in het land aangeboden dan wel
georganiseerd worden. Toekomstige cursisten kunnen zich via de website van st. RoM.nl
opgeven voor een cursus en ook aangeven in welke plaats zij die zouden willen volgen. Indien er
minimaal 10 aanmeldingen zijn voor een bepaalde plaats dan gaat st. RoM.nl de cursus in die
betreffende locatie inplannen en indien nodig gebeurt dit in overleg met de cursisten zelf.
Juist het mee mogen bepalen van de leslocatie is een sterk ‘selling point’ gebleken.
De taalcursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk 2 uur en kost 150 euro incl. cursusmateriaal.
Cursisten moeten vooraf het cursusgeld betalen willen ze definitief deelnemer worden van de
taalcursus. Eeen taalcursus gaat door bij minimaal 10 betalende deelnemers. Het maximum
aantal ligt rond de 20, afhankelijk van de cursusruimte of anders ter beoordeling van docent
Joop Pattinasarany.
In 2016 zijn er taalcursussen Maleis voor beginners in de volgende 5 Molukkersgemeenten
gehouden: Zwijndrecht, Tiel, Amsterdam (2x) en Elst Gld.
Ook is in Amsterdam een vervolgcursus Maleis succesvol gestart. In 2016 namen in totaal xx
cursisten deel aan de cursussen.
De eerste cursus is gehouden in het Molukse restaurant CuCu in Zwijndrecht. De huur van deze
locatie was tegen sterk gereduceerd tarief omdat een aantal deelnemers van de cursus personeel
betrof van het restaurant.
Beginnerscursussen:
Zwijndrecht, Feb 2016, 12 cursisten, Restaurant CUCU. Inkomsten: € 1.800,Tiel, April 2016, 19 cursusten, Stichting Buah Hati. Inkomsten: € 2.650,Amsterdam I, April 2016, 10 cursisten. Lucas Community. Inkomsten: € 1.200,Amsterdam II, Augustus 2016, 10 cursisten. Lucas Community. Inkomsten: € 1.200,Elst (Gld) , Augustus 2016, 19 cursisten. Stichting Maluku. Inkomsten: € 2.550,Woerden, November 2016, 19 cursisten. Gebouw DeugenYoga. Inkomsten: € 2.426,50
Vervolgcursus:
Amsterdam, November 2016, 18 cursisten. Lucas Community. Inkomsten: € 2.400,De taalcursussen zijn de hoofdbron van inkomsten voor de st.-RoM.nl. Via de taalcursussen
kwam een bedrag van 14.226,- euro binnen.
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Molukse Dag Kwaku

Op zaterdag 30 juli 2016 is voor het eerst op het Kwaku Summer Festival in Amsterdam
een Molukse Dag gehouden. De organisatie van de Molukse dag was in handen van Tifa
Magazine, TV-Maluku en st-RoM.nl. Meer dan 6500 Molukkers hebben de Molukse Dag bezocht.
De directie van het Kwaku Summer Festival was bijzonder verrast en had dit bijzondere hoge
aantal Molukse bezoekers in het geheel niet verwacht. Men omschreef de enorme toestroom als
een "Molukse Tsunami".
Het culturele programma bevatte onderdelen uit alle delen van de Molukken. Muziek, dans,
klederdracht en de Molukse keuken kwam ruim aan bod. Het publiek genoot ervan. Heel veel
blijde gezichten, maar ook enige verbazing dat Molukkers van alle gezindte en achtergrond wel
degelijk samen een fantastisch feest kunnen houden. Publiek, Kwaku-organisatie, standhouders
en de drie organiserende Molukse instellingen kijken tevreden terug op deze dag.
De Kwaku-organisatie was zo onder de indruk dat ook in 2017 er een Molukse Dag
geprogrammeerd zal worden.
St. RoM.nl, Tifa Magazien en TV-Maluku hebben goed en prettig samengewerkt in de
totstandkoming, programmering en uitvoering van de Molukse Dag. De samenwerking zal
gecontinueerd worden voor 2017.
De locale Amsterdamse TV-zender AT5 heeft een item gemaakt van de Molukse Dag. Het item is
samen met Huib Akihary gemaakt die optrad als woordvoerder van st. RoM.nl. Het TV-item is
meerdere keren op de locale zender uitgezonden.
Alle RoM-medewerkers en haar vrijwilligers voor de Molukse Dag droegen een rood T-shirt met
logo van RoM. Zo was RoM goed zichtbaar. De T-shirts zijn geheel gesponsord door de heer John
Taribuka uit Capelle ad IJssel.
De dag werd besloten met een optreden van de RoM-band in een stampvolle tent Pompeia op
het Kwaku terrein.
Stichting Rhythm of Maluku heeft bijgedragen aan de kosten. Een bedrag van € 1.236,32 is
besteed aan De Molukse Dag. Het betreft ondermeer kosten gemaakt in de voorfase zoals
reiskosten en gage artiesten.
RoM naar Ambon
In 2016 is gewerkt aan internationale bekendheid van st-Rom.nl.
In november heeft een afvaardiging van st-RoM.nl bestaande uit de heren Agoes Peilouw, Alex
Pattipeiluhu en Gustave Patty een bezoek gebracht aan kota Ambon in de Molukken. Daar heeft
st. RoM.nl een door PAPPRI (auteursrechtenorganisatie in Indonesië) georganiseerd seminar
bijgewoond.
Dit bezoek heeft uiteindelijk geresulteerd in een intentieverklaring tussen de Gemeente Ambon
en st-Rom.nl, waarbij samenwerking op het gebied van Kunst en Cultuur, formeel is bevestigd.
De gezamenlijke doelstelling is om de stad Ambon op de Unesco muziekstedenlijst geplaatst te
krijgen. Uitwisseling van culturele activiteiten zullen een bijdrage moeten gaan leveren aan de
realisatie van deze doelstelling.
De kosten voor dit bezoek bedroeg € 3.475,81
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RoM band
Stichting Rhythm of Maluku heeft een eigen band die in verschillende samenstellingen in 2016
heeft opgetreden.
Het hart van de band wordt gevormd door de RoM-leden:
Alex Pattipeiluhu, zang
Joop Pattinasarany, zang
Steve Inoeng, gitaar
Dwight Muskita, percussie
Vaste overige leden zijn:
Peter Lengams, gitaar
Robert Matulessy, zang
Ivan Hinoke, Basgitaar
Ray Tomasoa, Saxofoon
Jean-Pierre Gaspersz, drums
Vaste technische man is Mart OJ van der Straaten
De Rhythm of Maluku Band verzorgde een geweldig optreden op het Kwaku Summer Festival.
Leden van de RoM-band hebben ook op verschillende laatste lessen van de taalcursussen
gezongen. Joop Pattinasarany, Alex Pattipeiluhu, Steve Inoeng, Peter Lengams en Robert
Matulessy, Van sommige optredens tijdens de cursussen zijn YouTube videoclips gemaakt. De
niet-RoMleden krijgen hiervoor een een vergoeding voor de reiskosten.

3. Supporting
Samenwerking met en ondersteuning van andere ideële stichtingen in NL of op de Molukken is
ook een beleidspunt van st-RoM.nl.
In 2016 heeft st. RoM.nl aan twee projecten een financiële schenking gedaan:
Er is 1.000 euro geschonken aan het zgn. Rumah Baca-project (kleinschalige bibliotheken in
afgelegen gebieden) van stichting Gandong Projects.
En 500 euro aan Green Moluccas, care for environment. Green Moluccas is een van de
activiteiten van het Maluku Competence local support team. Dat team maakt weer onderdeel uit van
The Constellation, een Belgische NGO. Green Moluccas richt zich op een schoner milieu op de
Molukken.
St. RoM.nl blijft continue kijken of er goede doelen ondersteuning van st-RoM.nl kunnen krijgen.

Jaarverslag 2016 Stichting Rhythm of Maluku

7

Maar st. RoM.nl wil niet alleen financiële ondersteuning bieden aan derden. Zij wil zelf ook
financiële giften ontvangen. Om die reden heeft st. RoM.nl ook een ANBI status bij de
belastingdienst aangevraagd en ook gekregen.

Van Ruiter Advocaten praktijk is dan ook een gift van € 500,- ontvangen.

4. PR
Stichting Rhythm of Maluku is
PR en pr-middelen

Logo: Hanny Matulessy (150 euro)
Website:

www.rhythmofmaluku.nl

Facebook:

facebook.com/RhythmofMaluku/

Aantal likes

Visitekaartjes
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5. Vrijwilligers
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6. Financiën - Jaarrekening
Jaaroverzicht 2016
Omschrijving
Opbrengsten
Autokosten/reiskosten
Algemene kosten
Huur
vergaderkosten
kosten projecten
Cursuskosten
Winst
Totaal

Uitgaven
0,00
2.889,44
1.523,32
900,00
45,00
4.738,70
200,00
5.449,00
15.745,46

Inkomsten
15.745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.745,00

EindDebet
5.445,13
400,00
0,00

EindCredit
0,00
0,00
5.845,59

5.845,13

5.845,59

Balans 2016
Bank
Vorderingen
Werkkapitaal
Totaal

Toelichting Jaarrekening 2016
Opbrengsten / inkomsten
Taalcursussen
Giften/Schenking ANBI

15.245,00
500,-

Uitgaven (uitsplitsen!)
Reiskosten
Algemene kosten
Huur
Vergaderkosten
Kosten projecten
Cursus kosten
Winst
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Toelichting Balans 2016
Verklaring kascommissie
De boekhouding is op gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie bestaande uit
Huib Akihary en Joop Pattinasarany.

7. Vooruitblik op 2017
Mede door de organisatie van het Kwaku festival het st-RoM.nl zichzelf landelijk op de kaart
gebracht. De website en facebook pagina 's van stRoM.nl worden goed bezocht.
Daarnaast zijn de taalcursussen van st.RoM.nl, mede door de positieve reacties van cursisten op
social media, ook landelijk bekend geworden.
Verder werken aan internationale bekendheid van st-Rom.nl. De gezamenlijke doelstelling is om
de stad Ambon op de Unesco muziekstedenlijst geplaatst te krijgen. Uitwisseling van culturele
aktiviteiten zullen een bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstelling.
Samenwerking met en ondersteuning van andere ideële stichtingen is ook een beleidspunt van
st-RoM.nl. Daarnaast wordt continue bekeken of er andere goede doelen ondersteuning van stRoM.nl kunnen krijgen.
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St-RoM.nl wil in 2017;

De organisatie van de Molukse dag op het Kwaku Summer festival weer op zich nemen. En
wellicht hierbij een eerste aanzet van culturele uitwisseling met Maluku proberen te
bewerkstelligen.

Zoveel mogelijk proberen, om aan de vraag om cursussen op locatie te organiseren, te voldoen.
Er is inmiddels een planning die doorloopt tot media 2018. Vanwege dit succes is er gezocht
naar een geschikte 2e docent. Die is inmiddels gevonden en zal medio 2017 inzetbaar zijn voor
geven van de cursus.

De samenwerking met gemeente Ambon verder uitdiepen en gezamenlijke strategie bepalen
om het beoogde resultaat te behalen.
Madjoe Terus ook in 2017

Amsterdam juli 2017
Colofon
© Stichting Rhtyhm of Maluku 2017
Teksten: Steve Inoeng en Huib Akihary
Jaarrekening: Eric Jansen
Foto’s: Stichting Rhtyhm of Maluku
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