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Voorwoord  
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Rhythm of Maluku.nl.  
 
Stichting Rhythm of Maluku.nl (hierna te noemen st-rom.nl) is eind 2014 officieel opgericht. 
St-rom.nl wil zich profileren als een Molukse culturele organisatie in Nederland, die de 
Molukken (in het Maleis Maluku geheten) 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 dit alles te bewerkstelligen organiseert st-rom.nl zelf evenementen, initieert zij activiteiten, 
brengt zij initiatieven samen, faciliteert zij personen of projecten onder paraplu van st-rom.nl of 
werkt samen met verschillende partijen. Samenwerking en uitwisseling met gelijkgestemde 
organisaties in Maluku / op de Molukken is daarbij van levensbelang om onze doelstellingen te 
realiseren.  
 
St-rom.nl is in 2014 in Nederland van start gegaan met het formuleren van bovengenoemde 
doelstellingen en met de vorming en oprichting van een stichting met bestuur en statuten.  
 
In 2015 heeft st-rom.nl gewerkt aan een solide fundering en inrichting van de stichting. Ook zijn 
de eerste stappen gezet met activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op het toegankelijk 
maken van de Molukse kunst en cultuur voor een zo breed mogelijk publiek. St-rom.nl begon 
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 activiteiten, o.a. participatie in evenementen, kennismaken met andere 
partijen, steun geven aan initiateven en projecten zoals zij zich als culturele stichting zich ten 
doel heeft gesteld. In de zomer was st-rom.nl medeorganisator van de eerste Molukse Dag op het 
Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandelapark in Amsterdam Zuidoost. 2016 stond in het 
teken van “Madjoe teroes!” Recht Vooruit” 
 
In 2017 zijn met veel succes verschillende cursussen Moluks Maleis op locaties in het land 
gegeven en heeft st-rom.nl met veel enthousiasme geparticipeerd in de organisatie van de 2e 
Molukse Dag op het Kwaku Summer Festival. De Molukse Dag werd een daverend succes. 
 
In dit jaarverslag 2018 “Verbinden door samenwerken” geven wij in het kort verantwoording en 
uitleg over onze activiteiten en bevindingen.  
 
RoMato 
 
Agoes Peilouw 
 
Voorzitter Stichting Rhythm of Maluku 
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Bestuur  
 
Samenstelling 
 
Voorzitter: Agoes Peilouw - Elst 
Secretaris: Steve Inoeng - Amsterdam 
Penningmeester: Marius Maturbongs - Ravenstein 
Bestuurslid: Pannus Ubjaan - Rijssen 
Bestuurslid: Polly Roemloes - Nistelrode 
 
De leden van RoM: 
Joop Pattinasarany – Amsterdam (tot 1 augustus) 
Dwight Muskita – Huizen (tot 1 augustus) 
Alex Pattipeiluhu – Amsterdam (tot 1 augustus) 
Joel Diaz (tot 1 augustus) 
Mozes Leatomu (tot 1 augustus) 
Lora Usmany (tot 1 augustus) 
Huib Akihary - Rotterdam 
 
 
Verkiezing nieuw Bestuur 
In oktober heeft de verkiezing van een nieuw bestuur plaatsgevonden. Alle zittende 
bestuursleden stelden zich herkiesbaar voor een volgende termijn van 4 jaar met uitzondering 
van bestuurslid Polly Roemloes. Laatstgenoemde legde zijn bestuursfunctie neer wegens privé-
omstandigheden. RoM-lid Huib Akihary stelde zich verkiesbaar voor een bestuursfunctie en 
werd gekozen tot bestuurslid. Hij zal bij afwezigheid van de voorzitter als vice-voorzitter 
optreden. Het Bestuur dankt Polly Roemloes voor zijn bestuurslidmaatschap en constructieve en 
deskundige inbreng. 
 
Per 1 oktober 2018 
Voorzitter: Agoes Peilouw - Elst 
Secretaris: Steve Inoeng - Amsterdam 
Penningmeester: Marius Maturbongs - Ravenstein 
Bestuurslid: Pannus Ubjaan - Rijssen 
Bestuurslid: Huib Akihary - Rotterdam 
 
 
Vergaderingen 
Het bestuur vergadert 1 x per maand. Bij de vergaderingen zijn ook de overige RoM-leden 
aanwezig, maar bij stemming stemmen alleen de bestuursleden.  
In 2018 zijn er 12 reguliere vergaderingen gehouden die door de voorzitter zijn uitgeschreven 
en geleid. De secretaris notuleerde. De vergaderlocatie was steevast in Amsterdam. 
Zij die ter vergadering komen krijgen hun reiskosten vergoed op basis van OV 2e klas dan wel 
een kilometervergoeding van 19 eurocent per KM. 
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Vergaderingen inzake Molukse Dag 
Voor de voorbereiding van de 3e Molukse Dag op het Kwaku Summer Festival hebben 
verschillende overleggen plaatsgehad vanaf januari tot en met juli met de partners Tifa 
Magazine en directie Kwaku. De locaties van overleg waren ten kantore van de Kwaku directie 
als ook in Nieuwegein bij Tifa Magazine of op een andere locatie als dat zo uitkwam of gewenst 
was. Voorzitter Agoes Peilouw, penningmeester Marius Maturbongs en secretaris Steve Inoeng 
representeerden st-rom.nl tijdens deze overleggen. 
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2. Activiteiten 
 

Taalcursussen Moluks Maleis 
St. RoM.nl organiseert verschillende taalcursussen Moluks Maleis op locatie. Zo is er een cursus 
voor beginners, een vervolgcursus op de beginnerscursus alsook een cursus voor gevorderden.  
De cursussen zijn een initiatief van Joop Pattinasarany, een ervaren docent Nederlands van het 
ROC in Amsterdam die ook al het lesmateriaal Moluks Maleis heeft ontwikkeld. Sinds 2015 geeft 
Joop Pattinasarany de taalcursussen. Om aan de enorme vraag naar de cursussen op locatie te 
kunnen voldoen is Joel Diaz in 2017 als tweede docent erbij gekomen en zijn in 2018 Mozes 
Leatomu en Lora Usmany als extra docenten toegevoegd. 
 
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 
rhythmofmaluku.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. Een taalcursus gaat door bij minimaal 10 betalende deelnemers. Het maximum aantal 
ligt rond de 20, afhankelijk van de cursusruimte of anders ter beoordeling van hoofddocent Joop 
Pattinasarany of de andere docenten. 
 
In 2018 zijn er 6 taalcursussen Moluks Maleis voor beginners en gevorderden in de volgende 
(Molukkers)gemeenten gehouden: Almere, Huizen, Alphen ad Rijn, Amsterdam, Elst Gld. en 
Groningen. 
In totaal namen er 92 cursisten deel aan de cursussen. 
 
 
Beginnerscursussen: 
Almere: 16 jan t/m 27 maart 2018, 17 cursisten, SBO de Bombardon Almere.  
Inkomsten: E 1920,- 
 
Alphen ad Rijn:, 17 jan t/m 21 maart 2018, 14 cursisten, Stichting Dewan Maluku Jajasan Kaju 
Putih. 
Inkomsten: E 2.100,- 
 
Huizen: 7 mei t/m 23 juli 2018, 15 cursisten, Stichting Gosepa Huizen, 
Inkomsten: E 2.250,- 
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Vervolgcursussen: 
Amsterdam, 7 maart t/m 30 mei 2018, 20 cursisten, Lucas Community Amsterdam. 
Inkomsten: E 2.400,- 
 
Elst Gld: 6 maart t/m 15 mei 2018, 16 cursisten, Stichting Maluku Elst. 
Inkomsten: E 2.400,- 
 
Groningen: 11 april t/m 27 juni 2018, 10 cursisten, Dorpsgebouw Hoogkerk 
Inkomsten: E 1.500,- 
 
De taalcursussen zijn de hoofdbron van inkomsten voor st.-RoM.nl.  
Via de taalcursussen kwam een bedrag van 12.570,- euro binnen. 
 
Voor de huur van de verschillende leslocaties is in totaal 2.372,20 euro uitgegeven. 
Aan andere kosten zoals die voor reizen, verblijf, materiaal alsmede (vrijwilligers)vergoedingen 
aan docenten en muzikanten is een bedrag groot 3.540,54 euro uitgegeven.  
 
Einde Taalcursussen bij st-rom.nl 
Docent, initiator van de taalcursussen Moluks Maleis en drijvende kracht Joop Pattinasarany 
heeft in mei aangegeven te willen stoppen met het geven van de taalcursussen onder de hoede 
van st RoM.nl en heeft aangegeven de cursussen onder eigen beheer te willen gaan geven. Wij 
betreuren dit besluit van Joop Pattinasarany maar respecteren zijn beslissing. Docent Joel Diaz 
zal Joop blijven assisteren bij het verzorgen van de taalcursussen in eigen beheer. Docenten 
Usmany en Leatomu stoppen. Een en ander houdt in dat per 1 augustus 2018 er geen 
taalcursussen Moluks Maleis meer georganiseerd worden door stichting Rhythm of Maluku.  
 
Wij danken Joop Pattinasarany en de andere docenten Joel Diaz, Mozes Leatomu en Lora 
Usmany voor hun inzet en enthousiasme en wensen hun veel succes verder. 
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Molukse Dag Kwaku 
Op zaterdag 28 juli 2018 vond voor de 3e keer de Molukse Dag plaats op het Kwaku Summer 
Festival in Amsterdam. De organisatie van de Molukse dag was op verzoek van de Kwaku 
directie in handen van Tifa Magazine en st-rom.nl, net zoals de 2 voorgaande edities. 
 
Het culturele programma bevatte onderdelen uit alle delen van de Molukken. Muziek, dans, 
klederdracht en de Molukse keuken kwamen ruim aan bod. Het publiek in grote getalen 
gekomen genoot ervan. Meer dan 19.000 bezoekers bezochten de Molukse Dag in 2018.  
 
De Molukse Dag in 2018 is een bijzondere dag geworden. 
In het kader van ‘Ambon City of Music’ heeft op uitnodiging van Tifa Magazine en st RoM.nl de 
burgermeester van de stad Ambon, de heer Richard Louhenapessy, de 3e Molukse dag geopend 
en met zijn aanwezigheid ons en vele Molukse bezoekers verblijd. Burgermeester Louhenapessy 
kwam naar Kwaku voor de promotie van ‘Ambon City of Music’. De vocalgroup Amboina Voices 
kwam mee en heeft een mooi optreden gegeven op het hoofdpodium. Burgermeester 
Louhenapessy was bijzonder te spreken over de Molukse Dag op Kwaku en bedankte de directie 
van Kwaku, Tifa Magazine en stichting Rhythm of Maluku in lovende woorden: “Luar biasa!”, 
buiten gewoon! 
 
Alle RoM-medewerkers en haar vrijwilligers voor de Molukse Dag droegen een zwart T-shirt 
met logo van st-rom.nl. Zo was Rhythm of Maluku goed zichtbaar.  
 
Ook de directie van het Kwaku Summer Festival was wederom erg tevreden en kijkt terug op 
een bijzonder succesvolle dag.  
 
Van de Kwaku-organisatie is een bedrag van 2.645 euro ontvangen voor de door de stichting 
gemaakte onkosten. 
Door st-RoM.nl is een bedrag van 6.363 euro besteed aan De Molukse Dag. Het betreft kosten 
gemaakt in de voorfase zoals vergader- en reiskosten in NL, vliegkosten naar de Molukken tbv 
opname videoclip als ook kosten voor de programmering waaronder vliegticket Kelvin 
Fordatkossu. 
 

Videoclip 
De Molukse zanger Kelvin Fordatkossu uit Ternate (Noord Molukken) trad op het Kwaku 
Festival op als speciale gast op de 3e Molukse Dag. Om zijn optreden te promoten heeft st-rom.nl 
geïnvesteerd in de productie van een videoclip opgenomen in de Molukken. Het nummer heet 
Tabaos met Kelvin Fordatkossu, Ambonwhena, Unu en MCP Sysilia. Idee en productie van deze 
videoclip lag in handen van Ambonwhena van partner Tifa Magazine. De videoclip is geplaatst 
op het eigen YouTube kanaal van Rhythm of Maluku. Dit eigen kanaal heeft inmiddels 709 
abonnees en st-rom.nl streeft ernaar om meer dan 1000 abonnees te werven waardoor we 
adverteerders kunnen organiseren en inkomsten kunnen genereren. De video is inmiddels meer 
dan 30.000 keer bekeken. 

De link naar de videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=D61g66p7XNA&t=88s 

https://www.youtube.com/watch?v=D61g66p7XNA&t=88s
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3. Supporting 
Samenwerking met en ondersteuning van andere ideële stichtingen in NL of op de Molukken is 
ook een beleidspunt van st-rom.nl. Ook in 2018 

In 2018 heeft st. RoM.nl aan twee projecten een financiële schenking gedaan: 
1000euro is geschonken aan het zgn. Rumah Baca-project (kleinschalige bibliotheken in 
afgelegen gebieden op de Molukken) van stichting Gandong Projects.  
500 euro is geschonken aan Green Moluccas, care for environment. Green Moluccas richt zich 
op een schoner milieu op de Molukken. Green Moluccas is één van de activiteiten van het Maluku 
Competence local support team. Dat team maakt weer onderdeel uit van The Constellation, een 
Belgische NGO.  
 
Rhythm of Maluku blijft continue kijken of er andere goede doelen ondersteuning van ons 
kunnen krijgen.  
 

Maar wij willen niet alleen financiële ondersteuning bieden aan derden. Wij willen zelf ook 
donaties en gelden ontvangen. Om die reden heeft st. RoM.nl een ANBI status bij de 
belastingdienst aangevraagd en als culturele non-profit instelling ook gekregen. Zo ontvingen 
wij een donatie van 250 euro Flow Traders BV. 
Actief beleid richting de werving van giften heeft st-rom.nl nog niet ontwikkeld. Wel heeft de 
stichting zich aangemeld bij Geef.nl. Uit die aanmelding is 432 euro aan giften binnengekomen. 
St-rom.nl zal in 2019 zich veel actiever gaan richten op de werving van gelden, schenkingen en 
giften. 
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4. PR 
Rhythm of Maluku maakt gebruik van verschillende mediakanalen zoals de eigen website, de 
Facebookpagina en het eigen YouTube kanaal. Tifa Magazine, partner in de organisatie van de 
Molukse Dag op het Kwaku Summer Festival heeft een eigen website waarop st-rom.nl ook 
berichten kan en mag plaatsen. Andersom plaatst st-rom.nl ook berichten van Tifa Magazine 
over de Molukse Dag of over artiesten die optreden op haar eigen mediakanalen. Ook op andere 
meest Molukse Facebookpagina’s verschijnen de berichten van st-rom.nl. Secretaris Steve 
Inoeng verzorgt de PR, plaatst berichten, videos ed. Op de mediakanalen. Huib Akihary schrijft 
en redigeert veelal de tekstberichten. Nieuw dit jaar was de opening van een eigen YouTube 
kanaal waar eigen videoproducties geplaatst worden. Voor de promotie van de Molukse Dag en 
de Molukse artiest Kelvin Fordatkossu met zijn eigentijdse muziek uit de Molukken investeerde 
st-rom.nl in de productie van een speciale videoclip. Op deze videoclip droeg Kelvin Fordatkossu 
het Molukse Dag T-shirt.  

Website: www.rhythmofmaluku.nl 

FB: facebook.com/RhythmofMaluku/ 

YouTube: www.youtube.com/watch?v=D61g66p7XNA&t=88s 

 
 
 

5. Vrijwilligers 
St-rom.nl wordt gerund door vrijwilligers en steunt ook volledig op vrijwilligers. Zo zijn de 
bestuursleden en leden van st-rom.nl allen vrijwilliger. De vrijwilligers hebben afgezien van een 
jaarlijkse vrijwilligersbijdrage die maximaal kan oplopen tot 1500 euro p.p. In 2018 hebben 
bestuursleden en leden van st-rom.nl alleen reiskosten voor de vergaderingen vergoed gekregen 
op basis van 2e klas OV of kilometervergoeding van 19 eurocent per km. 

De docenten voor de taalcursussen hebben alleen vergoeding gekregen voor gemaakte kosten 
van reizen naar een locatie, maaltijden dan wel eventuele overnachtingen in hotel.  
 

Na het wegvallen van de inkomsten uit de taalcursussen hebben ook alle bestuursleden vrijwillig 
afgezien om hun reiskosten te declareren.  

http://www.rhythmofmaluku.nl/
https://www.facebook.com/RhythmofMaluku/
http://www.youtube.com/watch?v=D61g66p7XNA&t=88s
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6. Financiën - Jaarrekening  
 
 
Toelichting Jaarrekening 2018 
 
Lasten / Uitgaven 
De totale lasten / uitgaven zijn 19.391 euro verdeeld over: 
 
Kosten projecten (6.363 euro) 
Hieronder vallen kosten gemaakt voor voorbereidingen van de Molukse Dag. Oa. Reiskosten 
naar vergaderingen in Amsterdam/ Nieuwegein alsmede kosten voor gemaakt voor productie 
videoclip / vliegkostenkosten van Unu Tahamata en Kelvin Fordatkossu van en naar Molukken-
Amsterdam, alsook kosten voor gemaakt op de Molukse Dag oa. kleine vrijwilligersvergoedingen 
fotografen. 
 
Donaties (1.235 euro) 
 
Huur (2.226 euro) 
Huur van cursusruimtes op locatie 
 
Vergaderkosten (670 euro) 
Huur vergaderruimtes en consumpties 
 
Verblijfkosten (1.669 euro) 
o.a. Kosten voor overnachtingen op locatie en maaltijden 
 
Autokosten/reiskosten (2.131 euro) 
Reiskosten overleggen/vergaderingen / parkeergeld 
 
Cursuskosten (4.116 euro) 
Reiskosten, maaltijden ed. Docenten 
 
Algemene Kosten (712 euro) 
Oa kosten boekhouding 2018, zakelijk betalingsverkeer, verzekering 
 
Kantoorkosten (270 euro) 
 
 
 
Baten / inkomsten 
De totale baten / inkomsten zijn 19.391 euro verdeeld over: 
 
Opbrengsten (13.635 euro) 
Inkomsten via cursusgelden 
 
Inkomsten projecten (2.645 euro) 
Vergoeding van Kwaku Summer Festival 
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Ontvangen donaties (432 euro) 
De ontvangen gift van 250 euro van Flow Traders is in de Staat van Baten en Lasten 
verdisconteerd met de door st-rom.nl gegeven donaties. 
 
Afname reserve / verlies (2.679 euro) 
 
 
 
Toelichting Balans 2018 
 
Totaal bezittingen ultimo 31 dec 2017: 6.231,- euro 
Totaal bezittingen ultimo 31 dec 2018: 3.551,39 euro 
 
Het vermogen is afgenomen vanwege verlies van 2.679 euro 
 

Verklaring kascommissie  
De boekhouding is op dd 31 maart 2019 gecontroleerd en akkoord bevonden door de 
kascommissie bestaande uit Huib Akihary. 
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7. Vooruitblik op 2019 
 
Mede door verzorging van de cursussen Moluks Maleis en door de organisatie van de Molukse 
Dag op het Kwaku Summer Festival heeft st-rom.nl zichzelf landelijk bij grote groepen 
Molukkers en niet-Molukkers op de kaart gezet. Dat merken wij aan de vele positieve reacties 
die wij krijgen in de media zoals de eigen website, het eigen Youtube-kanaal en onze 
Facebookpagina. De medi-kanalen van st-rom.nl worden goed bezocht.  
 
Stilzitten en achteroverleunen is er echt niet bij. We zullen als stichting ons moeten blijven 
ontwikkelen en moeten blijven werken om onze doelstellingen ook in de komende jaren te 
kunnen realiseren. Samenwerking met derden in NL en in Indonesië is daarbij van groot belang. 
 
St-rom.nl wil in 2019;  

De organisatie van de Molukse dag op het Kwaku Summer Festival samen met Tifa Magazine en 
de directie van Kwaku continueren en vastleggen voor de komende jaren in een 
samenwerkingsovereenkomst. St-rom.nl heeft die samenwerkingsovereenkomst voorgesteld bij 
de evaluatie van de Molukse Dag 2018. Zowel de directie van Kwaku en de Molukse partner Tifa 
Magazine ondersteunen dit voorstel. St-rom.nl zal de concepttekst van de 
samenwerkingsovereenkomst schrijven.  
 
In vervolg op het bezoek van de burgermeester van Ambon aan de 3e Molukse Dag zal st-rom.nl 
in 2019 steun blijven geven aan de activiteiten en initiatieven die op Ambon tgv ‘Ambon City of 
Music’ geïnitieerd worden. De gezamenlijke doelstelling is om de stad Ambon op de Unesco 
muziekstedenlijst geplaatst te krijgen. Uitwisseling van culturele activiteiten zullen een bijdrage 
leveren aan de realisatie van deze doelstelling.  
 
De samenwerking met de gemeente Ambon wil st-rom.nl verder uitdiepen om eigen beoogde 
doelen en ambities in het kader van de culturele uitwisseling te realiseren.  
 
Samenwerking met en ondersteuning van ideële stichtingen is ook een beleidspunt van st-
rom.nl. Ook in 2019 zullen wij andere goede doelen zo mogelijk blijven.  
 
Omdat medio 2018 een grote bron van inkomsten voor st-rom.nl is komen te vervallen door het 
stoppen van de taalcursussen Moluks Maleis zal in 2019 veel aandacht gericht moeten worden 
op welke wijzen st-rom.nl haar financiële middelen op peil kan houden. In 2018 sloten we af met 
een klein verlies van 2679 euro. Verbinden door samenwerken was ons motto in 2018. Op basis 
daarvan zien we 2019 met vertrouwen tegemoet.  
 
 
Amsterdam juli 2019 
 
 
Colofon 
© Stichting Rhythm of Maluku 2019 
Teksten: Steve Inoeng en Huib Akihary 
Jaarrekening: Eric Jansen 
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Foto’s: Stichting Rhythm of Maluku 
 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1: inkomsten / uitgaven / jaarrekening 2018 
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