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1. Projectgegevens

Naam organisatie

Stichting ‘Histori Bersama’

Projecttitel

Histori Bersama

Naam contactpersoon

Marjolein van Pagee (oprichter, projectleider)

Correspondentieadres

Mathenesserweg 17A

Postcode

3027 HD

Vestigingsplaats

Rotterdam

Telefoonnummer

+31-6-45004475

E-mailadres

info@historibersama.com

Website

www.historibersama.com

Rechtsvorm

Stichting

KvK nummer

66900522

IBAN nummer
Referenties
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2. Projectbeschrijving
2.1. Aanleiding
Oprichter en projectleider Marjolein van Pagee:
Mijn interesse voor het koloniale verleden van Nederlands-Indië was gewekt toen ik een oud,
vergeeld portret vond van mijn opa in uniform. Ik kwam erachter dat hij tussen 1947 en 1949
bij de Mariniers in Surabaya had gezeten. Dat ene portret vormde de aanleiding voor het
fotografie- en interviewproject ‘Kembang Kuning – Gele Bloem’. Vanaf 2010 sprak ik met
meer dan vijftig Nederlandse en Indonesische veteranen of getuigen. In alle uithoeken van
ons land luisterde ik naar de verhalen van de mannen die hun leven hadden gewaagd voor
het behoud van de Nederlandse kolonie in Indonesië. Vijf keer reisde ik naar Indonesië, in
2014 woonde ik een half jaar in Surabaya en leerde de taal. In mijn werk maak ik me hard
voor een integrale aanpak bij het doen van historisch onderzoek naar deze tijd. Ik pleit voor
het gebruik van zowel Nederlandse als Indonesische bronnen, van getuigenverklaringen naast
geschreven documenten.
Door mijn verblijf in Indonesië ontdekte ik dat er een behoorlijke kloof is ontstaan tussen de
Nederlandse en Indonesische herinnering aan die oorlog. Voor de Indonesiërs betekent de tijd
van de onafhankelijkheidsoorlog de geboorte van een eigen staat, in de herinnering gaat het
over de helden die zich eensgezind verzet hebben tegen de Nederlandse agressie. In
Nederland zijn de gebeurtenissen rondom de ‘politionele acties’ een pijnlijk hoofdstuk dat
maar niet afgesloten kan worden. Van tijd tot tijd duiken verhalen over oorlogsmisdaden op.
De groep Indische Nederlanders drukt daarbij een eigen stempel op het geheel. Er zijn wel
schadevergoedingen betaald, formele excuses gedaan maar het lijkt allemaal niet van harte
te gaan.
Door mijn contacten met Indonesische onderzoekers begonnen we spontaan met het over en
weer vertalen van artikelen. Met als doel om elkaar meer inzicht te bieden in wat er in beide
landen speelt. Zodra in Nederland iets in het nieuws verscheen met betrekking tot de
onafhankelijkheidsoorlog, vertaalde ik het voor mijn Indonesische contacten, die het op hun
beurt weer in het Indonesisch vertaalden en het via social media verder verspreidden.
Andersom gebeurde dit ook, als zij mij op een Indonesisch artikel wilden attenderen. Uit de
vele (online) reacties blijkt dat er zowel in Indonesië als in Nederland interesse is voor deze
geschiedenis. Hoewel de interesse groeit, blijft de kennis over dit verleden vaak beperkt tot de
eigen landsgrenzen. Daar wil ik iets aan doen en zo is stichting Histori Bersama ontstaan.”

2.2. Historische context
Indonesië en Nederland hebben een geschiedenis van 400 jaar. We delen DNA, ook letterlijk. Dit
verleden is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Beide landen verwerken de pijnlijke aspecten van
dit verleden op hun eigen manier.
De stichting richt zich specifiek op de Indonesische dekolonisatieoorlog 1945-1949, want ook anno
2016 is het onderwerp actueel. Vooral Nederland (media, wetenschap, politiek) lijkt te worstelen met
waarheidsvinding rondom deze tumultueuze periode uit de koloniale geschiedenis. Regelmatig
komen nieuwe oorlogsmisdaden aan het licht. Nederland lijkt dit hoofdstuk maar niet af te kunnen
sluiten. Het onderzoek dat reeds is verricht, is veelal gebaseerd op Nederlands archiefmateriaal.
Daardoor blijft het een puur Nederlands debat. In dit debat ontbreekt daardoor de Indonesische visie.
In Indonesië is het debat hoofdzakelijk gericht op heldenverering met weinig nuance over wie de
‘vijand’ nu eigenlijk was. De meeste Indonesiërs zijn niet op de hoogte van de propaganda waarmee
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de Nederlandse militairen op pad werden gestuurd. Ook weet de gemiddelde Indonesiër vaak niet dat
het merendeel van de militairen dienstplichtig was en het niet altijd eens was met de strijd tegen de
Indonesiërs. Dit is terug te zien in Indonesische films en schoolboeken waar de Nederlandse militair
consequent wordt neergezet als een wrede, meedogenloze agressor.

2.3. Probleemstelling
In het algemeen is de kennis over elkaars geschiedenis onder zowel Nederlanders en Indonesiërs laag.
Er bestaat in beide landen een eenzijdig beeld over dit verleden. In zowel Nederland als Indonesië is
weinig documentatie beschikbaar waarin zowel het Nederlands als het Indonesisch oogpunt wordt
weergegeven. Uit eigen onderzoek en gesprekken met getuigen, veteranen, politici en
wetenschappers blijkt dat er nog veel misverstanden bestaan door een gebrek aan kennis over de
‘ander’.
2.4. Kernactiviteit Histori Bersama
1.

De Stichting zal zich voornamelijk bezig houden met het online plaatsen van artikelen, berichten
en video’s uit zowel Nederlandse en Indonesische media op een drietalige website (EngelsNederlands-Indonesisch). Het gaat om content die eerder is gepubliceerd. Dit kan recent zijn
maar ook artikelen van langer geleden komen in aanmerking.

2.

Ten tweede zal de Stichting ook offline activiteiten organiseren, zoals lezingen, film- en
discussieavonden. Waarbij de in Nederland woonachtige Indonesiërs actief betrokken worden.

De werkzaamheden van de Stichting zullen voornamelijk focussen op het opzetten van een online
platform daarom zal allereerst gewerkt worden aan het vormgeven van een website en het creëren
van een online community. Ook zal aandacht worden besteed aan het leggen van contacten die nodig
zijn om het project van de grond te krijgen. Zoals geschikte vertalers, mogelijk studenten, die een
bijdrage kunnen leveren aan de content op de website. Maar ook zal gezocht worden naar
samenwerkingsverbanden, contacten met universiteiten en bestaande media platforms om de
draagkracht van het initiatief te vergroten.

2.5. Draagvlak
Oprichter en projectleider Marjolein van Pagee:
“Uit de hoeveelheid ‘likes’ (Facebook), de reacties en de hoeveelheid keren dat de artikelen
werden gedeeld, blijkt dat er zowel in Indonesië als in Nederland nog steeds veel
belangstelling voor deze periode is.”
Uit eigen onderzoek, gesprekken met wetenschappers, journalisten en andere betrokkenen blijkt een
groeiende behoefte aan informatie over deze periode. Met name onder Indonesische jongeren,
geïnteresseerde volwassenen en wetenschappers. In Nederland is het publiek met interesse in en
kennis van dit thema relatief klein. De Stichting heeft de ambitie dit te veranderen en kennis
toegankelijker te maken voor een breder publiek.
2.6. Uitgangspunten:
Stichting Histori Bersama wil de kennis over de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Indonesië
toegankelijk maken voor een breder publiek. Dit gaat de stichting doen door zich te focussen op beide
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kanten van het verhaal. Specifiek in relatie tot de geschiedenis van de zogenoemde 'politionele acties’
1945-1949. Enerzijds door het Nederlandse publiek bewust te maken van de sentimenten die in de
Indonesische maatschappij leven, en anderzijds door ook Indonesiërs met de Nederlandse visie te
laten kennismaken.
Nederland en Indonesië liggen ver uit elkaar maar door middel van een online platform is het mogelijk
om de afstand te verkleinen. Stichting Histori Bersama wil als het ware een 'taalbrug' creëren.

2.7. Doelstelling:
De Stichting stelt zich ten doel verzoening te stimuleren tussen Nederland en Indonesië. Evenals het
op gang brengen van een dialoog tussen beide landen om daarmee wederzijds begrip te bevorderen.
Dit wil de stichting bereiken door middel van de volgende doelstellingen:
1.) Kennisdeling en educatie. Het voor Nederland (en Indonesië) toegankelijker maken van
kennis over de Indonesische dekolonisatieoorlog 1945-1949.
2.) Bewustwording en begrip. Bijdragen aan wederzijds begrip tussen Nederland en Indonesië
aangaande de periode 1945-1949 door meer inzicht te verschaffen in het verschil in beleving
in zowel Nederland als Indonesië.
3.) Cultuuroverdracht. Levend houden van de culturele banden tussen Nederland en Indonesië.

2.8. Doelgroep
Het platform is voor een breed en internationaal publiek: wetenschappers, studenten, schrijvers,
onderwijsinstellingen, geïnteresseerde jongeren en volwassenen. De ambitie is de kennis over de
periode te verspreiden onder een breder publiek. Daarom gaat speciale aandacht naar het bereiken
van mensen met nog geen of zeer beperkte kennis van de periode.

2.9. Afwezigheid winstoogmerk:
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

2.10. Liquidatiesaldo
Mocht het bestuur besluiten tot ontbinding, dan moet conform artikel 11 lid 5 van de statuten een
batig liquidatiesaldo aan een ander ANBI-fonds met een gelijksoortige doelstelling worden besteed.
2.11. Toekomstvisie
Voor de komende drie jaar heeft de Stichting de ambitie om de activiteiten verder uit te breiden.
Gedacht wordt aan het ontwikkelen van educatiemateriaal t.b.v. onderwijsinstellingen. Het creëren
van leerplekken voor studenten en stagiairs. Bijvoorbeeld studenten communicatie, multimedia,
journalistiek, geschiedenis, talen van Zuidoost Azië kunnen bij de Stichting stage lopen of een
afstudeeropdracht volbrengen.
Daarnaast wil het platform uitgroeien tot een laagdrempelige vertaaldienst waar onderzoekers,
studenten of schrijvers gebruik van kunnen maken als zij een relevant artikel hebben geschreven en
dat graag vertaald zien naar het Indonesisch of Nederlands. Voorwaarde is dan dat het artikel ook ter
beschikking komt van het platform.
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2.12. Communicatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Communicatie naar leden en bezoekers vooral online benadering via het platform en sociaal
media
Oprichten van de ‘Vrienden Van’. Leden krijgen toegang tot exclusieve content op het
platform en daarnaast wordt jaarlijks een ledenbijeenkomst georganiseerd.
Positionering van de stichting wordt gedaan door middel van promotieactiviteiten en met
hulp van een promotiefilmpje.
Promotieactiviteiten: zelf actief benaderen van media: krant, televisie, radio, persberichten
maken. En bijvoorbeeld een presentatie geven bij Tedx Amsterdam / Jakarta.
Binnen projectteam (projectleider, projectmedewerker, vertalers) periodieke overleggen.
Indien nodig via Skype.
Enkele leden van de adviesgroep zijn werkzaam bij een universiteit. Via deze
contactpersonen worden studenten geworven.

2.13. Projectresultaten
Het beoogde bereik is:
• Tenminste 500 unieke bezoekers na 1 jaar.
• Tenminste 50 geregistreerde leden van het online platform.
• Tenminste 500 volgers op sociaal media.
De pilot bestaat uit een projectperiode van 1 jaar. De beoogde projectresultaten zijn:
1.

Online platform (website). De stichting bouwt een nieuw online platform waar de
doelgroepen artikelen en berichten kunnen lezen en delen. Leden krijgen de mogelijkheid te
reageren. Dit platform is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Indonesisch en Engels.

2.

Vertaling recent gepubliceerde artikelen. Het is de bedoeling om op de actualiteit in te
springen en het huidige debat inzichtelijk te maken. De ambitie is 100 recent gepubliceerde
artikelen te publiceren gedurende de pilot.

3.

Vertaling oude artikelen. Dit betreft artikelen uit de digitale krantenarchieven, dus op het
moment er geen actueel nieuws is met betrekking tot de geschiedenis. Dit kunnen artikelen
zijn rondom sleutelmomenten in de geschiedenis, denk aan het jaar 1969 toen Indiëveteraan Joop Hueting voor het eerst op tv over oorlogsmisdaden sprak. Of 1995 toen
Koningin Beatrix een staatsbezoek bracht aan Indonesië. Of 2012 toen de Volkskrant voor
het eerst foto’s van executies plaatste etc. Het kan interessant zijn om te kijken hoe dat in
Nederlandse en Indonesische media is opgepakt. Het doel is om circa 100 van deze eerder
gepubliceerde artikelen te vertalen gedurende de pilot periode.

4.

Online archief (database). Het unieke aan de opzet is dat alle publicaties gearchiveerd
worden. Hierdoor ontstaat een dynamisch online archief dat zich doorlopend uitbreidt.

2.14 Kwaliteitseisen
1.

De website moet zeer gebruiksvriendelijk zijn en makkelijk te navigeren.

2.

De website moet een neutrale uitstraling hebben. Het is dus niet de bedoeling om de
diversiteit aan meningen die in de artikelen naar voren komt, te duiden of uit te leggen.
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3.

De website produceert zelf geen nieuws en neemt ook geen standpunten in, wel wordt
discussie gestimuleerd.

4.

Bijdragen van de vertalers worden door de projectmedewerkers (redacteurs) altijd
gecontroleerd op spelling / grammatica. Er vindt dus een vorm van eindredactie plaats.

5.
6.

Om te voorkomen dat discussies ontaarden in scheldpartijen kan eventueel worden
ingegrepen en indien nodig kan de beheerder een account opheffen.
Aanmelding door studenten is vereist.

7.

Studenten worden na aanmelding getoetst op taalvaardigheid en motivatie.

8.

Indonesische studenten kunnen zich aanmelden via de partnerorganisatie in Indonesië. Dit is
de vereniging Roode Brug Soerabaia met Ady Setyawan als voorzitter. Het toetsen van de
taalvaardigheid en motivatie kan eventueel via Skype plaatsvinden.

9.

Vervolgens worden koppels gevormd van Nederlandse en Indonesische studenten. Contact
loopt via media zoals e-mail, whatsapp en Skype. Omdat bepaalde uitdrukkingen niet altijd
letterlijk kunnen worden vertaald of een situatie niet altijd voor zichzelf spreekt, helpen de
studenten elkaar met de vertaling. Hierdoor ontstaat ook interculturele kennisdeling tussen
de jongeren.

10. Het streven is de studenten een vergoeding te geven voor het vertaalwerk. Een vergoeding
zorgt namelijk voor commitment en kwaliteit.
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3. Organisatie
3.1 Bestuur
Op grond van artikel 4 van de statuten bestaat het bestuur van de stichting uit ten minste drie leden.
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. De leden van het bestuur genieten geen
beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Op grond van artikel 13 van de statuten zullen voor de eerste maal als bestuursleden optreden:
1.
Voorzitter:
Mw. Catharina Elisabeth BENNEMA met burgerservicenummer: 146497168, geboren op: 12-06-1962,
wonende te: Breda.
2.
Secretaris:
Mw. Linda Maria Bibiana LEMMEN met burgerservicenummer: 132750995, geboren op: 28-07-1983,
wonende te: Rotterdam.
3.
Penningmeester:
Dhr. Eric Hubert KAMPHERBEEK met burgerservicenummer: 171669423, geboren op: 19-12-1979,
wonende te: Den Haag.
Besturen betekent uitvoering geven aan de doelstelling van de stichting, zorgen voor het adequaat
functioneren van de stichting en het beheren en besteden van de middelen van de stichting.
3.2. Comité van aanbeveling
De Stichting heeft een Comité van aanbeveling in het leven geroepen. De leden ondersteunen dit
project en hebben daarnaast een adviserende rol. Zij adviseren over de inhoud en kwaliteit van de
kennis/informatie die het platform online plaatst. Ook zal de Comité van aanbeveling zich richten op
de inhoudelijke kant van de offline activiteiten.
De volgende experts ondersteunen het project:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Sylvia Dornseiffer, voormalig directeur van het Fonds voor de Letteren, Amsterdam fonds
voor de Kunst.
Dolf Huijgers en Jaap van Gent, bestuur Frans Seda Foundation.
Gert Oostindie en Ireen Hoogenboom namens het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV).
Professor Bambang Purwanto van de faculteit geschiedenis, Universiteit van Yogyakarta
(UGM)
Ady Setyawan, oprichter van de geschiedenisvereniging ‘Roode Brug Soerabaia’, deze
organisatie heeft veel jonge leden.
Hendi Johari, journalist en schrijver. Momenteel werkzaam bij het historisch tijdschrift
‘Historia’ en auteur van het boek ‘Zaman Perang, orang biasa dalam sejarah luar biasa’ vrij
vertaald: Oorlogstijd. Gewone mensen tijdens een buitengewone geschiedenis.
Historicus Remco Raben, hoogleraar Universiteit van Amsterdam (UvA) en de universiteit van
Utrecht.
Historica Stef Scagliola, Erasmus Universiteit Rotterdam, auteur van het boek ‘Last van de
Oorlog.’
Historica en journaliste Anne-Lot Hoek, diverse publicaties in NRC en Vrij Nederland en
momenteel werkzaam aan een boekpublicatie met betrekking tot het Nederlands militair
optreden op Bali.
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10. Liesbeth Zegveld, mensenrechtenadvocaat (Prakken d'Oliveira, Amsterdam) en hoogleraar
War Reparations Universiteit van Amsterdam (UvA)
11. Jeffry Pondaag: voorzitter van het Comité Nederlandse Ereschulden.
12. Adviesbureau Socially Committed.
Taken: Inhoudelijk advies relevante artikelen/thema’s, opbouwen en uitbreiden relevant netwerk
3.3. Projectleider
De administratie en de projectleiding wordt voornamelijk uitgevoerd door Mw. Magdalena Adriana
VAN PAGEE (oprichter en fotograaf). Zij draagt de kosten voor haar werkzaamheden ten faveure van
Stichting Histori Bersama.
Begrote uren
4 uur per week = 4 uur x 40 weken = 160 uur.
Taken: contactpersoon fondsen, contactpersoon adviesgroep, opstellen visie stichting, aansturen fase
2 (opzetten sociaal-maatschappelijke activiteiten), aansturen projectmedewerkers, communicatie- en
promotieactiviteiten.

3.4. Projectmedewerkers, redacteurs
Daarnaast zal gezocht worden naar projectmedewerkers en vertalers, indien voldoende vermogen
wordt gegenereerd zullen ook zij een vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden.
Het project gaat uit van 1 projectmedewerker in Nederland en 1 projectmedewerker in Indonesië.
Begrote uren
Projectmedewerker 1: 8 uur per week = 8 uur x 40 weken = 320 uur
Projectmedewerker 2: 8 uur per week = 8 uur x 40 weken = 320 uur
Taken: Vertalen artikelen, redigeren, begeleiden van vertalers, controle ingezonden stukken,
communicatie- en promotieactiviteiten, selecteren van te vertalen artikelen.

3.5. Vertalers
De doelstelling is in een jaar 200 artikelen op te leveren. De verwachting is minimaal 6 vertalers (o.a.
studenten) tijdelijk in te huren. Dat betekent 35 artikelen per vertaler.
Taken: Vertalen artikelen
In onderstaande organogram is schematisch de opzet van de organisatie weergegeven.
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3.6. Organogram

Stichting

Projectleider

Adviesgroep

Projectmedewerker
Nederland

Projectmedewerker
Indonesie

Vertalers

Vertalers
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4. Vermogen
4.1. Inkomsten
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
1.
2.
3.
4.

het stichtingskapitaal;
subsidies en donaties;
erfstellingen, legaten en schenkingen;
eventuele andere verkrijgingen en baten.

4.2. Beheer
De verkregen inkomsten worden aangehouden op een rekening-courant bankrekening. De stichting
houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Overeenkomstig haar statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon
doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken
over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.
4.3. Begroting
(De Stichting heeft geen startkapitaal. De beginbalans is daarom nul.)
INKOMSTEN / DEKKINGSPLAN
Eigen bijdrage
Crowdfunding
Projectleider: 50% van begrote uren
Projectmedewerker 1: 50% van begrote uren
Projectmedewerker 2: 50% van begrote uren
Donaties (Vrienden Van)
Sponsoring bedrijven
Fondsen en subsidies

€ 5.000,00
€ 2.800,00
€ 5.500,00
€ 5.500,00
€ 1.900,00
€ 1.000,00
€ 16.000,00

TOTALE INKOMSTEN (incl. btw)
UITGAVEN
DIRECTE KOSTEN: PERSONEEL
Projectleider: 50% van begrote uren
Projectmedewerker 1: 50% van begrote uren
Projectmedewerker 2: 50% van begrote uren
Tijdelijke inhuur medewerkers (vertalers)
Subtotaal
DIRECTE KOSTEN: MATERIALEN
Online platform: website, design, jaarlijkse kosten, hosting
etc.
Kosten met betrekking tot afkopen auteursrechten*
Subtotaal
INDIRECTE KOSTEN ORGANISATIE
Communicatiebudget: visitekaartjes, folders, promofilm,
promotieactiviteiten, ledenbijeenkomst
Kosten oprichten stichting
Subtotaal

€ 37.700,00

€ 2.800,00
€ 5.500,00
€ 5.500,00
€ 7.000,00
€ 20.800,00
€ 4.000,00
€ 2.500,00
€ 6.500,00

€ 3.000,00
€ 800,00
€ 3.800,00

Totale uitgaven (ex btw)

€ 31.100,00

TOTALE UITGAVEN (incl. btw)

€ 37.631,00
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*In deze begroting is rekening gehouden met het eventuele afkopen van auteursrechten voor
plaatsing krantenartikelen.
4.4. Toelichting vergoeding Projectleider
•
•
•
•
•

Uurloon: €35,- p/u ex BTW (€42,35 incl. BTW)
Effectieve werkweken: 52 weken – 12 weken vakantie = 40 werkweken.
Begrote uren per projectmedewerker: 4 uur per week = 4 uur x 40 weken = 160 uur.
Totale personeelskosten: 160 uur x €35,- = €5.600,- ex BTW (€6.776,- incl. BTW)
De projectleider dekt 50% van de totaal begrote manuren zelf.

In de begroting is daarom 80 uur opgenomen bij de uitgaven = 80 uur x €35,- ex BTW = €2.800,-

4.5. Toelichting vergoeding 2 Projectmedewerkers
•
•
•
•
•

Uurloon: €35,- p/u ex BTW (€42,35 incl. BTW)
Effectieve werkweken: 52 weken – 12 weken vakantie = 40 werkweken.
Begrote uren per projectmedewerker: 8 uur per week = 8 uur x 40 weken = 320 uur.
Totale personeelskosten: 640 uur x €35,- = €11.200 ex BTW (€13.552 incl. BTW)
De projectmedewerkers dekken 50% van hun totaal begrote manuren zelf.

Projectmedewerker 1
Projectmedewerker 2
Totaal

Totaal begroot (uur)
320
320

Eigen bijdrage (uur)
160
160

Te dekken uren
160
160

640

320

320

In de begroting is dus 160 uur per medewerker opgenomen bij de uitgaven:
•
Projectmedewerker 1: 160 uur x €35,- = €5500,- ex BTW
•
Projectmedewerker 2: 160 uur x €35,- = €5500,- ex BTW
4.6. Toelichting vergoeding vertalers
De doelstelling is in een jaar 200 artikelen op te leveren. De verwachting is 6 vertalers (o.a. studenten)
tijdelijk in te huren. Dat betekent 35 artikelen per vertaler.
•
•
•

1 Artikel = (gemiddeld) 1000 woorden
Vergoeding €35,- ex BTW per artikel (€42,35 inc BTW)
200 artikelen x €35,- ex BTW = €7000 ex BTW

4.7. Eigen Bijdrage
De projectleider dekt 50% van de totaal begrote manuren zelf. In de begroting is daarom 80 uur
opgenomen als Eigen Bijdrage = 80 uur x €35,- ex BTW = €2.800,Ook de projectmedewerkers zijn bereid zelf te investeren in het project. Zij dekken 50% van hun
totaal begrote manuren zelf. In de begroting is dus 160 uur per medewerker opgenomen als eigen
Bijdrage:
•
Projectmedewerker 1: 160 uur x €35,- = €5500,- ex BTW
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•

Projectmedewerker 2: 160 uur x €35,- = €5500,- ex BTW

Door lid te worden van de ‘Vrienden Van’ kunnen mensen donaties storten. In ruil hiervoor krijgen zij
exclusieve toegang tot content en jaarlijkse bijeenkomst.
4.8. Administratieve organisatie
De financiële administratie zal worden uitbesteed aan een administrateur die zorg draagt voor het
opstellen van de jaarrekening. Een beëdigd accountant controleert de jaarrekening.
Het bestuur stelt de jaarrekening vast en keurt deze goed. De stukken worden gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en gepubliceerd op de website van de stichting.
------------------------Aldus vastgesteld:
1 november 2016
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