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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Arjati. In het verslagjaar stonden veel activiteiten
ingepland, die gerelateerd waren aan het landelijk thema 75 jaar vrijheid. Een voor velen in de
Indische en Molukse gemeenschap een beladen thema, immers 75 jaar geleden op 15 augustus was
er in Nederlands-Indië van vrijheid geen sprake. Graag hadden we hierover in dialoog willen gaan
om de betekenis van vrij zijn vanuit verschillende perspectieven te kunnen belichten.
Helaas heeft covid-19 een streep getrokken door talloze activiteiten en ging Nederland op slot.
Desondanks hebben toch een aantal activiteiten plaats kunnen vinden, waar we in dit jaarverslag
aandacht aan besteden. De activiteiten die niet zijn doorgegaan, worden kort benoemd. Wij hopen
deze activiteiten in 2021 alsnog een plek te kunnen geven.
Het niet kunnen doorgaan van diverse activiteiten en het in opdracht van de overheid sluiten van
het Indisch Museum heeft ook effect op onze vrijwilligers. Wat zo gewoon leek, blijkt nu niet zo
gewoon te zijn. Het valt de vrijwilligers zwaar dat activiteiten niet door gaan en zij niet ingezet
kunnen worden voor werkzaamheden, waar zij zoveel voldoening van kregen. Wij danken hun voor
hun geduld en weten dat zij er weer zullen staan, wanneer dit mogelijk is.
Maar niet alleen voor de vrijwilligers is het zwaar. Ook voor Stichting Arjati als organisatie heeft het
niet door kunnen gaan van activiteiten financiële consequenties gehad. Gelukkig heeft Stichting
Arjati haar hoofd boven water kunnen houden door bijdragen van Vrienden van Arjati, van
particuliere donateurs en de verkoop van het in augustus 2020 uitgebrachte Jubileumboek. Allen
hartelijk dank!
Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord, is covid-19 nog steeds niet overwonnen en is het niet
te voorspellen hoe de situatie zich ontwikkelt. Zoals het er nu uitziet, hopen we dat het Indisch
Museum in het 2e kwartaal van 2021 weer (deels) haar deuren kan openen en dat er vanaf 1
augustus 2021 grotere activiteiten georganiseerd kunnen worden. Wij hopen u dan weer te mogen
ontmoeten.
Graag tot ziens.
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Over de Stichting
1.1 Organisatie
Stichting Arjati is op 7 mei 2009 in Breda opgericht met als doel het borgen en overdragen van het
Indisch Cultureel Erfgoed. De Stichting Arjati heeft de culturele ANBI status vanaf 1 januari 2019. Het
beleidsplan en algemene informatie zijn terug te vinden op de website https://www.arjati.nl
Stichting Arjati kent statutair een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de
stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop. Er is sprake van een onbezoldigd bestuur.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

: M. Wallenburg
: C. Vodegel, I. Renwarin
: D. van Hoek
: E. Breuer

In het verslagjaar heeft mevrouw C. Vodegel haar taken als secretaris beëindigd en ervoor gekozen om als
vrijwilliger door te gaan. Mevrouw I. Renwarin heeft haar plaats ingenomen.
Stichting Arjati bestaat louter en alleen uit vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers op 31-12-2020 bedraagt 40. De
jongste vrijwilliger is 29 jaar en de oudste vrijwilliger is 86 jaar.
1.2 Doelstelling
Stichting Arjati streeft ernaar de Nederlands Indische geschiedenis vanuit verschillende
perspectieven te belichten. Zij wil een podium zijn voor iedereen, die op een of andere manier bij wil
dragen aan de geschiedenis van Nederlands-Indië.
Stichting Arjati zet zich in om de Nederlands Indische geschiedenis onderdeel te maken van het
regulier onderwijs. Er zijn diverse ontwikkelingen gaande om de geschiedenis van NederlandsIndië beter in te bedden in het regulier onderwijs. Stichting Arjati levert hier graag een bijdrage
aan.
Stichting Arjati wil op een laagdrempelige manier mensen met het Indisch cultureel erfgoed kennis
laten maken. Dit doet zij door middel van het geven van workshops, het houden van
tentoonstellingen, het stimuleren van theater- en/of muziekvoorstellingen e.a. activiteiten die
hieraan gerelateerd zijn.
Stichting Arjati streeft naar het behoud en borgen van de Indië Herdenking op 15 augustus, zowel
landelijk in algemene zin als regionaal in Breda bij het Indisch Monument aan de Bernard de
Wildestraat in Breda.
Om deze doelstellingen te ondersteunen zal er de komende jaren ook een opleidingsplan komen ter
bevordering van de deskundigheid van onze vrijwilligers op het gebied van de geschiedenis van NederlandsIndië en de Molukken. Daarbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om presentatie en communicatie.
Afhankelijk van de functies die de vrijwilligers bekleden wordt gekeken welke cursussen of workshops het
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beste bij hun behoefte aansluiten.

1.3 Communicatie
De communicatie van Stichting Arjati verloopt via haar website https://www.arjati.nl Daar kunnen
bezoekers terecht voor informatie over gehouden en komende activiteiten, gerelateerd aan
materieel en immaterieel erfgoed.
Aan het einde van het verslagjaar is gestart met een werkgroep 3e generatie, die zich bezighoudt
met PR via de digitale kanalen als Instagram, Facebook, twitter e.a. Op deze manier wordt
getracht aansluiting te vinden bij jongere generaties, die zich interesseren voor het Indisch
cultureel erfgoed.
In regionale weekbladen en afhankelijk van de grootte van de activiteit worden artikelen geplaatst
in dagbladen en via regionale omroepen als Omroep Brabant, BredaNu en Elisabeth TV.
1.4 Inkomsten
Stichting Arjati is een non-profit organisatie. De inkomsten die zij ontvangt via Vrienden
van Arjati, donaties en sponsoring vloeien rechtstreeks terug in de organisatie.
Stichting Arjati dankt haar vrienden, individuele donateurs en haar individuele sponsors.
Daarnaast dankt zij de Gemeente Breda en Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom voor hun
financiële en materiële bijdragen.
Meer financiële informatie vindt u in hoofdstuk 4.
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2. Terugblik activiteiten 2020
2.1 Herdenking en herinnering
Indië Herdenking 15 Augustus 2020
Een van de kerntaken van Stichting Arjati is het borgen van de Indië Herdenking op 15 Augustus. In
2009 heeft zij deze taak overgenomen van de werkgroep herdenking KJBB (Kinderen Japanse
Bezetting en Bersiap).
Op 15 Augustus 2020 droeg de Indië herdenking het thema ‘Vrij zijn’. Niemand had kunnen
voorzien, dat dit thema vanwege covid-19 zo met de actualiteit verweven was. Door de strenge
veiligheidsmaatregelen vanwege de situatie rondom covid-19 kon de Indië Herdenking slechts door
een handjevol mensen bezocht worden.

Dit jaar geen Groep Luchtmacht Reserve, geen Raffykoor en geen leerlingen van KBS Kievitsloop,
die normaliter ondersteuning zouden bieden bij de ceremonie protocollaire, de muziek en het
aanbieden van de bloemstukken. Ook geen honderden bezoekers en geen bewoners van Raffy in de
tuin, met wie samen herdacht en samen na afloop nagepraat en gegeten kon worden. Wat een
teleurstelling. Niet alleen voor de bezoekers, de bewoners en de familie, maar ook voor Stichting
Arjati en haar vele vrijwilligers.
Gelukkig werd het door een samenwerking tussen BredaNu en Elisabeth TV mogelijk gemaakt om
de Indië Herdenking live te streamen en uit te zenden, met daaromheen een prachtig programma.1

1

https://www.youtube.com/watch?v=ywnPNqTL1Zo&feature=emb_imp_woyt
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Dit bleek een groot succes, te merken aan de bedankjes die we kregen van mensen die de
uitzending hadden bekeken.
Overige Herdenkingen
Stichting Arjati is altijd aanwezig bij de Dodenherdenking op 4 mei in Valkenberg bij het
monument De Vlucht. Echter dit jaar konden we er niet bij zijn. Ook hier was covid-19 bepalend
voor de invulling van de herdenking en werd er gekozen voor een minimum aantal aanwezigen.
Hoe bijzonder was het dan ook dat Stichting Arjati door het Nationaal Comité 4- 5 mei de
mogelijkheid kreeg om honderden tulpen rood – wit – blauw te laten plaatsen bij het
monument De Vlucht. Mooi dat Stichting Arjati op deze manier haar betrokkenheid kon tonen.

Dit gold ook voor de andere herdenkingen, die in het verslagjaar niet op de reguliere manier
georganiseerd konden worden; De Indië Herdenking bij de Trip van Zoudtlandkazerne in juni en
de Herdenking Bevrijding Breda eind oktober bij de Poolse militaire erevelden.
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2.2 Overdracht en educatie
Lager en middelbaar onderwijs
Stichting Arjati organiseert diverse activiteiten, die aansluiten bij de doelstelling. De doelgroep die
Stichting Arjati wil bereiken is eenieder, die geïnteresseerd is in de Nederlands-Indische
geschiedenis. Zij probeert op een dusdanige manier naar buiten te treden, opdat eenieder
geprikkeld raakt en nieuwsgierig wordt naar het Indisch cultureel erfgoed. Onderdeel hiervan is het
actief samenwerking zoeken met het basis- en voortgezet onderwijs.
De voor 2020 geplande activiteiten met leerlingen van KBS Kievitsloop en leerlingen van Helder
Camara konden vanwege covid-19 niet door gaan. Ook de in april geplande Indische dag bij het
OLV (middelbaar onderwijs) – waar Stichting Arjati in de voorbereiding bij betrokken was - werd
afgelast. De contacten worden onderhouden en in het schooljaar 2021/2022 hopen we deze
activiteiten weer met elkaar te kunnen oppakken.
Ieder jaar staat Stichting Arjati met het Indisch Museum in het overzicht van musea, waar lagere en
middelbare scholen op bezoek kunnen komen. Het afgelopen schooljaar hebben de activiteiten van
Museumschatjes en Museumschatten helaas niet door kunnen gaan.
Jubileumboek, 10 jaar herdenken bij het Indiëmonument in Breda
In het verslag jaar hadden we graag onze jubileumuitgave, 10 jaar herdenken bij het Indiëmonument in Breda, op een grootse wijze willen presenteren. Helaas moesten we ook hier ons
draaiboek bijstellen, echter hadden we het geluk dat 15 augustus tussen de 1e en 2e coronagolf lag.
Dit gaf ons de mogelijkheid om toch nog met een klein publiek de presentatie te houden, waarbij
de burgemeester van Breda, de heer Paul Depla, en de deelnemers aan het boek – ingedeeld in
tijdsloten -de eerste exemplaren overhandigd kregen.
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Maand van de Geschiedenis
Aan de deelname van Stichting Arjati aan de Maand van de Geschiedenis was een gedegen
voorbereiding vooraf gegaan. Met het thema Oost-West kon Stichting Arjati flink uitpakken.
Samen met de Nieuwe Veste, Breda Promotions, De Teruggave, het Stadsarchief Breda,
Boekhandel Van Kemenade & Hollaers en Wolf Publishers werd een prachtig programma samen
gesteld met het thema ‘Nederlands-Indië, een koffer vol herinneringen’. Het programma startte op
4 oktober en zou lopen tot en met 29 november. Helaas hebben we alleen de aftrap op 4 oktober
van auteur Dido Michielsen met haar boek Lichter dan ik mogen meemaken. Alle andere op de
planning staande boekpresentaties, werden tot nader order uitgesteld.
Blind Walls Gallery
Blind Walls Gallery is hét museum op straat. Internationale kunstenaars werken aan een groeiende
collectie muurschilderingen geïnspireerd op het verleden, heden en de toekomst van Breda. Ook
de muur van het Indisch Museum werd door Blind Walls Gallery van een muurschildering voorzien
en wel door kunstenaar Marije Maria. Geïnspireerd door de verhalen van de vrijwilligers van het
Indisch Museum maakte ze het ontwerp voor deze muurschildering. De muurschildering is een
herinnering aan voormalig Nederlands Indië met batik stof, rijstvelden en melati bloemen. De
schildering is gemaakt ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Japanse bezetting. De melati
bloem is tevens het symbool van de officiële herdenking op 15 augustus. De schildering is
onderdeel van het project Brabant Remembers. Brabant Remembers vertelt persoonlijke verhalen
over de Tweede Wereldoorlog: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding.
Op 14 augustus werd de muurschildering onthuld in het bijzijn van wethouder Jeugd, Onderwijs en
Cultuur Marianne de Bie. Als primeur mocht Stichting Arjati de eerste officiële naamplaquette
plaatsen bij de muurschildering.
Presentaties
Door het afgelasten van Indische bijeenkomsten was het voor Stichting Arjati niet mogelijk om
zichzelf te presenteren via een stand. Normaliter werd hier pr gedaan voor Stichting Arjati en de
activiteiten die georganiseerd zouden worden. Door het wegvallen van deze bijeenkomsten viel er
ook een bron van inkomsten weg, waaronder donaties van diverse individuele personen.
Op 15 augustus 2020 hebben Walter Kessels en zijn kleinzoon Ralph meegedaan aan een
radioprogramma van de ORTS. In dit programma spraken zij over de Indië Herdenking, die in de
ochtend gehouden was, en wat Stichting Arjati voor hun betekent.2
Stichting Arjati heeft ondersteund bij een reportage over Arie Mosies. De productie was in handen
van het Stadsarchief Breda. De reportage kreeg de titel ‘Van Sumatra tot Breda’ en werd o.a.
opgenomen in het Indisch Museum in Breda.3
Stichting Arjati heeft bijgedragen aan de promotie van het boek Kind in Indië van Kevin Felter, door
het Indisch Museum ter beschikking te stellen als film locatie.4

2

https://www.arjati.nl/wp-content/uploads/2020/09/OVOZ-15.08.2020-Int-W.-Kessels-R.-den-Boer-2-4.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=EAeENZtE0Vc
4
https://www.youtube.com/watch?v=7auAvIFlydU
3
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2.3 Materieel en immaterieel erfgoed
Indisch Museum
Het Indisch Museum, selamanya di dalam hatiku, werd op 17 maart 2019 officieel geopend in het
bijzijn van burgemeester de heer Paul Depla en wethouder Marianne de Bie. Het Indisch Museum
streeft ernaar om een volwaardig erfgoedmuseum te zijn. Dit doet zij door zich te richten op
a)
b)
c)
d)

behoud en bescherming van de collectie,
het faciliteren van ontmoeting voor bezoekers,
het vastleggen van individuele verhalen
het bieden van erfgoededucatie.

Aan alle 4 criteria – verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten - wordt door het Indisch
Museum hard gewerkt. Er is een start gemaakt met het registeren en omschrijven van de in het
museum tentoongestelde objecten en de objecten die bewaard worden in het depot. De
omschrijvingen kunnen zowel op papier als digitaal geraadpleegd worden.
Voor het Indisch Museum was 2020 een ingrijpend jaar. Het corona effect was hier duidelijk te
voelen. In eerste instantie kon het Indisch Museum open blijven met de nodige
veiligheidsmaatregelen, echter door verscherping van de veiligheidsmaatregelen kon bezoek
alleen nog op afspraak komen en in de tweede helft van het verslagjaar was bezoek helemaal niet
meer mogelijk. Wat een teleurstelling; niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de
vrijwilligers. Daar waar het Indisch Museum zo hard gewerkt heeft aan naamsbekendheid door
mond op mond reclame, moest er nu naar wegen gezocht worden om de aandacht voor het
Indisch Museum vast te houden.
Met betrekking tot erfgoededucatie doet Stichting Arjati actief mee om middelbare scholen en
lagere scholen te stimuleren tot museumbezoek. Een aantal gastvrouwen en gastheren zijn zodanig
getraind dat zij leerlingen die zich inschrijven via Museumschatten of Museumschatjes deskundig
kunnen begeleiden tijdens hun museumbezoek.
Stichting Arjati schuwt de samenwerking met andere musea en organisaties op het gebied van
Indisch cultureel erfgoed niet. Steeds vaker wordt nl. aan het Indisch museum gevraagd om
individuele archieven in bewaring te nemen. Met de schenker(s) wordt gekeken of deze archieven
wel op zijn plaats zijn in het Indisch museum of dat deze informatie beter bewaard kan worden in
één van de andere musea, die gelinkt zijn aan de Nederlands Indische geschiedenis. Te denken valt
aan Museum Bronbeek in Arnhem of het Indisch Familiearchief in Den Haag.
Diverse activiteiten van het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag zijn voor Stichting Arjati
interessant om regionaal op in te zetten. Als voorbeelden kunnen genoemd Huizen van Aankomst,
die in het verslagjaar gestart zijn en de lessenreeks Inclusief Indië, die kunnen bijdragen aan een stuk
deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers.
Mini-expositie in de Teruggave
Vanwege de sluiting van het Indisch Museum werd er naar wegen gezocht hoe we ons toch
konden presenteren. Zo werd door Breda Promotions ons een aanbod gedaan om een expositie te
houden in het restaurant Het Kruithuis van De Teruggave in Breda. Dit aanbod namen we met
beide handen aan en van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 28 augustus werd een miniexpositie De Vergeten Oorlog gehouden. Een deel van de collectie van het Indisch Museum werd
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hiervoor naar het Kruithuis gebracht.
Rondleidingen in het Indisch Museum
De rondleidingen in het Indisch Museum voor groepen heeft Stichting Arjati af moeten zeggen.
Met hen is afgesproken de website van Stichting Arjati in de gaten te houden. Daarop staat
vermeld wanneer het Indisch Museum weer groepen kan ontvangen.
Depot Indisch Museum
Met een geldelijke bijdrage van NL Doet is het mogelijk geweest om van de zolder boven het Indisch
Museum een depot te maken voor de grote hoeveelheid voorwerpen die het Indisch Museum in
bewaring heeft. Ook NL Doet, dat op 13 maart zou plaatsvinden, kon niet worden gehouden en
verzet naar oktober. Echter de situatie verbeterde niet, waardoor begin oktober eigen vrijwilligers
van Stichting Arjati de werkzaamheden binnen de geldende veiligheidsmaatregelen hebben
opgepakt. Dit alles met een mooi resultaat als gevolg. In 2021 worden de hoeveelheid voorwerpen
geordend en geregistreerd en opgeslagen in het depot op zolder.
2.4 Overig
Uitreiken Ereteken voor Orde en Vrede
In het Museum in Breda werd op woensdag 19 februari 2020 opnieuw het Ereteken voor Orde en Vrede aan de
heer Mulders uitgereikt. Het Ereteken voor Orde en Vrede werd door koningin Wilhelmina op 12 december
1947 in een Koninklijk Besluit ingesteld. Op het lint van de medaille kunnen jaargespen gedragen worden.
Militairen die (in militair verband) tegen kwaadwilligen moesten optreden krijgen deze gespen toegekend.
Onafhankelijk van de tijd van actie wordt voor elk jaar een gesp verleend. (bron: ministerie van defensie) De
heer Wim Mulders, geboren op 16 maart 1926 op Zwarteberg – een gehucht tussen Zevenbergen en Leur – is in
1946 als OVW ’er vrijwillig in dienst gegaan. In 1949 zat zijn diensttijd erop en kwam hij terug in Nederland. Hij
ontving toen ook dit ereteken met de daarbij behorende speld en oorkonde. Helaas is hij het insigne
kwijtgeraakt en heeft deze ook niet meer teruggevonden. Stichting Arjati is blij dat de heer Mulders zijn
insigne opnieuw heeft mogen ontvangen.
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3. Voorgenomen activiteiten 2021
In 2021 hopen wij de reguliere activiteiten weer op te pakken. Helaas zijn de
veiligheidsmaatregelen vanwege covid-19 niet versoepeld en is het ten tijde van het schrijven van
dit jaarverslag niet bekend, wanneer en hoe versoepeling gaat plaatsvinden. Desalniettemin
beschrijven wij hieronder een aantal activiteiten, waarvan wij verwachten dat die – desnoods op
een aangepaste manier – door zullen gaan.
3.1 Herdenking en herinnering
De Indië Herdenking op 15 Augustus 2021 wordt gehouden bij het Indiëmonument aan de Bernard de
Wildestraat 400 in Breda. Omdat het onduidelijk is hoe de situatie rondom het coronavirus zich ontwikkelt,
worden drie opties door Stichting Arjati onderzocht. Voor de optie die het meest past bij de situatie op 15
augustus 2021 wordt dan gekozen. Vanwege het succes van het live streamen en uitzenden tijdens de
afgelopen Indië Herdenking, is Stichting Arjati voornemens dit opnieuw op deze manier in beeld te brengen.
De Indië Herdenking wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Gemeente Breda.
Stichting Arjati neemt deel op uitnodiging aan landelijke en regionale herdenkingen.
Stichting Arjati is aanwezig bij (online) bijeenkomsten van Nationaal Comité 4 en 5 Mei.
3.2 Overdracht en educatie
De onderhouden contacten met basisscholen en middelbare scholen worden opgepakt. Op het moment dat
basisscholen en middelbare scholen weer in hun ‘normale’ ritme komen, kunnen afspraken gemaakt worden
over nieuwe activiteiten.
Wanneer het Indisch Museum weer opengesteld mag worden, kunnen ook de groepsbezoeken ingepland
worden. Met belangstellenden, wier aanvraag niet gehonoreerd kon worden, wordt hiervoor contact
opgenomen.
Zodra bijeenkomsten, waar Stichting Arjati het Indisch cultureel erfgoed kan promoten, weer georganiseerd
worden, zal Stichting Arjati daar aan deelnemen.
In oktober worden in het kader van de Maand van de Geschiedenis delen van het programma die in 2020 niet
door hebben kunnen gaan, opnieuw ingepland.
Stichting Arjati neemt deel aan de klankbordgroep van het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag, waar het
gaat over de lessenserie Inclusief Indië.
Om beter te kunnen aansluiten bij de derde generatie, wordt door Stichting Arjati in 2021 meer en actief met
sociale media gewerkt.
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3.3 Materieel en immaterieel erfgoed
Het streven is om in 2021 de objecten en voorwerpen in het Indisch Museum na te lopen en
(opnieuw) te ordenen en te registreren. De voorwerpen en objecten, die in bewaring zijn
genomen, krijgen na registratie een definitieve plek in het Indisch Museum of in het depot.
Vanwege de grote hoeveelheid aangeboden voorwerpen en boeken, is het voornemen om in
2021 te starten met een webshop. In deze webshop worden boeken en voorwerpen, die geen
meerwaarde hebben voor het Indisch Museum, te koop aangeboden. De inkomsten van de
webshop vloeien volledig terug in de kas van Stichting Arjati.
Stichting Arjati heeft van het CEWIN (collectieve erkenning) subsidie ontvangen om Indorock als een uniek
stuk Nederlandse muziekgeschiedenis te laten (her)beleven en vast te leggen als immaterieel erfgoed. Het
streven is om eind 2021/begin 2022 dit project af te ronden.
In de 2e helft van 2021 wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een Indische Stadstour.
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4. Financiën
In dit hoofdstuk worden de financiële gegevens van stichting Arjati van 2020 toegelicht aan de hand
van een winst- en verliesrekening en de balans.
4.1 Winst- en verliesrekening
De financiële gegevens voor stichting Arjati voor het jaar 2020 zien er als volgt uit:

Toelichting
Stichting Arjati is een stichting zonder winstoogmerk en om
die reden wordt te allen tijde het nettoresultaat
weggeschreven naar de reserves van de stichting. Deze
reserveringen dienen om de continuïteit van de stichting te
kunnen borgen opdat de stichting haar missie kan blijven
nastreven, het behoud van het Indisch en Moluks cultureel
en materieel en immaterieel erfgoed.
In 2020 stond er een bijzondere post op de winst- en
verliesrekening namelijk, jubileum – 10 jaar herdenken.
Zoals al eerder vermeld, heeft stichting Arjati in het kader
van haar jubileum een boek uitgegeven. Dit boek werd
betaald uit de reserves maar zou daarnaast ook
gefinancierd worden door sponsoren. Helaas vielen er een
aantal sponsoren weg vanwege Covid-19 maar is mede
dankzij particuliere sponsoren en Vrienden van, het jaar
2020 toch positief afgesloten.
Tot slot, in de winst- en verliesrekening is ook een post
Project Indorock opgenomen. Dit is een project wat
volledig gesubsidieerd wordt door het ministerie van
volksgezondheid en sport en hopelijk kan er in het najaar
een uitvoering plaatsvinden om het project af te sluiten.
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4.2 Balans

De balans van 2020 ziet er als volg uit:

In deze bedragen zitten de reserveringen ad € 4.046,36 voor project Indorock opgenomen.

Breda,

april 2021

M. Wallenburg
Voorzitter

D. van Hoek
Penningmeester
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