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___________________________________________________________________ 
 
 

Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2017 
 
 
Voorwoord 
 
Dit Jaarverslag 2017 van de Stichting Peutjut-Fonds (SPF) geeft inzicht in de samenstelling 
van het bestuur, de doelstelling van de stichting en de wijze waarop de doelstellingen in 
2017 werden ingevuld. E.e.a. gebaseerd op de in 2014 door het bestuur vastgestelde 
Beleidsvisie “Op weg naar 2025”. 
 
Met ingang van dit jaar wordt ons jaarverslag alleen nog maar digitaal aan onze donateurs 
en relaties verstuurd. Bovendien wordt ons jaarverslag op onze website www.peutjut-fonds.nl 
geplaatst.  
 
 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
 

De SPF was ook in 2017 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder 
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Registratienummer (RSIN) 816736868. De 
status ANBI maakte het mogelijk dat giften aan de SPF voor 100% als belasting aftrekbaar 
kunnen worden opgevoerd. Periodieke giften zelfs zonder drempel. 

Met plaatsing van de beleidsvisie en de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar, inbegrepen 
de betreffende jaarrekeningen, op de website van de stichting (www.peutjut-fonds.nl) wordt 
invulling gegeven aan de ANBI-verplichtingen.  
  
 
Samenstelling bestuur per 1 januari 2017 
 
Voorzitter  Luitenant-kolonel b.d. R.J. Nix 
Vicevoorzitter  Kolonel b.d. C.J. Kool, MSc. 
Secretaris  Reserve luitenant-kolonel b.d. R.W.V. Rhemrev 
Penningmeester Eerste luitenant J.L.T. Warmoeskerken 
Leden   Brigadegeneraal b.d. G.A Geerts 

R. van Arkel 
Drs. A. Stolwijk 

Functioneel lid Commandant Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen  
en Museum Bronbeek 

 
Locale vertegenwoordiging in Banda Aceh, Indonesië Drs. Rusdi Sufi 
        Mr. Salya Rusdi (Adek) 
 
Administratieve ondersteuning Mevrouw M. Rhemrev – Klinke 
 

Stichting Peutjut-Fonds 
 

 De Bogaert 19 – 6983 HE Doesburg 
Telefoon 0313 - 477091 

Email: info@peutjut-fonds.nl 
Website: www.peutjut-fonds.nl 
IBAN: NL31 INGB 0003 5646 00 
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Erebestuurslid  Kolonel b.d. drs. G.H.K. Hes 
 
In de loop van 2017 hebben de heren G.A. Geerts en R. Van Arkel hun 
bestuurslidmaatschap beëindigd. Er heeft geen opvolging plaatsgevonden, waardoor een 
kleiner en slagvaardiger bestuur ontstond. 
 
Het bestuur heeft in 2017 vergaderd op 3 maart, 10 augustus, 6 oktober en 1 december. In 
de vergadering van 3 maart werd de jaarrekening 2016 vastgesteld en gepubliceerd op onze 
website, conform ANBI-verplichtingen. In de vergadering van 1 december werd een jaarplan 
voor 2018 vastgesteld, inbegrepen een bijbehorende begroting. 
 
 
Vrijwilligers en beloningsbeleid 
 
Het bestuur bestond uit vrijwilligers. De stichting kende geen financiële beloningen voor 
bestuurders en vrijwilligers. 

 

Doelstelling SPF 
De stichting stelde zich dit jaar, conform haar statuten ten doel: 

- De restauratie en het onderhoud van de Erebegraafplaats “Peutjut” te Banda 
Aceh, Indonesië. 

- De bevordering van de studie van de historie, de talen en de cultuur van Atjeh en 
de verspreiding van de kennis over deze onderwerpen. 

Deze twee doelstellingen werden als volgt gerealiseerd: 

 

Beheer en onderhoud Erebegraafplaats Peutjut (eerste doelstelling). 

Geheel 2017 betaalden wij een lokale vertegenwoordiger en een inwonend beheerder 
(inbegrepen jaarbonussen). 
 
Onze lokale vertegenwoordiging was voor de SPF het primaire aanspreekpunt in Aceh. Zij 
onderhielden onze contacten met Indonesische/Acehse instanties. Prioriteit lag bij het (meer) 
betrekken van de monumentenorganisatie Balai Pelestrian Cagar Budaya (Banda Aceh), 
afgekort BPCB(-BA), de Provincie Aceh en de Gemeente Banda Aceh bij de instandhouding 
van Peutjut. Verder gaven onze lokale vertegenwoordigers in voorkomend geval namens de 
SPF opdrachten aan lokale aannemers, beheerden zij onze lokale kas en stuurden zij onze 
beheerder aan. 
 
Onze beheerder onderhield het linker deel van Peutjut en ontving en begeleidde bezoekers. 
 
De Gemeente Banda Aceh onderhield het rechter deel van Peutjut. Het personeel dat dit 
uitvoerde, kreeg een lunchvergoeding. 
 
De Provincie Banda Aceh is gevraagd om infrastructurele (onderhouds) werkzaamheden op 
Peutjut uit te voeren. Voor de stichting ligt vanwege beperkte financiële middelen de prioriteit 
bij het onderhouden van de Erepoort, de grafmonumenten en de graven op het centrale deel 
van Peutjut. 
 
D.z.v. BPCB-BA werden restauratie werkzaamheden uitgevoerd op met name het rechter 
deel van Peutjut. 
 
Gedurende het jaar werden door de stichting restauratie werkzaamheden op Peutjut 
uitgevoerd ten laste van een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting 
Tuurlijk, de Sregez Stichting en andere extra donaties. De restauraties ten laste van het 
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Prins Bernhard Cultuurfonds over de periode 2015-2017 voor een totale subsidie van € 
16.000 werden hiermee afgerond. De voorfinanciering die door onze stichting ten laste van 
ons Kapitaalfonds was gedaan, is dit boekjaar gedeclareerd bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Onze declaratie werd goedgekeurd. 
 
 
Culturele aangelegenheden (tweede doelstelling) 
 
Het proces van herregistratie van Peutjut als Indonesisch Rijksmonument d.z.v. de Dinas 
Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh (BPNB-BA) werd gevolgd. 
 
Ook dit jaar werden aanvullend documentatie en foto’s beschikbaar gesteld aan onze 
vertegenwoordiging in Banda Aceh voor verspreiding in Aceh. Het Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Aceh (PDIA) en het BPNB-BA werden desgevraagd ook van de door hen 
gewenste informatie voorzien voor zover dit door de stichting kon worden gerealiseerd. 
 
Vragen van donateurs en/of andere geïnteresseerden betreffende de koloniale geschiedenis 
van Atjeh werden naar vermogen uitgezocht en beantwoord.  
 
 
Communicatie en website 
 
De SPF heeft een eigen website: www.peutjut-fonds.nl. Een van de bestuursleden treedt op 
als webbeheerder. De website werd in 2017 maandelijks bijgewerkt, o.a. door plaatsing op 
de website van de beleidsvisie, de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar, de uitnodiging 
voor de Donateursdag en onze eerste nieuwsbrief 2017-1. 
 
 
Donateurs 
 

Op zondag 29 oktober 2017 werd in de Kumpulan op het Landgoed Bronbeek te Arnhem 
onze jaarlijkse donateursdag gehouden. Zo’n 30 donateurs woonden deze dag bij.  

Onze voorzitter Robbert Jan Nix en secretaris Richard Rhemrev hebben de extra 
restauraties toegelicht die wij, met name dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds, de 
Stichting Tuurlijk, de Sregez Stichting en andere axtra donaties in de afgelopen drie jaar op 
Peutjut konden uitvoeren. Tevens deden zij verslag van hun werkbezoek aan Aceh eind 
2016. 
 
Daarna hielden vicevoorzitter Charles Kool en penningmeester Jan Warmoeskerken een 
korte voordracht over ons (financieel) beleid. Zij gaven een overzicht van de ontwikkelingen 
in de afgelopen jaren en lichtten ons toekomstig beleid toe. 
 
Gedurende het jaar werden donateurs die in de voorgaande jaren (nog) niet hadden 
gedoneerd, maar wel onze informatie bleven ontvangen, drie maal verzocht om de stichting 
alsnog financieel te ondersteunen. Op 31 december werd de omvang van ons reguliere 
(betalende) donateursbestand vastgesteld op 123 donateurs. 
 
 
Subsidies 
 
In 2017 werd met succes een extra subsidie voor aanvullende restauratiewerkzaamheden op 
de Erebegraafplaats Peutjut geworven bij het Prins Bernhard Cultuurfonds (mede mogelijk 
gemaakt door het Alida Wilhelmina Fonds) ten bedrage van € 10.000 te besteden in 2018 en 
2019 en te declareren voor 1 december 2019.  
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Archief 
 
De voor het afgelopen jaar relevante zaken zijn in het stichtingsarchief opgelegd. 
 
 
Jaarrekening 
 
 
Balans per 31 december 2017 (bedragen zijn in hele euro’s) 
 
Kasmiddelen     Vermogen  
 
Zakelijke rekening  €    8.112 Kapitaal per 01-01-2017  €    7.016 
Spaarrekening  €  10.380 Kapitaalfonds per 01-01-2017 €  32.000 
Bonus spaarrekening  €  29.620   
Kas Rusdi Sufi  €    4.024 Kapitaal per 31-12-2017  €  12.136 

------------- Kapitaalfonds per 31-12-2017 €  40.000 
Totaal    €  52.136 

 Toename vermogen in 2017  €  13.120
       

 
Staat van Baten en Lasten 2017 
 
Baten      Lasten 
 
Vaste donaties  €    5.693 Beheer en onderhoud  €    3.559 
Extra donaties   €    6.700 Aanvullende restauraties  €    8.041 
PBCF subsidie  €  16.000 PBCF storting naar Kapitaalfonds €    8.000 
Donateursdag   €       975 Donateursdag    €    1.217 
Legaten   €           0 Jaarverslag    €    1.816 
Rente    €       114 Nieuwsbrief    €       234 
Koerswinst   €       168 Reservering werkbezoek  €    1.500 
      Organisatiekosten   €    1.663 
      Voordelig saldo   €    3.620 
    -------------      ------------- 
Totaal    €  29.650      €  29.650 
 
 
Aantekeningen behorende bij jaarrekening 2017 
 
De balans vertoont een toename van ons vermogen van € 13.120. Dit komt met name omdat 
aanvullende restauraties ten laste van een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
door ons in 2015 en 2016 eerst moesten worden voorgefinancierd ten laste van ons 
Kapitaalfonds (hetgeen in die jaren leidde tot een afname van ons vermogen). Dit jaar kon na 
de afronding van de restauraties een totaalbedrag ad € 16.000 bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds worden gedeclareerd en konden de door ons voorgefinancierde bedragen weer 
worden teruggestort in ons Kapitaalfonds. Ook is onder toename vermogen de reservering 
voor een werkbezoek in 2018 opgenomen. 
 
Met een (werk)kapitaal van tenminste € 10.000 zijn in elk geval de vergoedingen voor onze 
lokale vertegenwoordiging en onze beheerder voor de komende twee jaar gegarandeerd. 
 
Het afgelopen jaar heeft onze Stichting meer donaties ontvangen dan in 2016. Vanuit het 
regulier donateursbestand is een bedrag ontvangen van € 5.693. Mede door een extra 
donatie van de Stichting Tuurlijk van € 5.000, Sregez Stichting van € 750 en andere extra 
giften, is er over 2017 € 6.700 aan extra donaties ontvangen.  
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De kosten voor het onderhoud zijn in 2017 lager uitgevallen dan in 2016, mede omdat grote 
restauraties zijn bekostigd uit de ontvangen subsidie van het PBCF. Verder is er onderhoud 
aan de begraafplaats uitgevoerd door zorg van de lokale autoriteiten 
 
Gemiddeld gehanteerde koers van de euro naar de Indonesische Rupiah in 2017 is gesteld 
op: 1 € = 14.500 IDR. 
 
 
Begroting voor 2018 (bedragen zijn in hele euro’s) 
 
Baten      Lasten 
 
Vaste donaties  €    4.000 Beheer en onderhoud Peutjut €    5.000 
Extra donaties   €    3.000 Aanvullende restauraties Peutjut €    5.000 
Subsidies t.b.v. restauraties €    5.000 Werkbezoek    €    2.000 
Legaten   €    1.000 Organisatiekosten   €    1.000 
Rente    €       300 Nieuwsbrieven   €       300 
Eigen bijdrage donateursdag €    1.000 Donateursdag    €    1.000 
Reservering werkbezoek €    1.000 Onvoorzien    €    1.000
    -------------      ------------- 
Totaal    €  15.300      €  15.300 
 
In 2018 zal als gemiddelde koers van de euro naar de rupiah: 1 euro = 14.500 IDR worden 
gehanteerd. 
 
 
Kascontrole over het boekjaar 2017 
 
Op  30-03-2018 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren C.J. Kool en R.W.V. 
Rhemrev, als zodanig benoemd door het bestuur, de jaarrekening 2017 aan een onderzoek 
onderworpen.  
 
De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat: 

• Er een deugdelijke begroting voor het boekjaar 2017 was opgemaakt en het bestuur 
zich bij de uitvoering van haar beleid heeft gehouden aan de kaders van haar 
begroting; 

• De penningmeester op nauwgezette wijze boek heeft gehouden, waarbij alle uitgaven 
met nota’s werden verantwoord in een overzichtelijke administratie; 

• Een goede onderbouwde declaratie bij het Prins Bernhard cultuurfonds voor 
restauraties over de periode 2015-2017 werd ingediend en na ontvangst van de 
subsidie ons kapitaalfonds weer is aangezuiverd; 

• Van de donateursinkomsten een deugdelijke administratie werd bijgehouden; 
• Van de uitgaven die door onze vertegenwoordiger in Banda Aceh, dhr. Rusdi Sufi 

werden gedaan, duidelijke overzichten zijn ontvangen. 
 
De jaarrekening gaf een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van de Stichting op 31 december 2017, alsmede de baten en lasten over het 
boekjaar 2017. De kascontrolecommissie stelt dan ook aan het bestuur voor om de 
penningmeester acquit en décharge te verlenen met betrekking tot de jaarrekening 2017. 
 
 
(Getekend) 
 
 
C.J. Kool     R.W.V. Rhemrev     
Vicevoorzitter      Secretaris     
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Dit Jaarverslag van de Stichting Peutjut-Fonds over 2017, inbegrepen de Jaarrekening over 
het boekjaar 2017, werd vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 maart 2018 en 
conform wettelijke eisen ondertekend door alle bij de Kamer van Koophandel geregistreerde 
bestuursleden, te weten: 
 
 
 
(Getekend) 
 
 
 
R.J. Nix 
Voorzitter 
 
 
 
C.J. Kool 
Vicevoorzitter 
 
 
 
R.W.V. Rhemrev 
Secretaris 
 
 
 
J.L.T. Warmoeskerken 
Penningmeester 
 
 
 
A. Stolwijk 
Lid/webmaster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Nieuwsbrief 2017-1 d.d. 14 december 2017 
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___________________________________________________________________ 
 
 
NIEUWSBRIEF 2017-1         14 december 2017 
 
 

 
 

INDIEN U OVER EEN EMAIL ADRES BESCHIKT, WILT U DIT DAN AAN ONS 
DOORGEVEN DOOR EEN EMAIL TE STUREN AAN peutjutfonds@upcmail.nl.  

Donateurs die (nog) niet over een email adres beschikken, blijven onze nieuwsbrieven per 
post toegestuurd ontvangen. 

 
Samenstelling bestuur 
 
Voorzitter  Luitenant-kolonel b.d. R.J. Nix 
Vicevoorzitter  Kolonel b.d. C.J. Kool, MSc. 
Secretaris  Luitenant-kolonel (R) b.d. R.W.V. Rhemrev 
Penningmeester Eerste luitenant J.L.T. Warmoeskerken 
Lid   Drs. A. Stolwijk 
Functioneel lid Commandant KTOMM Bronbeek 
 
Administratie  Mevrouw M. Rhemrev - Klinke 
 
Locale vertegenwoordiging in Banda Aceh, Indonesië Drs. Rusdi Sufi 
        Mr. Salya Rusdi (Adek) 
 
Verslag donateursdag 
 
Op zondag 29 oktober 2017 werd in de Kumpulan op het Landgoed Bronbeek te Arnhem 
onze jaarlijkse donateursdag gehouden. Zo’n kleine 50 donateurs woonden deze dag bij. 

Stichting Peutjut - Fonds 
 De Bogaert 19 – 6983 HE  Doesburg 

Telefoon: 0313 - 477091 
Email: peutjutfonds@upcmail.nl 
IBAN: NL31 INGB 0003 5646 00  

 
Peutjut-Fonds 

Van de voorzitter 
 
Het is mij een genoegen om u hierbij onze allereerste 
nieuwsbrief aan te bieden. U krijgt vanaf nu tenminste 
tweemaal per jaar een nieuwsbrief met daarin actueel 
nieuws over onze stichting en over de Erebegraafplaats 
Peutjut. Ik wens u veel leesplezier toe. 
 

Ook wij gaan zoveel mogelijk digitaal !! 
 

Bekijk onze vernieuwde website op www.peutjut-fonds.nl 
 
M.i.v. komend jaar zullen wij u ons jaarverslag en de 
nieuwsbrieven, indien mogelijk, digitaal per email doen 
toekomen. 
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Natuurlijk werd ook deze donateursdag afgesloten met een gezellig samenzijn en een 
traditioneel Indisch buffet in de Kumpulan. 

 

Nieuwe donateurs 
 
Uit donaties betalen wij: beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut, 
organisatiekosten, jaarverslag, nieuwsbrieven, (reservering) werkbezoek en onvoorzien. In 
de afgelopen jaren is ons donateursbestand helaas zodanig afgenomen dat wij nu geld tekort 
komen om onze vaste kosten te dekken. Tijdens de donateursdag hebben wij daarom een 
dringende oproep aan onze donateurs gedaan om in hun directe omgeving nieuwe 
donateurs te werven. De eerste nieuwe donateurs hebben zich gelukkig reeds gemeld.  
 
 

HELPT  U  OOK  MEE  OM  NIEUWE  DONATEURS  TE  WERVEN ? 
 
 

 
 

Tot slot 
 

Wij  wensen  u  en  de  uwen  Fijne  Kerstdagen  en  een  Gezond  2018  toe. 
 

Onze voorzitter Robbert Jan Nix en 
secretaris Richard Rhemrev hebben de extra 
restauraties toegelicht die wij, met name 
dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds en 
de Stichting Tuurlijk, in de afgelopen twee 
jaar op Peutjut konden uitvoeren. Tevens 
deden zij verslag van hun werkbezoek aan 
Aceh eind 2016. 

Daarna hielden vicevoorzitter Charles Kool 
en penningmeester Jan Warmoeskerken 
een korte voordracht over ons (financieel) 
beleid. Zij gaven een overzicht van de 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren en 
lichtten ons toekomstig beleid toe. 
 

Fondsenwerving 
 
GOED NIEUWS:  
 
Van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
(mede mogelijk gemaakt door het Alida 
Wilhelmina Fonds) hebben wij voor de 
extra restauraties die wij in 2018-2019 
naast regulier beheer en onderhoud 
samen met Indonesië op Peutjut willen 
uitvoeren deze maand €10.000  extra 
subsidie toegezegd gekregen!  
 


