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Inleiding
Het ontstaan van de Stichting
Huidige bestuursleden en grondleggers zijn jeugdvrienden uit de 2 e en 3e generatie Molukse gemeenschap
te Leerdam. Sinds 1994 en met name door de burgeroorlog op de Molukken van 1999 tot 2004 zijn de
oprichters via hulporganisaties actief betrokken geweest bij de sociaalmaatschappelijke ontwikkeling van de
Molukse samenleving in Nederland, Indonesië en de Molukken.
In 2000 tot 2002 heeft dit geleid tot een zetel voor één van de oprichters in de Agenda Commissie
Molukken. De commissie diende het doel de Minister van Grote Steden Beleid en Koninkrijksrelaties, Rogier
van Boxtel, te adviseren over de toestand van de Molukse samenleving in Nederland en de Molukken ten
tijde van de burgeroorlog. Het advies van de ACM werd meegewogen in de beleidsontwikkeling en
benadering van de Nederlandse overheid in relatie tot de Molukse samenleving.
Sinds 2008 is de focus van de oprichters zich gaan richten op economische ontwikkeling na een zelf
gefinancierd onderzoek naar de rubberproductie en -handel in Kalimantan via de moeder van de voorzitter,
die afstamt uit het Dayak volk. Ook is er een economisch onderzoek gedaan in Sulawesi en Flores naar
inkoop van cashew noten voor een Sliedrechtse broker in noten en zuidvruchten.
Vervolgens is er veel ervaring opgedaan door met persoonlijk kapitaal mee te financieren in winkeltjes,
eethuisjes en lokale handel in specerijen en bosproducten van familie en vrienden in Indonesië. Er zijn
ondertussen zeven lopende projecten op persoonlijke titel van de oprichters. Eén in Jakarta, één in Bali,
vier in de Molukken en één in Thailand. Via de Stichting worden nu twee projecten gezamenlijk vorm
gegeven.

De huidige situatie
Het is een spannend en leerzaam inter- en multicultureel verhaal geworden van vallen en falen, weer
opstaan en behalen van successen. Om deze successen te borgen en het ontwikkelen te continueren is de
duidelijke behoefte ontstaan om de activiteiten te structureren binnen een non-profit organisatie.
Inmiddels is de Stichting de eerste samenwerkingsverbanden aangegaan met lokale kennisinstellingen,
ontwikkelingssamenwerkingorganisaties, overheidsinstanties, ondernemers en bedrijven. De komende tijd is
het belangrijk fondsen te werven via de website, social media, crowd funding, project partners en
evenementen.
Sinds januari 2013 is er een permanente aanwezigheid van een van de oprichters op de Molukken voor het
coördineren en monitoren van de aldaar aanwezige projecten. Sinds juni 2016 is een nog informele
Adviesraad opgericht in Indonesie. Vanuit deze Adviesraad zal uiteindelijk de Indonesische counterpart van
de Stichting worden opgericht.
De bestuursleden bezoeken sinds 2015 minstens 1 maal per jaar de Molukken om persoonlijk de projecten
te monitoren, evalueren en vergadering te houden in Ambon stad.
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1.

Algemeen.

De Stichting Beachhead Indonesia is statutair gevestigd in Leerdam ter adres:
Beukstraat 22
4142 WE Leerdam
Utrecht - Nederland
tel:
+31 6 2633 2570
email: info@beachheadindonesia.org
1.1

22-06-2016
24-06-2016
6630.6337
856.487.557
sinds akte

De organisatie

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Penningmeester II
Comitee van Aanbeveling
Asst. Prof. Dr. Bart Ferket
1.2

Datum akte van oprichting:
Inschrijving handelsregister:
Inschrijving KvK onder nummer:
RSIN:
ANBI:

Marco van der Vorst
Randolph Licumahua
Mische Paunussa
Habel Salawono

Population Health Science and Policy
Icahn School of Medicine at Mount Sinai

NL
NL
NL
NL

USA, New York, NY

De contacten

In Indonesie onderhoudt de Stichting goede contacten met de Nederlandse Ambassade in Jakarta, de
Kamer van Koophandel voor Oost-Indonesië (KADIN Indonesia Timur), de Moluks Provinciale Overheid,
lokale NGO’s en coöperaties, geregistreerde boeren- en vissersgroepen en ondernemers.
In Nederland onderhoudt de Stichting goede contacten met bedrijven die sinds 2013 op de Molukken zijn
geweest voor handelsmissies, in de Molukken actief zijnde NGO’s en het maatschappelijk middenveld uit
de Molukse gemeenschap.De Stichting is bezig samenwerking te zoeken met MFS II ontvangende
ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties.

2.

Kernprincipes van de Stichting

De Stichting hanteert kernprincipes om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken. De belangrijkste zijn
onderstaand omschreven.
2.1
De doelstelling
De welvaart, het welzijn en kennisniveau van lokale dorpsgemeenschappen op de Molukken, met name de
jeugd, jong volwassenen en vrouwen, op een internationaal gelijkwaardig professioneel en zelf
ontwikkelend peil brengen.
De Stichting wil dit doel verwezenlijken door het duurzaam ontwikkelen van de agrarische, visserij en
toeristische sector zodat het kwalitatief en kwantitatief aansluit op de behoefte van de internationale
markt. Het meehelpen aan de sectorontwikkeling doet de Stichting door het ondersteunen en/of opzetten
van bedrijven en coöperaties in relatie tot rechtstreekse handels- en ontwikkelingssamenwerkingsrelaties
met Nederland.
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2.2
Conformiteit aan het Nederlands Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
De stichting werkt binnen de ‘Aid Effectiveness’ kaders die zijn uiteengezet tijdens het Fourth High Level
Forum 2011 te Busan, Korea, georganiseerd door de Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD), Development Cooperation Directorate (DCD), Development Assistance Committee
(DAC), Working Party on Aid Effectiveness (WP-EFF) waarin het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het
Koninkrijk der Nederlanden onder leiding van voormalig voorzitter van de WP-EFF en huidig Minister van
Buitenlandse Zaken Bert Koenders, een belangrijke stempel heeft gedrukt.
Het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid is voorloper op het beleid van de OECD-DCD-DAC en
heeft het medefinancieringsstelsel (MFS II) voor ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties daarop vorm
gegeven. De stichting onderschrijft het beleid van de Nederlandse Regering en het OECD beleid omtrent
de wijze en focus van ontwikkelingssamenwerking en conformeert zich volledig in de ontwikkeling,
uitvoering, monitoring en evaluatie van haar projecten.
2.3
Karakter en waarden van de Stichting
De stichting Beachhead Indonesia komt mede voort vanuit de band tussen het Molukse volk en het
Nederlandse volk. Deze band is een onuitwisbaar historische factor geworden binnen de gezamenlijke
avontuurlijke geschiedenis die begon omstreeks de 16e eeuw na de geboorte van Jezus Christus. De
economische rijkdommen aan specerijen en grondstoffen brachten de Nederlandse koopvaardij en
zendingsmissies naar de ‘Uiteinden der Aarde’. Direct na de vrijheid van Indonesië werd de Nederlandse
demografie verrijkt met de komst van een grote groep Molukkers die werkzaam waren geweest in het
KNIL. Hierover valt vanuit een hoeveelheid aan persoonlijke en collectieve perspectieven oneindig veel
interessants te zeggen, te discussiëren en te leren.
De stichting staat daarom open voor iedere opinie, visie, perceptie en kritiek waarbij de wederzijdse
benadering er één is vanuit openheid en respect om te komen tot begrip, aanvaarding en waardering onder
betrokken partijen of individuen. In die nadrukkelijke verstande dat de stichting alle gebeurtenissen beziet
vanuit een positief daglicht en als basis voor oplossingsgericht samenwerken.
De stichting werkt binnen haar gegeven vermogen aan een betere toekomst van gelijke rechten, gelijke
kansen en evenredig voordeel voor iedere stakeholder binnen onze projecten. Ongeacht afstamming,
godsdienst, gender, opleiding, leeftijd, titel, predicaat, rang, maatschappelijke positie, organisatie of
politieke voorkeur danwel elke andere hier niet genoemde achtergrond.

3.

Werkwijze

De Stichting werft gelden bij particulieren en instellingen. Dat gebeurt voornamelijk op basis van specifieke
projecten en programma’s. In nauw overleg met de Adviesraad in Indonesie wordt bekeken waar behoefte
aan is en vervolgens wordt een begroting gemaakt. Op basis van die begroting worden vervolgens fondsen
geworven en samenwerking gezocht met project ondersteunende stakeholders.
3.1
De scope van de werkzaamheden
De werkzaamheden in Nederland bestaan o.a. uit:
- fondsenwerving.
- samenwerkingsverbanden bewerkstelligen met relevante bedrijven, overheden en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld.
- organiseren van informatieve bijeenkomsten en events over de projecten.
- het via de website informeren over de werkzaamheden en projecten.
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De werkzaamheden in Indonesie bestaan o.a. uit:
- het uitvoeren van surveys en onderzoeken.
- projecten ontwikkelen op basis van behoefte en haalbaarheid.
- projecten ondersteunen met advies en financien.
- samenwerkingsverbanden bewerkstelligen met relevante bedrijven, overheden en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld.
3.2
Monitoring & Evaluatie
Om de voortgang van de projecten te controleren, evalueren en nieuwe projecten af te stemmen,
bezoeken de bestuursleden jaarlijks de projecten in Indonesie voor eigen rekening.
De voortgang van de projecten wordt tussentijds en met regelmaat gerapporteerd aan het bestuur door
de Adviesraad in Indonesië.
3.3
Publicatieplicht
De stichting publiceert informatie over haar werkzaamheden, projectresultaten en jaarverslagen via:
- www.beachheadindonesia.org

4.

Financieel beleid

De financien worden beheerd door de penningmeester. Bij elke geldelijke transactie is de penningmeester
verplicht de voorzitter en de secretaris hiervan in kennis te stellen en goedkeuring te vragen.
De ontvangen en besteedde gelden worden verantwoord in het Jaarverslag van de Stichting, uit te voeren
door een nog nader te bepalen accountantskantoor. Het streven is dat de overheadkosten maximaal 5%
van de ontvangen gelden bedragen.
De Adviesraad in Indonesie controleert de financiele situatie op lokaal project niveau en rapporteert via de
voorzitter van de Adviesraad aan het Bestuur in Nederland. Dit gebeurt minimaal éénmaal per maand.
4.1
Afwezigheid winstoogmerk
De stichting beoogt geen winstoogmerk. Alle verkregen gelden, hetzij uit donaties, erflaten, subsidies of
opbrengsten uit economische projecten worden gebruikt ten gunste van de doelstellingen zoals statutair
omschreven.
4.2
Bestedingscriterium
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk om haar doelen te
bereiken.
4.3
Bestemming liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan een ANBI die hetzelfde algemene belang dient.
4.4
Beloningsbeleid
De bestuursleden, adviseurs en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
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5

Bestedingsbeleid

De projecten worden zorgvuldig gemonitored door leden van de Adviesraad in Indonesië. De stichting
ondersteund initiatiefnemende ondernemers, boeren, vissers en individuen Indonesie. Enig verdacht misbruik van de goede bedoelingen van de Stichting door stakeholders binnen onze projecten zullen worden
voorgelegd binnen een arbitrage overleg tussen bestuur, adviesraad en verdachte betrokkenen. Het
oordeel en daaruitvolgende consequenties zullen schriftelijk worden vastgelegd en uitgevoerd bij
advocatenkantoor Huliselan & Salawano en de mensenrechtenorgansiatie Humanum te Ambon Stad.
5.1 De huidige projecten
Op dit moment zijn de volgende projecten in uitvoering:
1. Inclusive Supply Chain Ontwikkeling Specerijboeren
Het lage kennisniveau en organisatiegraad van Molukse boeren belet hen om een betere marktprijs te
krijgen op de binnenlandse markt, laat staan de exportmarkt. Het ondersteunen van een lokale groep
boeren is in mei 2016 begonnen met een haalbaarheidsonderzoek naar verbetering van de supply chain
van farmgate tot local warehouse. Het onderzoek is afgerond in maart 2017. Het blijkt dat de volgende
ontwikkelingen ondersteund dienen te worden:
 capacity building voor boerenleiders.
 aangepast onderwijs aan boeren over de internationale markt.
 de bouw van een warehouse en proces facilities volgens HACCP food safety standards.
 het verkrijgen van certificering voor Global GAP, biologische landbouw en Fair Trade.
 toegang krijgen tot de Europese markt door pionierende samenwerking met de Nederlandse
specerijenindustrie.
In 2018 heeft Beachhead de samenwerking gezocht met een andere maatschappelijke organisaties
zoals Happy Green Islands en Titane om verdere stappen uit werken. Happy Green Islands is sterk
vertegenwoordigt onder specerijen producerende gemeenschappen op het eiland Saparua. Titane
ondersteunt een nootmuskaatcooperatie en proces faciliteit op het eiland Ambon.
2. Inclusive Supply Chain Ontwikkeling Gaharuboeren
Gaharu of Agarwood van de Aquilariaboom is het duurste bosproduct ter wereld. Het is een schaarse
grondstof voor de parfum-, geur- en farmaceutische industrie. Op de Molukkenen en de rest van ZuidOost Azie zijn volwassen oude bomen in het wild nagenoeg uitgestorven door de illegale handel.
Gaharu groeit echter van nature goed op de Molukken en biedt enorm economisch perspectief voor de
lokale dorpen.
De sociale onderneming PT Aquilaria Works Indonesia komt op voor de boeren door community based
kleine plantages op te zetten. Er is maar 1 hectare per boer voor nodig. De boer wordt eigenaar van een
deel van de geplante bomen en deelt daardoor in de winst. Door samenwerking te zoeken met
Nederlandse NGO’s, die investeren in inclusive business initiatieven zoals deze, werkt de Stichting eraan
dat zoveel mogelijk boeren kunnen meedoen.
 een verhoging van het inkomen met 15.000-20.000 euro per boer/jaar
 bescherming en herstel van de wilde Aquilariaboom op Seram
 tegengaan van gaharustropers in het Nationale Natuurpark Manusela
 bescherming, conservering en ontwikkeling van de traditionele specerijen teelt
3. Onderwijsondersteuning Kansarme Talentvolle Kinderen
De stichting werkt aan een financieel programma voor talentvolle kinderen waarvan de ouders
financieel niet draagkrachtig zijn om hen te laten doorstromen naar kwalitatief middelbaar onderwijs.
Vaak zijn het kinderen van alleenstaande moeders die hoger onderwijs mislopen doordat kwalitatief
aansluitend middelbaar onderwijs voor hen financiëel niet op te brengen is. In juli 2016 is de eerste
leerlinge geselecteerd; Febry Louhenapessy. Zij behoorde tot de top 3 beste leerlingen van de
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onderbouw eindexamens en is net begonnen aan haar nieuwe school, waar zij met glans alle
toelatingsexamens heeft afgerond.
4. Biologische tuinbouw Tawiri
In mei 2018 is Beachhead gestart met het ondersteunen van biologische en duurzame groententeelt op
initiatief van een boerengroep uit het dorp Tawiri op het eiland Ambon. Dit gebied is economisch in
ontwikkeling mede door de aanwezigheid van Airport Pattimura. Groententeelt is schaars op de
Molukken. Negentig procent van de groenten worden geimporteerd uit gebieden als Makassar en
Manado op de archipel van Sulawesi. Transport gaat hierbij over afstanden van 800 tot 1100 kilometer.
De projectleider van de boerengroep heeft door Beachhead een training biologische tuinbouw kunnen
volgen in Bogor, het botanische kenniscentrum van Indonesie. Sinds september zijn we gestart met de
praktische uitvoering op Ambon. Sinds kort zijn de kwekerij en het basiskamp opgelevert en starten we
eind november met een irrigatiesysteem. Alle werkprocessen, zaai-, groei en oogstschema’s worden
geanalyseerd en tot protocollen verwerkt. Het doel is dat eind volgend jaar het experiment uitgerold
kan worden tot programma voor de regio in samenwerking met de lokale overheid.
5.2 Projecten op middellange termijn
 Oprichting van een counterpartorganisatie in Indonesië om de samenwerking met lokale initiatiefnemers, overheidsprogramma’s en financiele steun ontvangende stakeholders beter te kunnen
faciliteren.
 Een stage- en onderzoeksprogramma waarbij Indonesische en Nederlandse studenten doelgericht
samenwerken ten behoeve van ontwikkeling en verbetering van projecten van de Stichting.
5.3 Projecten op lange termijn
De Stichting hoopt in de toekomst, via haar projecten, een spil te vormen in een samenwerkingsverband
tussen de Nederlandse Ambassade en het INA te Jakarta, Nederlande bedrijven en maatschappelijk
middenveld, de Indonesische centrale overheid, de Molukse Provinciale overheid, het lokale MKB,
coöperaties en andere belangenbehartigende instellingen. Onze projecten zijn voornamelijk gericht op
economische vooruitgang van smallholders. De survey resultaten geven nu al een gedetailleerd beeld van
de situatie aan de onderkant van de supply chain waarmee de Stichting een verbinding wil maken naar het
Nederlandse bedrijfsleven zoals bijvoorbeeld de specerijenindustrie en visserij.
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