
Jaarverslag 2014

Activiteiten en financieel overzicht

Activiteiten

Naast het regelmatig verstrekken, bijwerken en beantwoorden van berichten middels onze 
mailinglist en Facebook-pagina heeft de stichting in 2014 concrete activiteiten opgezet en 
uitgevoerd zowel in Nederland als in Oost Timor.

Begin januari is in samenwerking met Victor Joseph (VJ MediaLink) een interview met Endie van 
Binsbergen opgenomen over achtergronden van de stichting en het radioproject. Het interview  
werd afgenomen in Bahasa Indonesia en in Utrecht alvast gedeeltelijk gemonteerd. Dit materiaal 
is op CD meegegeven aan een particulier die naar Oost Timor reisde. Daar is het in Viqueque in 
de radiostudio van RPV verwerkt in een programma dat in delen werd uitgezonden in de aanloop 
naar de viering van de tiende verjaardag van Radio Povo Viqueque. Er waren aan dit project geen 
kosten verbonden, met dank aan Victor Joseph en degene die de CD in bagage wilde meenemen.

Medio januari was de stichting vertegenwoordigd in het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den 
Haag, tijdens de horingen in de zaak Oost Timor versus Australië over de inval in het Australisch 
advocatenkantoor dat de Timorese belangen behartigt inzake de gas- en olievoorraden in de 
Timorzee. Naast morele ondersteuning voor de Timorese woordvoerders, werden oude banden 
aangehaald en nieuwe contacten gelegd voor toekomstige samenwerking. 

Eind januari was in het kader van de Timor-Papua Connection (TiPaCo) een culturele avond met 
de Papua Free Jam in het Cultureel Dagcafé Kopi Susu, te Utrecht, op uitnodiging van Samen 
Muziek Maken Utrecht (SMMU). Jam werd geleid door Andy Korwa, Maybe Ireeuw en Raymond 
Kurni, die prachtige liederen uit West Papua ten gehore gaven. Na de pauze voegde de violist 
Joep Belien zich bij de muzikanten. De avond was goed bezocht en werd tot in de kleine uurtjes 
voortgezet in Café Lombok. Dank aan Joop Leppink van SMMU en de barmensen van Kopi Susu!



De maand juni ondernam de stichting actie toen bekend werd dat het meedragen van de 
Morgenstervlag verboden zou zijn tijdens het defilé op Nationale Veteranendag. De Morgenster 
is de vlag die in 1961 door Nederland werd toegekend aan de Papua’s, in de aanloop naar 
onafhankelijkheid van deze voormalige kolonie Nederlands Nieuw Guinea. Voor de Nieuw Guinea 
veteranen is het een principezaak om deze vlag mee te dragen tijdens het defilé, omdat het hun 
missie was om de vrijheid van de Papua’s te waarborgen. Het zijn juist deze veteranen die nog 
altijd meedragen hoe Nederland zich destijds terugtrok en de Papua’s in 1962 in de steek liet. 
Om zowel de vlag, de Papua-kwestie en het kritische standpunt van de Nieuw-Guinea veteranen 
krachtig naar voren te brengen, riep de stichting via Facebook groot op om met Morgensterren 
langs de route van het defilé aanwezig te zijn. Een zeer goed geslaagde actie waar honderden 
Papua’s, Molukkers en Nederlandse activisten, jong en oud, gehoor aan gaven. We kregen veel 
sympathie en bijval van zowel de veteranen als de omstanders. Het was emotionele dag!

De stichting heeft voor deze dag en de daaropvolgende weken in totaal 940 Euro uitgegeven 
voor de aanschaf van Morgenstervlaggen, die vóór, tijdens en na Veteranendag werden besteld 
door deelnemers en sympathisanten. 6 vlaggen zijn geschonken aan Free West Papua Campaign. 
De opbrengst van de actie was 1026 Euro, min gift van 60 Euro aan Free West Papua Campaign.

Het uitgebreide fotoverslag van deze geslaagde en ontroerende dag staat op:
https://plus.google.com/photos/117802519552139950166/albums/6031972918563821457



Eind juli ontvingen we Melissa O’ Donell, een Australische juriste, die in Dili nauw samenwerkt 
met onze goede vriend Sisto dos Santos van de Oosttimorese mensenrechtenorganisatie HAK. 
We hebben gesproken over de mogelijkheden van uitwisseling, foto-expositie en een Human 
Rights Movies Festival met de steun van Movies that Matter, die enkele maanden daarna onze 
subsidieaanvraag positief beoordeelde. We hebben het later dit jaar in Oost Timor verder 
uitgewerkt en het project is nog in ontwikkeling.

Eind augustus stonden we  met een stand op de Werelddag in Delft. Om de kosten te drukken 
deelden we de stand met het Molukse initiatief Save Aru, dat zich inzet tegen de ontbossing en 
exploitatie van Aru (in de Molukken) en vóór de leefbaarheid voor de inheemse bevolking en de 
natuurgebieden. Hoewel we daar voornamelijk stonden voor informatie en dialoog, leverde het 
ons nog 64,50 Euro op aan verkoop van memorabilia, minus onze standkosten van 25 Euro.

Oost Timor: Van 10 oktober tot 9 januari was voorzitter Endie van Binsbergen in Oost Timor. 
Hoofddoelen van deze reis waren de tiende verjaardag van het community radio station in 
Viqueque en de  opzet van een Human Rights Movies Festival met een team in Dili. Ook stond 
een bezoek aan een aantal vrienden en samenwerkingspartners op de agenda.

Radio Povo Viqueque organiseerde de viering van de tiende verjaardag in de vorm van een 
seminar over De rol en verantwoordelijkheid van community radio. Er werden 100 persoonlijke 
uitnodigingen verspreid in de vijf sub-districten van District Viqueque, naar leidinggevenden van 
klinieken, scholen, vrouwenorganisaties, boerencoöperaties, politie, veteranen en lokale NGO’s. 
Tevens werd een aantal middelbare scholen gevraagd om leerlingen af te vaardigen. Het seminar 
vond plaats in de aula van het districtskantoor, omdat het radiostation nog geen stromend water 
heeft. We telden ruim 150 gasten en moesten stoelen lenen bij de school aan de overkant. Na 
het seminar werd het Toeziend Bestuur geïnstalleerd, voor een groot deel bestaand uit mensen 
die in de beginfase hebben meegewerkt aan de opbouw van Radio Povo Viqueque. Tot slot was 
er taart en wijn met bubbels.

Het Human Rights Movies Festival wordt opgezet met medewerkers van de lokale NGO’s HAK 
en La’o Hamutuk, een lokale filmmaakster, student-activisten en buitenlandse vrijwilligers. Onze 
aanvraag bij Movies that Matter werd positief ontvangen. Na de pilot in december hebben we 
het festival moeten cancelen in verband met zware regenval en actuele politieke spanningen. In 
overleg met Movies that Matter zetten we het project in 2015 voort in een ander format.



Een spontane actie om een oud-verzetsman te steunen 
door via Facebook zijn waren aan te prijzen aan mensen in 
Nederland leverde veel reacties op. Binnen twee weken 
konden we voor 315 USD aan traditionele sjaals en doeken 
van hem te kopen. 

De toegezegde bedragen werden voorgeschoten van ons 
stichtinggeld, wat door middel van storting naar onze 
bankrekening vanuit Nederland weer werd afgerekend.
Niet alle bedragen zijn opgenomen in het boekjaar 2014, 
omdat een aantal mensen pas in 2015 heeft betaald. 

Netwerken stond ook op de agenda. Endie bezocht een 
aantal organisaties en instanties in Dili, waaronder het 
Max Stahl Audio Visual Center, Radio Rakambia, Judicial 
System Monitoring Programme, La’o Hamutuk -  Institute 
for Development Monitoring and Analysis, Archief- en 
Verzetsmuseum en mensenrechtenorganisatie HAK. 
Veel oude netwerkcontacten zijn weer aangehaald.

Op verzoek van de Dili Bicycle Club gaf Endie een 
workshop, met onderhoud en reparaties aan de fiets 
en het zelf plakken van banden. 

Giften (in en uit)

Zoals hierboven genoemd deed de stichting een gift van zes Morgenstervlaggen en 60 Euro aan 
Free West Papua Campaign tijdens de activiteit op Veteranendag. Ook gaven we een bijdrage 
van 15 Euro voor een veilige werkruimte in West Papua.

De oproep via onze mailinglist en Facebook-pagina voor giften resulteerde in 260 Euro voor het 
radiostation. Daarnaast ontvingen we 250 Euro aan algemene giften en 3.000 Euro om de reis 
van voorzitter Endie van Binsbergen naar Oost Timor te financieren.

Aan Radio Povo Viqueque gaven we  1800 USD (= 1435,66 Euro) voor de viering van hun tiende 
verjaardag. Dit bedrag plus een bijdrage van SECOMS in Dili werd door het radioteam besteed 
aan het seminar over De rol en verantwoordelijkheid van community radio. 

In Oost Timor zijn twee Morgenstervlaggen geschonken aan jongeren die zich vanuit Oost Timor 
inzetten voor West Papua. Aan de Dili Bicycle Club schonken we drie kits met bandenplakspullen.

Memorabilia

De stichting heeft inkomsten uit de verkoop van brochures, boeken en memorabilia. Naast de 
opbrengst van de stand op Werelddag in Delft, ontving de stichting dit jaar 130 Euro aan de 
losse verkoop van memorabilia. De inkoop van memorabilia in Oost Timor bedroeg naast de actie 
met de traditionele sjaals en doeken 39,95 Euro (47 USD).

Vergoedingen

Stichting Vrij Oost Timor draait geheel op vrijwilligers. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt 
een kleine vergoeding verstrekt. In boekjaar 2014 zijn geen vergoedingen aan bestuursleden, 
medewerkers of derden uitbetaald.



Kantoorkosten

Nederland
In totaal gaven we dit jaar 119,73 Euro (waarvan 60,95 Euro contant) uit aan kantoorkosten in 
Nederland. Hieronder verstaan we papier en inkt voor de printer, postzegels en enveloppen, de 
betaling voor ons webdomein, laptoponderhoud, mappen en (beperkt) mobiele telefonie. Er zijn 
geen kosten gerekend voor onze vergader- en archiefruimte, internet en vaste telefonie.

Oost Timor
Endie’s kantoorbenodigdheden in Oost Timor bedroegen 326,60 Euro (384,25 USD). De twee 
grootste posten waren telefoon/internet (308 USD) en de aanschaf van een catalogus van het 
Verzetsmuseum in Dili (60 USD). Overige kosten waren voor CD’s, papier, mappen en kopiëren.

Kosten woon-werkplek in Dili bedroegen in totaal 82 Euro (96,50 USD) voor gas en elektra. 
Kosten woon-werkplek in Viqueque bedroegen in totaal 170 Euro (200 USD) voor het gastgezin.

Reiskosten

Nederland
In Nederland gaven we in totaal 79,42 Euro (waarvan 40 Euro contanten) uit aan reiskosten van 
en naar activiteiten en bijeenkomsten.

Oost Timor
De kosten voor de reis van Endie van Binsbergen naar Oost Timor bedroegen 1471,20 Euro voor 
vliegtickets, transitkosten en visa, plus 152,45 Euro aan binnenlandse reiskosten (inclusief de 
bedragen omgerekend vanuit USD en Rupiah).

Bankkosten en rente

Bankkosten voor de bankrekeningen NL59 INGB 0008 454545 en NL65 INGB 0004 486264, minus 
de ontvangen rente over deze rekeningen en de daaraan gekoppelde spaarrekeningen bedroeg 
in totaal € 142,00.

===

Opgesteld in januari  2015
door Endie van Binsbergen
(voorzitter)



Financieel jaaroverzicht
Openen en sluiten boekjaar 2014

Op 1 januari 2014 Euro

Algemene zaken VOT NL59 INGB 0008 454545 54,07
Gekoppelde spaarrekening 161,26
Inzake Radio Povo Viqueque NL65 INGB 0004 486264 22,50
Gekoppelde spaarrekening 1.604,73
Contanten in kas 151,25

Totaal 1.993,81

Op 31 december 2014 Euro

Algemene zaken VOT NL59 INGB 0008 454545 1.361.18

Gekoppelde spaarrekening 50,16

Inzake Radio Povo Viqueque NL65 INGB 0004 486264 48,22

Gekoppelde spaarrekening 0,37

Contanten in kas 24,80

Totaal 1.484,73

Bankkosten 2014 Euro
Bankkosten minus ontvangen rente 142,00

Opgesteld door Max M. Nutters, penningmeester -  januari 2015
Geaccordeerd door A. van Binsbergen, voorzitter - februari 2015


