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Vereniging   :Indische Koempoelan Almelo’90  
Oprichting  :Bij akte, 27 augustus 1991 

    :K.v.K. 40076531 

Bankrekening :RABO NL43RABO.035.48.62.529 

Website IKA :www.indischekoempoelan.nl/ 

Website SIKB  :Geschiedeniswand (”ontdek je roots”) op de IKA website 

Herdenking;  http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl 
 

Bestuur: 

Voorzitter.  

 Tony Kuschel,  Beatrixstraat 11,  7607 VX Almelo.  Tel: 0546-826350 
 

1e Secretaris, Vicevoorzitter, Redactie ”IKA Nieuwsbulletin”. 

 Nol Kok,  Oorthuishoek 23,  7546 BX Enschede.    Tel: 053-4760920 

E-mail: nolkok@home.nl       
 

1e Penningmeester. 

Wordt tijdelijk vervult door Tony Kuschel 

 

2e Penningmeester.  

 Elly Woudstra,  Ootmarsumsestraat 181,   Tel: 0546-865879 

7603 AC Almelo.   
 

Organisatie interne zaken. 

 Martin de Jonge,  J. Jongkindstraat  57,      Mobil: 06-13280788 

7606 KE Almelo.       Tel: 0546-459580 
 

 Joop Neijndorff,  Jan Vermeerstraat 31,   Tel: 053-5724247 

7482 EM Haaksbergen.   
 

Sociaal contactpersoon & melding van zieken. 

 Andrea van ’t Oostende, Beethovenlaan 191,   Tel:0546-645775 

7604GG Almelo.  

 Algemene zaken 

Christien Jacobs, Het oude Loo 34 7608 NB Almelo Tel: 06-43742833 

Margie Balfour-van Burleigh 
 

 PR- Info-en ledenadministratie. 

Peter Jacobs,  Het oude Loo 34 7608 NB  Almelo Tel: 06-51312456 

E-mail: pondokbiru34@gmail.com 
 
          

 

 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
mailto:nolkok@home.nl
mailto:pondokbiru34@gmail.com
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Beste leden,  

 

De a.s. Koempoelan +ALV is gepland op:  Zondag 26 februari 2017 

Wij starten om !!!  LET OP !!!!!!     13.00 uur!! 

Wij eindigen om:        16.30 uur. 

ALV  Algemene Ledenvergadering          17.00-18.00 uur. 

Zaal is open om:!!!        12.00 uur. 
 

De koempoelan middag vindt plaats in: 

Het wijkcentrum “De Schelf” 

Binnenhof 53, 7608 KH, Almelo. Telefoon: 0546 – 860778 
 

Kosten Entree:-Koempoelan 

Leden  (inclusief maaltijd)      Є.  13,00  

Leden  (zonder    maaltijd)      Є.    9,00 

Niet-leden.(inclusief maaltijd)   Є.  15,50 

Niet-leden (zonder    maaltijd)      Є.  11,50 
 

De muziek wordt verzorgd door de Band:  ”PETE AND UNSTEAD” 

 

De maaltijd wordt bereid door:    Kentie Martini  

De Indische snacks door:     Warung Sama Sama 

Er wordt een Bingo gehouden:    met mooie prijzen. 
 

Opgave deelname aan de Koempoelan. Bij Martin de Jonge,  

tel: 0546-459580 Mobiel;06-13280788  E-mail; marten-de-jonge@hotmail.com 
 

Uiterlijk t/m de woensdag voor afgaande aan de koempoelan.    
 

Regelmatig komen er nog bezoekers naar onze koempoelan die zich niet hebben 

opgegeven. Aangezien wij bij de voorbereiding, zoals de catering en inrichting 

van de zaal, rekening houden met het aantal opgaven, hebben wij op dat moment 

dan ook een tekort aan de vooraf geplaatste tafels en stoelen.  

Geeft u zich a.u.b. tijdig op. 

Tevens vragen wij of degene die weten dat zij later dan een half uur na aanvang 

koempoelan binnen komen, dit bij aanmelding ook door te geven. 
 

Bent u nog geen lid? 

U bent al lid per persoon  voor € 14,50    per jaar. 

Voor gehuwden c.q. partners voor € 22, -- per jaar. 
 

Opgave lidmaatschap kan tijdens de koempoelan  

of via het opgaveformulier op de website. 

 

mailto:marten-de-jonge@hotmail.com
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Van de voorzitter, 

-De Algemene Leden Vergadering (ALV) is weer een jaar geleden gehouden. Het 

nieuwe jaar 2017 dient zich weer aan en uw bestuur is weer volop bezig met het 

maken van nieuwe plannen. Wij willen U benadrukken dat dit februarinummer 

voor een groot deel informatie bevat voor de te houden ALV en ik verzoek u om 

dit exemplaar mee te nemen naar de te houden ALV. Lees vooral alles goed door 

opdat u op de hoogte bent van de inhoud van ons bulletin.  

Wij beginnen om 13.00 uur tot 16.30 met de Koempoelan.  

Daarna wordt de ALV gehouden van 17.00 tot 18.00 uur.  

-Wij hebben inmiddels van de gemeente Almelo het subsidie bedrag ontvangen!  

-Gelet op de aanstaande ALV meen ik als uw voorzitter toch nog een woord van 

dank te willen overbrengen aan mijn bestuursleden, die zonder namen te willen 

noemen uitstekend hun best hebben gedaan om gezamenlijk onze vereniging tot 

bloei te brengen en ik ben er trots op dat degene die hoort af te treden spontaan 

heeft aangegeven te willen aanblijven. Wij blijven ons best voor u doen en namens 

ons bestuur dank ik allen voor het vertrouwen dat u in uw bestuur heeft. 

-Voor 20 februari a.s. verwachten wij schriftelijk de vragen, die u eventueel op de 

ALV wilt gaan stellen opdat wij op de bestuursvergadering van 21 februari vooraf 

kunnen bespreken om U op de ledenvergadering van antwoord te dienen. Per 

email nolkok@home.nl . 

-Er is een kascommissie benoemd, die naar aanleiding van het financieel overzicht 

de boekhouding van de penningmeester controleert en uiteindelijk hun 

bevindingen op de ALV bekendmaakt. Aan de uitspraak van de kascommissie 

wordt veel waarde gehecht en wij zullen dan ook voor inhoudelijke en 

gedetailleerde vragen u doorverwijzen naar de kascommissie en deze zal in 

overleg met de penningmeester een nader afspraak maken om inzage te geven van 

uw financiële vraagstelling.  

Het Dagelijks Bestuur zal dan ook hierbij aanwezig zijn. Voor algemene vragen 

het resultaatoverzicht betreffende zal uw bestuur U van repliek dienen op de ALV. 

-Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op de Algemene 

Ledenvergadering op 26 februari a.s. en denk erom de Koempoelan begint om 

13.00 uur tot 16.30 uur. Het is een gewone Koempoelan! 

Om 17.00 uur starten wij met onze gebruikelijke ALV. Geef het door aan uw 

vrienden en kennissen.  Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze 

middag tot een succes. Tot ziens!   Met vriendelijke groeten. 

Tony Kuschel, uw voorzitter. 
 
 

 

mailto:nolkok@home.nl
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-De Verwendag in 2017.  

De laatste gehouden verwendag was in het jaar 2015 en het viel samen met ons 

jubileumfeest. Nu zijn we weer twee jaar verder en wij willen onze70-plussers 

deze geste niet ontnemen. Uw bestuur gaat er weer voor zorgen dat het een 

gezellige verwendag gaat worden. Wij gaan zo spoedig mogelijk met de 

voorbereidingen beginnen. Wij hebben al een datum in overleg met de Schelf 

vastgelegd en wel op ZONDAG 30 JULI 2017!   

Noteer deze datum vast in uw Agenda.  

Wij komen in de volgende bulletins hierop terug. 

-Opgeven voor een koempoelan en wegblijven zonder bericht 

Het afgelopen jaar hebben een groot aantal leden en niet leden zich voor de 

Koempoelan aangemeld en desondanks spontaan zonder enige reden niet komen 

opdagen. Dit heeft geleid tot een financiële schadepost voor onze IKA. Wij gaan 

nu aan de hand van opgave lijst, die personen aanschrijven om hen alsnog te 

verplichten het verschuldigde bedrag van u te vorderen. WEES SPORTIEF en bel 

tijdig als u niet komt, dan heeft het voor u geen consequenties. Anders moeten wij 

een beroep doen op uw nalatigheid. Het zou te ver gaan als wij u bij uw 

aanmelding eerst u het bedrag laten overmaken om de Koempoelan te bezoeken. 

Laat het wederzijdse respect prevaleren. Hartelijk dank voor uw medewerking 

namens het voltallig bestuur. Eén goede voornemen voor 2017 nietwaar.  
 

-Het Digitale Nieuwsbulletin. 

Wij streven ernaar om het bulletin rond de 12e van iedere maand verzendklaar te 

hebben en als zodanig ontvangt u het digitale NB via uw email - als u zich 

hiervoor heeft opgegeven -. 

Wij gaan ervan uit dat u uw mailbox regelmatig opent – en zeker rond de 12e van 

iedere maand – opdat u uw digitale nieuwsbulletin kunt inzien. Het ging de 

afgelopen maand niet geheel “gesmeerd” daar de aangeleverde email adressen van 

enkele leden niet juist bleek te zijn. Onze excuses voor dit ongemak. 

Het zou wenselijk zijn dat u contact opneemt met onze secretaris dhr. Nol Kok als 

u afziet van digitale verzending of juist in aanmerking wil komen voor digitale 

verzending. Door deze digitale verzending hebben wij als IKA onze drukkosten 

met 50% verminderd. Wel iets om over na te denken beste leden!  
 

-Resultaat contributie inning over 2016 

70 leden (inclusief de echtparen) hebben gebruik gemaakt van de automatische 

contributie inning. 120 leden (inclusief de echtparen) hebben te kennen gegeven 

gebruik te maken van de acceptgirokaart. Uiteindelijk heeft slechts een 15-tal 

leden hiervan gebruikt gemaakt. Men gaf toch de voorkeur om via het internet 

bankieren hun contributie over te maken.  

Nog 7 leden zijn in gebreke gebleven om hun contributie voor 2017 over te 

maken. Voor de 20e februari worden zij in de gelegenheid gesteld het bedrag over 

te maken of per kas te betalen. Bij achterwege blijven hiervan worden deze leden 

van de ledenlijst afgevoerd. 
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Resume: Het zou wenselijk zijn als men alsnog gebruik maakt van automatische 

incasso, daar vele leden toch via internet bankieren overmaken. De inning wordt 

hierdoor veel vlotter. Neem contact op met uw penningmeester (Tony Kuschel). 

Bij voorbaat dank. Denk erom dat door een maatregel van de Bank m.i.v. 1 januari 

2019 de betaling via acceptgiro niet meer mogelijk is.   

Met vriendelijke groeten, 

Tony Kuschel, uw voorzitter 

________________________________________________________________ 

 

Agenda ALV- 26 februari 2017 
 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken. 

3. Notulen ALV van 28-02-2016. (staan in het NB maart 2016)  

4. Jaarverslag 2016 van de Secretaris. (NB febr. 2017)  

5. Financieel verslag 2016 van de Penningmeester.  

6. Verslag Kascommissie 2016.  

7. Benoeming Kascommissie. 2017 

8. Bestuursverkiezing.  

9. Rondvraag. 

Sluiting.  

 

---------------------------------------------------------------------------------  

Jaarverslag 2016 
 

Verenigingsjaar; 01 januari 2016 t/m 31 december-2016.  

-Er is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele 

vrijwilligers die de IKA rijk is, tijdens de organisatie, voorbereidingen en 

uitvoering van de koempoelans en alle andere activiteiten.  
 

1.Groei van de vereniging. 

We kunnen ons ook 2016 weer verheugen in constante belangstelling van leden en 

niet leden. Een gelukkige en verheugende ontwikkeling.  

-De gemiddelde opkomst op de koempoelans was bij voortduring zeer goed. 

Er is nog steeds een goede balans in de aan en afmelding van leden. 

Daardoor kunnen we stellen dat ook dit jaar in veel opzichten een positief jaar is 

geweest. Ook voor wat betreft de groei van het aantal leden van de IKA in 2016.  
 

2. De volgende leden zijn ons in 2016 ontvallen.  

De Hr. G. Eevers, Mw. M. Keizer, Mw. J. Meinema,  

Hr. J. Haentzgen, Mw. C. Brus 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Geplande en uitgevoerde activiteiten. 

10x. IKA koempoelans. Waarvan één in originele Ind. Klederdracht (mei) 

14x. Bestuursvergaderingen. 1x. Algemene Leden Vergadering.1x. Minibazaar 

tijdens de koempoelan (november) 1x. Bustocht Rotterdam.(juni) 2x. Extra 

Artiesten op de Paas en Kerstkoempoelan. 

3x Informatie mogelijkheid over wetten voor oorlogsgetroffenen, zijnde de 

WUBO, CAOR tijdens koempoelans, bij onze Pelita Adviseur. HR T. Boiten. 

Ook dit jaar zijn er weer Vis en Vlieger-dagen georganiseerd. Gewaardeerde en 

sociaal-contact bevorderende activiteiten. Met dank aan de organisatoren. 
 

4. Busreis.  

In 2016 was er ruim belangstelling voor de busreis naar de haven en de Markthal 

in Rotterdam. Een geslaagde dag in een sfeervolle ambiance op de boot en in de 

markthal en de bus. 
 

5. Opkomst bij de Koempoelans. In 2016 hebben we weer 10 sfeervolle 

koempoelans mogen organiseren. Het gemiddelde aantal bezoekers over de 10 

koempoelans in 2016 was 203 personen. Er hebben zich 14 personen aangemeld 

voor het lidmaatschap en 34 leden afgemeld. 

Op 1 januari 2017 bedroeg het totaal aantal leden van de IKA 311 personen. 
  

-De muziek op de koempoelan in juni is ook deze maal met veel plezier verzorgd 

door muzikale IKA leden. Die 2 wekelijks een avond bij elkaar komen om te 

musiceren en zo te oefenen, en tevens genieten. Zodat ze op de juni koempoelan 

voor de leden kunnen optreden. -De beheerder en medewerkers van het 

wijkcentrum de “Schelf” hebben ook dit jaar hun volledige medewerking verleend 

tijdens al onze koempoelan activiteiten,. Waarvoor wij als vereniging IKA aan hen 

onze welgemeende waardering uitspreken.  
  

6. Paas, en Kerstkoempoelan. 

-De Paaskoempoelan, en Kerstkoempoelan van 2016 zijn ook dit keer weer 

sfeervolle koempoelans geweest. Waar we met veel plezier op terugkijken. 

Wederom met het maximale aantal bezoekers. Waarna een openingswoord van 

voorzitter Tony Kuschel met een overzicht van het afgelopen jaar en een 

vooruitblik op het komend jaar. Hij besluit zijn toespraak met een passend gedicht 

en een woord van waardering voor de bestuursleden en de vrijwilligers van de 

vereniging. Zij allen hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de organisatie en 

het welslagen van deze koempoelan dagen.  
 

 7. Herdenkingen  

Evenals voorgaande jaren is er door de IKA met veel vrijwilligers medewerking 

verleend aan de jaarlijkse herdenking van de Stichting Herdenking gevallenen in 

Zuid Oost Azië 1941-1949, op 15 augustus, bij het Indiëmonument in het 

Blijdensteinpark in Enschede.  Mede door de medewerking en onontbeerlijke inzet  
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van onze vrijwilliger aan deze organisatie, is het weer een onvergetelijke 

sfeervolle herdenking geweest.  

Ook bij de Herdenking op 14 augustus bij het Monument voor de gevallenen in 

Almelo is de IKA vertegenwoordigd. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. Kascommissie  2016   Kascommissie 2017  

-1e :Margie Balfour van Burleigh 1e  

-2e: Pierre Mannette     2e 

-2e :Reserve; Paula Hinne    Res;  
  

9. Rooster van aftreden. IKA’90 2017  

Bestuursleden zijn na 2 jaar aftredend, maar blijven wel herkiesbaar.  

De bestuursleden die op de ALV in 2017 aftredend zijn, kunnen aangeven of zij 

aanblijven. 

Naam    Aangetreden     Aftreden-Herkiesbaar. 

(1) -Elly Woudstra  van   juni 2001  febr. 2017 Aftredend- Niet herkiesbaar. 

(2).-Peter Camerik      van  febr.2013  febr. 2017 Aftredend- Niet herkiesbaar. 

(3).-Martin De Jonge  van  juni 2001   febr. 2017 Aftredend-Herkiesbaar. 

(4).-Joop Neijndorff   van  juni 2005   febr. 2017 Aftredend-Herkiesbaar. 

(5).-Andrea v ’t Oostende  febr.2007  febr. 2017 Aftredend-Herkiesbaar. 

(6).- Christien Jacobs van  febr.2015   febr.2017 Aftredend-Herkiesbaar. 
 

Naam    Aangetreden    Aftreden-Herkiesbaar  

Voorzitter/coördinator Entertainment. Tijdelijk penningmeester. 

Tony Kuschel   van juni 2000   febr. 2018 

Nol Kok      van febr.2006  febr. 2018 
 

Einde jaarverslag secretaris 2015. 
 

Enkele foto’s van de nieuwjaarskoempoelan. 
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Andere foto’s zijn te zien op onze IKA site. 

En als u googled op de link van Hans Freiboth. 
https://photos.google.com/share/AF1QipNrKU2EFnThtYC4h4f_BqrAvS2K8cKu_oyjeLBWhJTKqix0Zl3t2l

GHDCbBTbW2Zw?key=c2hTN2JFNE1WVnFOVzMyMUE5dzZxNlRfMk44STN3 

Koempoelans;  IKA’90 26 februari, De SIC 17 februari. Slamat Datang 3 maart  

https://photos.google.com/share/AF1QipNrKU2EFnThtYC4h4f_BqrAvS2K8cKu_oyjeLBWhJTKqix0Zl3t2lGHDCbBTbW2Zw?key=c2hTN2JFNE1WVnFOVzMyMUE5dzZxNlRfMk44STN3
https://photos.google.com/share/AF1QipNrKU2EFnThtYC4h4f_BqrAvS2K8cKu_oyjeLBWhJTKqix0Zl3t2lGHDCbBTbW2Zw?key=c2hTN2JFNE1WVnFOVzMyMUE5dzZxNlRfMk44STN3
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