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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  

Geschiedeniswand (”ontdek je roots”) staat op de IKA website  

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. Tony Kuschel 

  

Organisatie interne zaken. 

 Martin de Jonge,  J. Jongkindstraat  57, 7606 KE Mobil: 06-13280788 

Almelo. Email; marten-de-jonge@hotmail.com   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. oostende1950@hotmail.com 

 

 Algemene zaken 

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

 

 Margie Balfour v Burleigh, L. Bouwmeesterstr. 17,  

7558 TS Hengelo  E-mail: margie.balfour@home.nl  Tel: 06-23871985 

====================================================== 

Ledenadministratie. 

Peter Jacobs,  Het Oude Loo 34 7608 NB  Almelo   

E-mail: kumpulanika@gmail.com  Mobil: 06-51312456 

 

 

 

 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
mailto:nolkok@home.nl
mailto:marten-de-jonge@hotmail.com
mailto:oostende1950@hotmail.com
mailto:margie.balfour@home.nl
mailto:kumpulanika@gmail.com
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Beste leden,  
 

De a.s. Paas-koempoelan is gepland op: Zondag 25 maart 2018 

Wij starten om !!!       13.00 uur!! 

Wij eindigen om:      17.30 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) (Nasi Gurih) Є.  14,00  

Leden  (zonder    maaltijd)    Є.    9,00 

Niet-leden (inclusief maaltijd) Є.  16,50 

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

De muziek wordt verzorgd door de Band:  ”ROLLS CHOICE” 

Dansgroep        “Hawaiian Fantasy” 
 

De maaltijd wordt bereid door:    Warung Sama Sama  

De Indische snacks door:      Kenti Martini  

Er wordt een Loterij gehouden:    met mooie prijzen. 
 

Aanmelding Koempoelan.  

Bij Martin de Jonge. t/m/woensdag voor de a.s. koempoelan tel: 0546-459580 

Mobiel;06-13280788  E-mail; marten-de-jonge@hotmail.com 

Afmelding voor een koempoelan: 

Voor leden die op de vaste-lijst staan met eten; en verhinderd zijn, moeten 

zich afmelden vóór donderdag 12.00 uur. 

Na dit tijdstip is de opgave voor het aantal benodigde maaltijden aan de 

cateraar doorgegeven. 

En bent u bij afmelding de kosten van de maaltijd aan ons verschuldigd. 
 

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

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

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

moment dan ook een tekort aan de vooraf geplaatste tafels, stoelen en snacks bij 

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

Tevens vragen wij u, als u van te voren weet dat u, later dan een half uur na 

aanvang koempoelan binnen komt, dit bij aanmelding ook even 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, 

Allereerst wil ik u eraan herinneren dat op 24 maart 2018 (voorafgaand aan onze 

Koempoelan de 25e maart) de KLOK een uur vooruit wordt gezet. 

Dus een uurtje korter slapen! 
 

In de maand maart houden wij onze Koempoelan op zondag 25 maart. Het belooft 

weer een gezellige PAAS Koempoelan te worden. De muziek wordt opgeluisterd 

door ROLLS CHOICE  en met het optreden van de dansgroep Hawaii Fantasy zal 

onze paas-Koempoelan weer bijzonder gezellig worden.  

Wij beginnen om 13.00 uur! De traditionele Nasi Gurih met zeven gerechten staat 

op het menu. Alvast ter herinnering roep ik u aan dat u zich tijdig opgeeft bij 

Martin de Jonge voor het bijwonen van de paas-Koempoelan. Denk erom 

VOL=VOL. Onze LEDEN wil ik verzoeken dit tijdig te doen om teleurstelling te 

voorkomen. 
 

-Voor degene die NIET de ALV hebben bijgewoond, wil ik bij dezen alle leden 

bedanken voor het vertrouwen dat u hebt gesteld door de herbenoeming van de 

voorzitter Tony Kuschel en de secretaris Nol Kok voor de komende twee jaar.  

Wij gaan er weer tegen aan om sfeervolle Koempoelan op de kaart te zetten. 
 

-Wij hebben voor vrijdag 1 juni 2018 een busreis gepland naar de Tong Tong Fair 

in den Haag. Bij minimaal 40 aanmeldingen gaat de busreis door.  

In de komende Bulletins krijgt u meer informatie hierover. 

 Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 

-De heer Theo Boiten, adviseur van de Pelita houdt op deze Koempoelan i.p.v. 

april, een spreekuur voor allerhande vragen omtrent De WUV en de WUBO. Voor 

belangstellenden verzoek ik u bij aanvang van de Koempoelan dit kenbaar te 

maken of u hiervan gebruik wilt maken.  
 

-Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 25 maart a.s. 

Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. 

Wij beginnen om 13.00 uur. Tot ziens! Denk om de zomertijd!  
 

Met vriendelijke groeten 

Tony Kuschel, uw voorzitter. 
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NOTULEN ALV-VERGADERING IKA D.D.  25 FEBRUARI 2018. 
 

Aanwezig  Bestuur (7) en 26 leden.   Afwezig  R. Rappa 
 

Opening. 

Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
 

Mededelingen/Ingekomen stukken. 

-Voorzitter geeft aan, dat het navolgende al eerder is meegedeeld, maar dat hij het 

dit keer weer aan de orde wil stellen t.w.: Wij zijn als vereniging verplicht om 1x 

per jaar een ALV te houden. De communicatie van onze leden en het Bestuur 

vindt dan ook op de ALV plaats.  

Het Bestuur is verplicht rekening/verantwoording af te leggen aan de leden. 

-Voor de komende jaren gaat het Bestuur bij de leden informeren of er voldoende 

potentie aanwezig is om het Bestuur op te volgen en er zal een enquête worden 

gehouden onder de leden. De gemiddelde leeftijd is momenteel rond de 70 jaar. Er 

is minimaal een stageperiode van 1 à 2 jaar nodig om het beleid- en aanverwante 

zaken onder de knie te krijgen. Wij hopen zo in de toekomst onze vereniging nog 

in lengte van jaren te laten voortbestaan. 

Dhr. Marnette stelt voor om bij elke functie de taken te vermelden. Akkoord! 

-De Gemeente Almelo heeft onze subsidieaanvraag voor 2018 gehonoreerd. 

Na de ALV zal subsidie worden aangevraagd voor 2019.  

Dit moet altijd op tijd aangevraagd worden. 
 

-Activiteiten: 

Op de Paaskoempoelan op 25 maart 2018 (met Hawaï dans) en de 

Kerstkoempoelan op 16 december 2018 verwachten we wederom een topdrukte.  

-Minimaal 150 tot maximaal 200 personen hebben onze koempoelans bezocht. 

-Op vrijdag 1 juni 2018 gaan wij een busreis naar de Tong Tong Fair in Den Haag  

organiseren. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

-Wij organiseren ook nog de traditionele Vis- en Vliegerwedstrijd met leuke 

prijzen voor de winnaars. Data moeten nog worden vastgesteld. 

-In november houden we zoals altijd op onze koempoelan de Mini Bazaar. 

Mw. P. Hinne vraagt waarom we maar 1x per jaar de Mini Bazaar houden.  

Kan het niet vaker? Nee, omdat het anders te druk wordt, gezien de andere 

activiteiten. 

-Het Bestuur is heel trots op de inzet van de vrijwilligers, die toch altijd klaar staan 

en ieder klusje aanpakken, gevraagd of ongevraagd. Hartelijk dank hiervoor! 

-Kortom wij zijn met z’n allen op de goede weg om onze IKA-vereniging wat 

meer inhoud te geven. 

-De muzikale IKA-leden hebben zich desgevraagd bereid verklaard en bereiden 

zich voor om de juni-koempoelan muzikaal op te luisteren. De juni koempoelan 

(24 juni 2018) wordt dus een dag “door onze muzikale IKA-leden voor onze IKA-

leden”! 
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-Ingekomen brief van mw. W. Stoker: Stelt optreden van een Indo rockband voor 

om de jongere generatie aan te trekken. Voorzitter deelt mede, dat optreden van 

een Indo rockband de jongeren niet over de drempel zal trekken. Nasi Idjo is 

onlangs ook gestopt, omdat de jongeren verstek laten gaan. Nasi Idjo heeft heel 

goed haar best gedaan om de jongeren op allerlei gebied aan te trekken, maar is er 

ook niet in geslaagd om de jongeren vast te houden. 

De jongeren hebben toch andere interesses dan koempoelans te bezoeken. 

Verder vindt mw. Stoker het jammer, dat petjoh uitsterft. Misschien een idee om 

er een lezing over te houden. Voorzitter deelt mede dat we dit niet tijdens een 

normale koempoelan kunnen houden, want aandacht mensen is gauw weg.  

Dit is meer iets voor b.v. een Verwendag o.i.d.. Suggestie wordt meegenomen. 

Het Bestuur vindt het wel fijn en dankt mw. Stoker, dat ze mee denkt, al kan men 

er op dit moment niet veel mee. Maar dit wil uiteraard niet zeggen, dat het 

misschien over een tijdje wel uitvoerbaar is. Je weet het maar nooit. 
 

Notulen d.d. 26 februari 2017. 

Op de notulen is binnen de gestelde termijn geen reactie op gekomen, zodat de 

notulen bij deze worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

Blz. 3: Dhr. B. v. Cornewal wil graag s.v.z. m.b.t. dhr. R. Rappa weten, omdat hij 

nu niet aanwezig is. Voorzitter deelt mede, dat dhr. Rappa wegens 

gezondheidsredenen onlangs heeft aangegeven toch van de functie penningmeester 

af te zien. Voorzitter vindt dit wel jammer! Dit betekent dus ook, dat we op zoek 

moeten gaan naar een nieuwe penningmeester.  

Mw. A. Weusthof wil weten hoeveel tijd er gemoeid is aan de boekhouding.  

Deze is moeilijk in tijd uit te drukken, omdat het afhankelijk is van wat je binnen 

krijgt. Het meeste werk zit in het innen van de contributie. Vraagt wat er gebeurt 

met leden die niet betalen. Die worden benaderd en aangeschreven. Mocht bericht 

uitblijven, dan worden ze van de Ledenlijst afgevoerd. 

Mw. A. Weusthof geeft aan dat zij de functie van penningmeester wel ambieert. 

Zij heeft in het verleden ook dergelijk werk verricht. Bij deze wordt mw. A. 

Weusthof  aangenomen. 

Aangezien mw. A. Weusthof  net lid is en niet weet, welke werkzaamheden elk 

bestuurslid doet en heet, stelt elk bestuurslid zich voor. 
 

Financieel jaarverslag 2017 van de penningmeester. 

Overzicht geeft een goed beeld weer van onze financiën. Hierdoor kunnen we bij 

het aanvragen van subsidie het e.e.a. weerleggen. 

Kosten Nieuwsbulletin is gedaald, aangezien veel leden dit digitaal ontvangen. 

Digitaal scheelt veel kosten en tijd. 

Voorzitter hoopt ook, dat nog veel leden tot automatische incasso (contributie) 

zullen overgaan. Dit scheelt veel werk. 

2017 is met een verlies van € 50,27 afgesloten. 
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Begroting 2018. 

Voorzitter deelt mede dat de IKA solvabel is. Mocht er financieel iets gebeuren, 

dan kunnen we nog plm. 3 jaar mee. 
 

Jaarverslag secretaris. 

Zie verslag in NB februari 2018. Een naam van de Kascommissie leden in dat NB  

2017, klopt niet. Reserve Paula Hinne moest zijn, Eugene Briët. 

Paula Hinne wil voor 2018 wel reserve zijn. Akkoord! 

Voor het overige is het verslag duidelijk en de voorzitter dankt de secretaris voor  

het verslag.  
 

Verslag Kascommissie.  

Kascommissie heeft de boekhouding uitvoerig doorgenomen. Bart v. Cornewal 

leest het verslag van de kascommissie voor en deelt voorts mede, dat er geen 

onregelmatigheden in de boekhouding zijn aangetroffen. De leden verlenen het 

bestuur en de penningmeester decharge. 

De nieuwe kascommissie voor 2018 zal nu bestaan uit:  

1e Bart v. Cornewal 

2e Eugene Briët 

3e Reserve: Paula Hinne 
 

Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar zijn: Tony Kuschel (voorzitter) en N. Kok (secretaris). 

Beiden worden weer herkozen voor de komende 2 jaar. 
 

W.v.t.t.k. 

Nieuwe leden: 

Mw. P. Hinne stelt begroeting van nieuwe leden voor. Er wordt voorgesteld om 

een foto met naam in de NB te plaatsen. Afgesproken wordt, dat dit vanaf nu 

wordt gedaan. 

Kennis: 

Mw. A. Weusthof vraagt of kennis van jongeren en kennis ouderen geïntegreerd 

kunnen worden. Zeker kan dat! 

Verlaging entreegeld: 

Voorzitter deelt mede te hebben vernomen, dat men, en vooral niet-leden, 

entreegeld teveel vindt. Voorzitter geeft aan, dat 3 jaar achtereen (2013-2015) 

entreegeld met € 1,-- is verhoogd, omdat de zaalhuur etc. verhoogd werden. De 

laatste 2 jaren is alles stabiel gebleven. Het verschil van € 2,50 tussen lid en niet-

lid kwam, om niet-leden te motiveren om lid te worden. Je hebt het 

lidmaatschapsgeld er zo uit als lid zijnde.  

Dhr. B. v. Cornewal vindt, dat we geen rekening hoeven te houden met niet-leden. 

Entreegeld is door het Bestuur toentertijd vastgesteld en een ieder is vrij om te 

komen of niet te komen. 
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Dhr. P. Jacobs vraagt, gezien ’t aantal opzeggingen onlangs, of het Bestuur de 

reden heeft gevraagd, waarom men hun lidmaatschap heeft opgezegd.  

Heeft nl. van deze en gene ook gehoord, dat men entree te hoog vindt.  

Dhr. B. v. Cornewal vindt, dat deze mensen op de ALV hadden moeten komen en 

dit zelf aan de orde moeten stellen. 

Ook Margie en Andrea krijgen aan de kassa veel te horen, dat men entree te hoog 

vindt. Voorzitter stelt voor entreebedrag dit jaar even zo te houden en zal een 

berekening maken en zal dit onderwerp t.z.t. met de bestuursleden bespreken. 

“Almelo doet mee.” 

Mw. A. Weusthof stelt voor, om nieuwe leden te genereren, dat de IKA zich 

inschrijft bij “Almelo doet mee”, zodat mensen, die niet draagkrachtig zijn en de 

koempoelan willen bezoeken, een lidmaatschap van de IKA wordt aangeboden. 

Voorzitter deelt mede, dat “Almelo doet mee” bij de IKA bekend is, maar dat we 

ons niet hebben ingeschreven, omdat de IKA een vereniging is van leden van 

Indische/Molukse komaf en mensen die affiniteit hebben met 

Indische/Molukken/Indonesië. 

Jubileum 

Mw. P. Hinne stelt voor om leden, die een x-aantal jaren lid zijn, in het zonnetje te 

zetten. Voorzitter deelt mede, dat de Ledenadministratie de laatste jaren door 

verschillende mensen is bijgehouden, maar zij hebben de ingangsdatum 

lidmaatschap niet vermeld. Dus is het nu moeilijk om dat allemaal te achterhalen.  
 

Sluiting. 
 

Februari 2018/CJ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

֎ Hr. Peter Toniës (leider van de band “Pete Instead”) die in april gepland stond voor 

optreden op onze koempoelan, is helaas onverwachts overleden. Wij hebben de band “Quint” 

bereid gevonden om 29 april in te vallen en voor ons op te treden. 
 

 

I.V.M. de inbreng van de notulen van de ALV van februari is er minder ruimte 

voor het aantal foto’s dat u gewend bent. 

Op de foto pagina op onze website kunt u er nog wat meer zien. 
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________________________________________________________________ 

 
Indische Koempoelan Almelo’90  2018  
25 mrt. 29 apr. 27 mei, 24 juni, 30 sept. 28 okt.  

25 nov. 16 dec. 
Elke laatste zondag van de maand. M.u.v. febr, mrt. en december. 

In het wijkcentrum “de Schelf” Opgave bij Martin de Jonge Tel: o6-13280788 

-----------------------------------------------------------------------------------. 
Stichting Insulinde Contact (SIC)  2018. 

16 mrt. 20 apr. 18 mei, 15 jun.  

17 aug. 21 sep. 19 okt. 16 nov.21dec.  

Elke derde vrijdag v/d maand. In het: “Twentse Ros” Twekkelerweg 227, 

7553LX Hengelo. Aanvang 13.30 uur einde 16.30 uur. Opgave; Ben 

Pelupessy: 074-2508892 of Sacha de Wilde 074-8507865  of 06-33796596 

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

Stichting Slamat Datang.  2018  

6 apr. 4 mei. 1 jun. 3 aug. 7 sep. 5 okt. 2 nov. 7 dec. 

Elke eerste vrijdag van de maand in de kantine van de ”FC Aramea. 

Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede.  

Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur.  

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