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3.

Begin 2018 is de East West Foundation opgericht om projecten te faciliteren die de impact van het Nederlandse
koloniale verleden op de hedendaagse maatschappij onderzoeken en onder de aandacht brengen. De wens van de
oprichters om dit soort projecten te ondersteunen komt voort uit engagement en betrokkenheid bij het onderwerp.  
Nederland had honderden jaren lang een aantal overzeese kolonies, waarvan de meeste in de tweede helft van de
twintigste eeuw onafhankelijk werden. Dit historische feit heeft veel impact gehad op zowel Nederland als de
gekoloniseerde landen, maar tegelijkertijd heeft het tot op heden nauwelijks een prominente plek gekregen in de
geschiedschrijving of educatie, noch het maatschappelijk debat. Dit neemt niet weg dat daarin de laatste tijd een  
kentering zichtbaar is. De East West Foundation voelt zich geroepen om haar netwerk en kennis in te zetten om de 
komende jaren bij te dragen aan die kentering. Want in een wereld waarin culturen soms nog lijnrecht tegen over  
elkaar staan, vinden wij het belangrijk dat mensen via cultuur, educatie en debat hun eigen geschiedenis leren kennen. 
Door projecten te steunen die dezelfde doelstelling nastreven als de East West Foundation, willen wij een bijdrage  
leveren aan het vergroten van inzicht, wederzijds begrip, verbinding en betrokkenheid tussen mensen binnen  
Nederland en de voormalige Nederlandse koloniën. 

De te steunen projecten kunnen divers van karakter en uitingsvorm zijn, maar de gemene deler moet zijn dat het
koloniale verleden van Nederland en de impact daarvan op de maatschappij, een grote rol speelt in onderwerp,
thematiek en/of uitvoering. Daarnaast is het van belang dat de projecten het vergroten van de verbondenheid  
tussen mensen en groepen in de huidige maatschappij, hoog in het vaandel hebben staan. 

De rollen en taken van de stichting en haar bestuur kunnen vele vormen aannemen. Te denken valt aan het geven  
van advies of (ondersteuning bij) het werven van financiële middelen bij bijvoorbeeld particuliere financiers en  
cultureel of maatschappelijk georiënteerde fondsen. Ook kan geput worden uit het rijke netwerk van de bestuursleden  
en het Comité van Aanbeveling.

– Inleiding 
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– Missie & doelstelling 
De missie van de East West Foundation is het vergroten van de betrokkenheid,  
wederzijds begrip, respect en verbinding tussen mensen in de huidige (Nederlandse) 
maatschappij. Het koloniale verleden van Nederland is een van de redenen voor  
de hedendaagse diverse bevolkingssamenstelling en een deel van de problematiek 
waar deze diverse samenleving  mee kampt, kan hiernaar herleid worden.  
De bestuursleden van de East West Foundation en direct betrokkenen geloven dat  
het vergroten van kennis en inzicht over dit deel van het verleden, wederzijds begrip  
in Nederland tot stand kan brengen en kan vergroten.

DE STICHTING HEEFT STATUTAIR DE VOLGENDE DOELSTELLING: 
Het ondersteunen en faciliteren van projecten gericht op de impact van het
Nederlandse koloniale verleden op, in het bijzonder, de levens van personen en,  
in brede zin, de betrokken maatschappij(en), zodat wordt bijgedragen aan het  
vergroten van inzicht, wederzijds begrip, verbinding en betrokkenheid in de huidige 
Nederlandse maatschappij. 



– Strategie
De rol van de stichting en haar bestuur is breed en divers.
De kerntaken van het bestuur zijn:

• een adviserende rol
• het ter beschikking stellen van het rijke netwerk 
 en ervaring van de bestuursleden en het (steeds  
 wisselende) Comité van Aanbeveling 
• ondersteuning in brede zin bij het werven van 
 financiële middelen, bijvoorbeeld bij particuliere 
 financiers en cultureel of maatschappelijk 
 georiënteerde fondsen

Al naar gelang het onderwerp dat vraagt, kan een specifieke
invulling gegeven worden aan de statutaire taak.
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FOCUS 2018 – 2020: NEDERLANDS-INDIË

In de periode 2018 – 2020 ligt de focus van de East West Foundation op de voormalige kolonie Nederlands-Indië.  
Hiertoe beoogt zij projecten onder haar vleugels te nemen die deze periode en de impact ervan op onze samenleving 
centraal stellen. 
 
Een voorbeeld van zo’n project is De Wereld van de Oost. Deze impact campagne bestaat uit een interactieve  
website, een educatief programma – zowel online als fysiek lesmateriaal – een landelijke meet up reeks en een  
documentaireserie. De campagne wordt ontwikkeld rondom de speelfilm De Oost van regisseur Jim Taihuttu en  
producent New Amsterdam Film Company en geeft context en verdieping bij de film. Doel is de onderbelichte 
en traumatische geschiedenis van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog middels diverse publicaties in diverse  
media bij een groot publiek bekend te maken en dit ‘vergeten’ verleden tot leven te wekken.

Om recht te doen aan de complexiteit van het onderwerp worden binnen De Wereld Van De Oost vanuit  
verschillende perspectieven verhalen verteld en wordt gebruik gemaakt van verschillende uitingsvormen. 
De onderdelen van De Wereld Van De Oost bestaan binnen een gedeelde ‘storyworld’, gebaseerd op karakters van  
De Oost. De verhalen hierbinnen zijn inhoudelijk aan elkaar verbonden, maar kunnen ook geheel op zichzelf staan en  
een eigen publiek bedienen. Om de storyworld in te richten, is de foundation diverse samenwerkingen aangegaan, 
o.a. met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en publieke omroep NTR.
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FOCUS 2020 – 2023: SURINAME EN/OF DE ANTILLEN

In de periode 2020 – 2023 wil de stichting de focus verleggen naar projecten die zich richten op de impact die de  
(de)kolonisatie van Suriname en/of de (voormalige) Nederlandse Antillen heeft gehad. Voor deze periode zal de steun  
die de East West Foundation kan verlenen in beginsel hetzelfde zijn als hierboven omschreven: advies, ondersteuning  
bij financiering, ter beschikking stellen van het netwerk. 

Er zijn voor deze periode nog geen concrete projecten te melden, maar het lijkt aannemelijk dat er zich projecten  
zullen aandienen naarmate de East West Foundation en haar missie de komende jaren meer bekendheid krijgen.  
Indien dit niet of onvoldoende het geval is, wil de stichting via een open inschrijving/ oproep aangeven beschikbaar  
te zijn voor het ondersteunen van projecten die de doelstelling onderschrijven. 
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– Ambitie
Het is de ambitie van de East West Foundation om een breed publiek kennis te laten nemen van de achtergronden  
van de verschillende (de)kolonisatieperiodes en een debat hierover op gang te brengen. Wij willen deze ambitie  
waarmaken door projecten te ondersteunen die over dit onderwerp gaan en door publiciteit te genereren – onder  
andere via het uitgebreide netwerk van de bestuursleden. 

De huidige voorzitter van de stichting heeft zijn brede netwerk ingezet om leden voor het Comité van Aanbeveling  
te werven (zie hierna). De huidige secretaris van de stichting zal zijn netwerk inzetten om publiciteit te genereren:  
zo zal hij kosteloos advertentieruimte ter beschikking stellen in dedikkeblauwe.nl en thefundraiser.nl: twee  
onafhankelijke, journalistieke websites/ platforms met nieuws en opinie over respectievelijk filantropie, doneren en 
sociaal investeren en over fondsenwerving en marketing. De huidige penningmeester zal zijn netwerk en kennis als 
voormalig vermogensbeheerder inzetten om donateurs te werven.

Het bestuur zal voorts activiteiten initiëren en (doen) organiseren die ten goede komen aan de doelstelling. Te denken 
valt aan een bijeenkomst of symposium met inhoudelijke aansluiting bij de thematiek die op dat moment de agenda  
bepaalt. Het werven van financiering kan een reden zijn om zo’n activiteit te organiseren, maar een educatieve of
verdiepende invalshoek kan evengoed leidend zijn. Tenslotte zal het bestuur - met behulp van extern aan te trekken  
expertise - diverse aanvragen doen bij fondsen die de missie van de East West Foundation delen en onderschrijven. 
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– Bestuur
HET BESTUUR VAN DE EAST WEST FOUNDATION  
HEEFT SINDS DE OPRICHTING IN APRIL 2018  
DE VOLGENDE SAMENSTELLING: 

Voorzitter  : Anthony Ruys 
Secretaris  : Don Akkermans
Penningmeester : Michael Kembel

Als niet-gevolmachtigde projectleider is  
Clea de Koning aangesteld. 
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– Comité van Aanbeveling
Om de doelstellingen van de stichting zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken is gekozen om te werken met  
een Comité van Aanbeveling. Hierin nemen specialisten, vertegenwoordigers en bekende Nederlanders zitting om  
het streven van de East West Foundation te onderschrijven. Met het oog op de eerste focus op Nederlands-Indië  
stelt de stichting een Comité van Aanbeveling samen dat dit onderwerp goed kan vertegenwoordigen. Voor de  
periode 2020-2023 zal een Comité worden samengesteld dat past bij de focus van die periode. Het actuele Comite 
van Aanbeveling is op aanvraag verkrijgbaar.
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– Financiën
INKOMSTEN

De East West Foundation zal in overleg met de initiators en uitvoerenden van te ondersteunen projecten aanvragen  
doen bij diverse soorten fondsen: cultuurfondsen, familiefondsen, fondsen met een maatschappelijke doelstelling,  
goede doelenfondsen, enzovoorts. Daarnaast zal de stichting (private) donateurs werven, door bijeenkomsten  
te organiseren waarin de te ondersteunen projecten worden gepresenteerd. 

De stichting bouwt geen eigen vermogen op, er wordt geen stamvermogen opgebouwd en er worden geen
continuïteitsreserveringen gemaakt. De stichting stelt alle inkomsten die zij werft, na aftrek van out-of pocket
gemaakte onkosten (zie hierna), volledig ter beschikking aan de projecten die de stichting ondersteunt. Om te
garanderen dat voor de projecten in kwestie een transparante en kloppende boekhouding wordt gevoerd, zal de  
East West Foundation strenge eisen stellen aan de projectboekhouding die door de uitvoerenden zal worden gedaan. 

UITGAVEN

De bestuursleden ontvangen een beperkte onkostenvergoeding – te denken valt aan een reiskostenvergoeding en  
vergoeding van representatiekosten die in direct verband staan met het werven van donateurs. Indien gebruik wordt  
gemaakt van externe expertise om aanvragen voor te bereiden bij diverse fondsen, dan zal de stichting deze kosten  
voor rekening nemen. Kosten met betrekking tot de organisatie van informatie/debat en-of fondsenwervende
bijeenkomsten, worden door de stichting betaald. Externe kosten met betrekking tot de communicatie van de
stichting – opmaak en onderhoud website, informatie brochures e.d., worden door de stichting betaald. Tenslotte  
komen de kosten met betrekking tot oprichting en de administratie van de stichting – inclusief opmaak en deponeren 
jaarrekening – voor rekening van de stichting.
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– Meerjarenprognose
INKOMSTEN

In 2018, 2019 en 2020 zal de stichting voor DE OOST aanvragen doen voor financiële ondersteuning  
van diverse projecten bij:

• het Ministerie van VWS binnen de regeling ‘Collectieve Erkenning van Indisch en Moluks Nederland’
• het V-Fonds: Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
• het Blockbuster Fonds (een fonds dat het cultureel ondernemerschap stimuleert) 
• de gemeenten Rotterdam en Den Haag
• het Prins Bernhard Cultuurfonds
• het VSB-fonds
• Het Dioraphte Fonds

Daarnaast zal de stichting een of meerdere bijeenkomsten organiseren waarbij een presentatie wordt gehouden  
over projecten die de stichting ondersteunt en waarbij mensen en/of fondsen worden gevraagd een bedrag te  
doneren om de uitvoering van die projecten mogelijk te maken. In totaal zal getracht worden financiering ter hoogte  
van een bedrag tussen de 150.000 en 500.000 euro te realiseren.
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UITGAVEN

Voor de periode 2018, 2019, 2020, zullen de kosten van de stichting bestaan uit (in euro):

- Oprichtingskosten: 500 
- Kantoorkosten: tussen de 500 en 1.000  
- Opzetten en onderhoud website (voor drie jaar): tussen de 1.000 en 2.000
- Opstellen en vaststellen jaarrekening (voor drie jaar): 1.800
- Reis- en representatiekosten bestuur (afhankelijk van werkzaamheden): tussen de 1.000 en 3.000 
- Inhuren expertise aanvragen (afhankelijk van resultaat): tussen de 5.000 en 20.000 
- Kosten organiseren bijeenkomsten (afhankelijk van grootte en aantal bijeenkomsten):
 tussen de 2.000 en 20.000 euro.

Alle kosten tezamen zullen nooit meer bedragen dan maximaal 15% van de te verwerven inkomsten.  
De inkomsten worden na aftrek van kosten volledig ter beschikking gesteld aan de projecten die  
de stichting ondersteunt.

* NB de prognose voor de periode 2020-2023 wordt in 2019/2020 opgesteld
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– Balans Stichting The East-West
BALANS PER 30 JUNI 2018

ACTIVA     30 Juni 2018

Debiteuren     € -
Te ontvangen belastingen   € 88
Liquide middelen    € -

Totale activa       € 88
     

VERMOGEN & PASSIVA   30 Juni 2018
 
Vermogen     - € 471
        
        - € 471

Crediteuren     € 559
     
        € 559

TOTALE VERMOGEN & PASSIVA   € 88



CONTACT/ INFO
Stichting The East-West (Foundation)
(handelend onder de naam East West Foundation)
Raamgracht 6
1011 KK Amsterdam

RSIN: 858724947
KvK: 71462538 

www.eastwestfoundation.nl

CONTACT 
bestuur@eastwestfoundation.nl 


