Jaarverslag 2012 van de Stichting Papua Erfgoed

De stichting “Papua Erfgoed” is sinds 12 maart 2012 statutair gevestigd in De Zilk, gemeente
Noordwijkerhout.
De doelstellingen van de stichting zijn:
a. Het in Nederland aanwezige Papua cultureel erfgoed te inventariseren,
behouden en digitaal toegankelijk te maken
b. Behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de
stichting Collectie PACE
Bestuur:
Het bestuur bestaat uit: Piet Bots, voorzitter; Rogier Smeele, secretaris en penningmeester;
Koen de Jager, lid.
Het contact- en postadres: Rogier Smeele, secretaris, Zilkerduinweg 34, 2191 AT, De Zilk.
Email: rsmeele@xs4all.nl
Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten
kunnen vergoed worden.
Beleidsplan:
Zie hiervoor het Meer-jaren Beleidsplan.
Werkzaamheden 2012:
Afgelopen jaar zijn alle werkzaamheden gericht geweest op de doorstart van de stichting
Papua Cultureel Erfgoed, onder de nieuwe naam Stichting Papua Erfgoed. In het bijzonder
is gewerkt aan het instandhouden en up-to-date brengen van de website
www.papuaerfgoed.org.
De stichting houdt kantoor op de Zilkerduinweg 334, 2191 AT De Zilk, gemeente
Noordwijkerhout.
Het bestuur vergaderde dit jaar meerdere keren bij de bestuursleden aan huis (De Zilk,
Nieuwegein en Delft) en had onderling regelmatig telefonisch en e-mail contact.
Bestuursleden waren ook aanwezig bij de vergaderingen van de stichting Collectie Pace
(secretaris Harry Kamma, voorzitter Jan van Baal).
Het bestuur verricht haar werkzaamheden overeenkomstig de doelstelling van de stichting.
	
  
Andere activiteiten:
Het bestuur beheert de website en database van voorheen Stichting Papua Cultureel
Erfgoed (PACE) en werkt samen met de stichting Collectie PACE.
Plannen:
De bovenstaande werkzaamheden continueren en uitvoeren.
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Financiën
Zie onder
Fiscale en administratieve gegevens:
KvK nr: 54785545
RSIN : 8514 39 469
Rabo rek nr: 122118162
IBAN NL94 RABO 0122 1181 62
ANBI status

Goedgekeurd op 14 december 2013
Voorzitter Piet Bots

Secretaris: Rogier Smeele

Contact: rsmeele@xs4all.nl Zilkerduinweg 334, 2191 AT De Zilk
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