Culemborg, 04-06-2018.

Impressies van de ALV PAT in Vaassen op 02-06-2018.
Beste allemaal,
Langs deze weg wil ik, Comité Vaassen nogmaals hartelijke danken voor hun
geweldige inzet en enthousiasme om de Algemene Ledenvergadering van
Perkumpulan Anak-anak Tounusa Hatalepu di negeri Belanda tot een
onvergetelijke dag te maken.
Het Bestuur werd door de aanwezige leden op een oogstrelende manier
ontvangen. De ontvangst werd begeleid door jonge Akonezen en aanverwanten.
Het was een geweldig schouwspel met de jongste kleinzoon van Usi Neel
Wattimena-Tahapary in de hoofdrol: een echte kapitan. De oudste kleinzoon
van Usi Neel deed echter niet onder voor zijn kleine neefje. Hij deed het ook
voortreffelijk: een echte, bedachtzame bung kaka, die alles goed onder controle
had. Super knap jongens!
Vervolgens werd het Bestuur getrakteerd op een muzikale begeleiding met alles
erop en eraan: tifa’s, een totobuang, een Hawaiian guitar en 2 gitaristen. Ik kon
het niet laten om mee te doen met badengdang. Het was zo mooi, zo lieflijk! Je
voelde de eenheid op dat moment en dit gevoel zette zich voort de gehele dag.
We hebben met z’n allen genoten en hoe! De vergadering verliep zoals het
hoorde met een goede interactie tussen Bestuur en leden. Ieder kreeg de
gelegenheid om zijn of haar zegje te doen, maar mocht het een keertje per
ongeluk misgaan dan werd het Bestuur en masse met verbazing en tegelijkertijd
met een glimlach gecorrigeerd en kon het Bestuur hooguit het gelijk van de
leden beamen.
Het was ons als Akonezen gelukt om van de nood van het weekend daarvoor,
een deugd te maken.
De vergadering begon op tijd en eindigde ook op de afgesproken tijd.
Er waren meer dan 60 mensen op afgekomen.
 Het Bestuur is verheugd u ook te kunnen meedelen, dat Ronne Wattimena,
George Wattimena en Janes Berhitu zich gaan beraden over het mede besturen
van onze kumpulan. We hopen over ongeveer 2 maanden van hen te mogen
horen wat hun precieze keuze zal zijn. Het Bestuur hoopt op een positief
antwoord, dus we zijn reuzebenieuwd!
 Ook willen we u laten weten dat de Commissie Website graag mensen met
Akoneze roots als medelid zou willen toevoegen aan haar Commissie. Vanuit deze
plek wil het Bestuur een oproep doen aan leden met Akoneze roots en vooral de
jongeren onder hen: Ben je geïnteresseerd hierin, geef je dan op bij onze
secretaris: Simon Tahapary.

Het avondprogramma startte met ‘adzalku’, gepresenteerd door onze secretaris:
Simon Tahapary. Hij vertelde ons over zijn familie, zijn vader oom Agus en tante
Ludia Tahapary. Fijn om op deze manier familieverbanden op te halen.

Daarna kon ik halverwege de avond middels een kort filmpje de kumpulan
verblijden met een prachtig bedrag van €555,00 als afscheidscadeau van het
Bestuur, de directie, het team en ouders/kinderen van de Prins Willem
Alexanderschool in Tiel i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
En uiteindelijk werd dit bedrag door mij aangevuld tot €777,77 (7 dorpen op
Nusalaut). Dit bedrag zal bestemd worden voor de nieuwbouw van geredja
Bethesda in Akoön.
Als laatste heeft oom Hans Hoogeveen een presentatie gegeven over ‘pelaschap’
tussen de dorpen Akoön en Apisano Rumalait met tussentijds interactieve
deelnames van de toehoorders.
Aan het eind van ons samenzijn werd een verloting en lelang gehouden. De
lelang leverde een bedrag van € 350,00 op. De opbrengst van de verloting zal
t.z.t. door Comité Vaassen bekend worden gemaakt bij de evaluatie van ALV PAT
02-06-2018 met het Bestuur.
Het onderdeel verloting was een hoofdstuk apart. Iedereen stond gereed om
hieraan mee te doen en PAT-leden uit Assen, Wormerveer en Capelle a/d IJssel
kregen het voor elkaar om de meeste cadeautjes naar zich toe te halen, wat
weer een reactie van de andere kant van de zaal uitlokte. Aan die kant hoopte
men vurig op een goede kans, maar helaas! Totdat Dicky Tahapary dacht: ik zal
en moet deze situatie beïnvloeden en dat deed hij met verve. Het was genieten
geblazen! Uiteindelijk kregen vele alsnog een presentje. Op deze manier was
alles eerlijk verdeeld.
De kaken van de aanwezige leden waren bij wijze van spreken stijf van het
lachen. Het ging er soms hilarisch aan toe.
Toen was de koek op! Alle djadjan-djadjan waren goed besteed en het Comité
mag trots zijn op wat ze in één week tijd gerealiseerd hebben. Chapeau!
Dit soort vergaderingen is voor herhaling vatbaar, want toen alles voorbij was
bleven vele nog hangen. Men raakte maar niet uitgepraat en ondertussen hielpen
anderen het Comité met opruimen. In een mum van tijd zag de zaal weer pico
bello uit.
Terima kasih sekali lagi untuk Komité Vaassen, terima kasih djuga kepada anakanak Tounussa Hatalepu jang telah hadir dalam rapat tahunan dari Perkumpulan
Anak2 Tounusa Hatalepu 2018 di Vaassen.
Dan seperti kami punja generasi pertama selalu bilang: Apa datang dari muka,
toma madju.
En daarom, lieve mensen tot ziens op de volgende Algemene Ledenvergadering
in Deventer!
Namens het Bestuur,
Ifonne Matulessy-Tahapary
Voorzitter PAT
Di negeri Belanda

