APRMS Financiën
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BAPPORT
AAN

VAN

C.

: CFO
dd. 2^,12.71

Betr.: De vrouwenorganisatie "KIRMAS".

Van

werd

het navolgende vernomen.
Op de dd. 20-11-1971 gehouden bijeenkomst van de Zuid-Molukse
vrouwenorganisatie "KIRMAS" te Nijverdal heeft de "acting
president" 1.3. TAMAELA beslist dat deze organisatie niet meer
beschouwd zal worden als een "instrument van de noodregering".
Het gevolg hiervan is dat de leden van deze organisatie in het
vervolg vrijgesteld zijn van het betalen van belasting aan de
"noodregering".
De ministers, leden van de volksvertegenwoordiging, contactpersonen en commando's welke tot het "staatsapparaat" worden
gerekend, betalen jaarlijks circa f. 600,— "belasting aan de
noodregering".
is voornemens t«x»t^H om de Nederlandse
Belastingdienst te verzoeken deze "belasting voor de RMS" als
buitengewone last te mogen opbrengen.
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Betr.: Belasting voor commando's.

Van
werd op 25-2-1972 het navolgende vernomen.
De Min. v. Defensie
heeft medio
januari 1972 een schrijven doen uitgaan waarin de nieuwe "belastij
regeling voor de commando's van toepassing wordt verklaard.
Deze regeling welke in januari 1972 is ingegaan is als volgt:
a. scholieren zijn ongeacht de rang vrijgesteld van belasting;
b. zij die bij hun ouders inwonend zijn betalen ongeacht hun
rang f. 100,— per jaar;
c. commando's tot de rang van jonker betalen f. 30O,— per jaar;
d. commando's met de rang van jonker en hoger betalen f. 400,-per jaar.
In dit schrijven wordt de commandanten opgedragen er bij hun
onderhebbenden op aan te dringen de verschuldigde belasting op
tijd te voldoen en de geïnde gelden over te dragen aan de z.g.
afd. hoofden (Kepala wilaja)•
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20.7.72

BETR. : Missie Militair

Op 26.6.72 werd
de vernomen»

het navolgen-

Leden van de MM hebben van hun leiders de mededeling ontvangen dat van hen verwacht wordt, dat zij op korte termijn
ƒ 1000,- per gezii^feullen storten in de strijdkas, ter
financiering van de MM-vertegenwoordiging in Amerika en de
te maken kosten voor reis en verblijf van en naar Amerika
van TAHAELA.
een dot commando's te Assen heeft zijn misnoegen
geuit over het "verzoek" tot deze bijdrage, maar durft er
zich niet aan ïe onttrekken, uit vrees voor represailles.
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Betr.:

Invordering belasting 1972 t.b.v. de Missie Militair.

Op 25.8.1972 werd van de
navolgende vernomen.

Op 23.8.72 heeft

22.9.1972

8.B. Zwolle het

een gestencild

rondschrijven in grote hoeveelheden verzonden aan:

Dit stencil (zie bijlage) is ondertekend door de MM/Ministei
van Defensie J.J. MANÏPUTTY.
Het betreft de opdracht aan de verscheidene MM-commandanten
er voor zorg toedragen dat alle MM-leden de belasting 197?
aan de TAMAELA-regering voldoen.

MP.

PEHERIÏi'TAH- DAR03RAT REIOEBLIK HALCEKCE 'oBLATAN
Dl
Kercenterian Pertahanan
Begonialaan nr.lj
Cegstgeest
Nr.O2O/hJJ/P T/72
Pokok

Padjak ÏTegara
tahoen 1972.

Comdt2. Bataljon iTunusaku I, II, III
Comdt. ïïilitaire Politie;
"
l n. lang M o r ah;
11
Commando sesetempat;
Anggota2 APRi'-IS - Missie Militair
Delegatie;
"
AFHMS/Angkatan Laoet;
"
Cornmando/Pertahanan;

^i

'T e m p a t

Oegstgeest,

15 augustus 1972.-

M e n a,
Padoek.a toean2/njonja2/nona2,
Bersama ini kami, sebagai Plenteri Pertahanan dari P'emerintah Daroer.at
Rcpoeblik l'Ialoekoe Selatan di loear negeri, perintahkan kepada semoea anggota2
AFRMS/Comroando/Fertahanan bahwa mereka hr.roes ire-mbajar padjak negara 1972, jang
kami t el.-..h tetapkan dcngan aoerat kami tertanggal 27 januari 1972, nr.002/72/
MJJ/PT.
3oal2 sebagai membawa PJH Acting I-'resident dan membajar benzino d.1.1.
tidak diterima lagi sebagai soeatoe alasan berat oeiitoek tidak membajar padjak
negara tahoen 1972. Semoea anggota2 APRKS/Commando/Pertahanar. haroes insjaf dar,
mengerti betoel2 beleid PJÏI Acting President Lt.-Generaal I.J. Tamaëla jang
mengendali perdjoeangan R.Pï.S. ini di loear negeri, apalagi mengingat pada pc-mboek^.an P.B.B, pada boelan september j.a.d. ,' dimana akan diadp.kan aktie2 goena
pcrdjooangan R.ï'l.S. dan dimana raemerloekan ïn.njak wang2 dari "padjc,!c n^-garn 1972.
Semoea commandanten dari masing2 bahagian dipertoegaslcan menberi kf--tc—
r-:ngan2 ini kepada tanggota2 bawahan mcnoeroet poetoesan2 j'.ng IJli Acting Frcsiient tol ah mengambil pada rapat tanggal 22 juli 1972 di Utrocht 'mengen:-;.! pad j--.!:
negara 1972.
Kepada anggota2 APRMS -s- Missie Militair Delegatie kami memperingatkar.
toegas2 moreka rnasing2 mengcnai pcrdjoeangan R.H. S. sewaktor- mcrcka dikirim
.celocar dari Noesa—Ina.
Xami har-ap socpaja pcrintah ini didjalankan dergan b-.ik dan a,~".r semoea
inggota2 jang t^rgaboeng dalam kcmentcrian Fcrt:-,h".nan dapat borkctinggian denjan soal ini.
3e)ci--.n dan torsoesoen salam kebangsaan.
M o o r i a,

I'icntcri Pertahanan,

J. J'. Mamiput ty
Colonol jJ-'Jü.S
lopie

PJM Acting President
ï-Jïï Lt.-Gr.n. I.J.Tamaëla
t JÏ12 Kep-.la Kementerian2 dan
Mcntcri2 ilocdo. ,
.
PJI"i Kepala DPR - Col.E.Kakisina
Fadoeka Toean Kepala DPR - ïJegori Bolanda
"
Toean2 Wilajah I, II, III dan IV.
"
ïoo.an Chcf-Staf Kcnenterian Pertahanan.
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Inzameling MM.

Van
werd op 12.9*72 het navolgende vernomen.
heeft uitgelaten dat een inzameling
wordt gehouden onder de MM leden. Hierbij wordt het voorgesteld dat deze inzameling bedoeld is om de kosten te dekken
van TAMASLA's verblijf in Canada en de vestiging van een MM
vertegenwoordiging aldaar.
Ingewijden
weten echter dat het geld besteed zal worden voor de aankoop van een woonhuis voor
TAHASLA. '.Vel ligt het in de bedoeling een gedeelte van dit
pand in té richten als kantoor c.q. zetel van de MM-regering

MP.

1.73

RAPPORT VAN C

AAN : CFO
NR. : 17.66?
BETR. : Kartu Negara

b, —

l —

Op 15.11.72 werd
het navolgende vernomen.

Reeds enige jaren is het voor de commando's verplicht, zich
in het beait te stellen van een "contributie- c.q. legitimatiekaart" ad. ƒ 2,50; t.w. de "Kartu Negara".
Ook niet-commando's kunnen zo'n kaart krijgen, maar zij zijn
hiertoe niet verplicht.
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Op 18.12.73 werd
navolgende vernomen:

het

Generaal" TAMAELA heeft gesteld dat hij ernaar streeft
om vóór 31.12.7^ de RMS te vestigen.
Om dit te realiseren zal hij echter nog (tenminste)
f 300.000,- nodighebben.
Om dit bedrag bij elkaar te krijgen wordt op de MMleden een beroep gedaan f 1.000,- per gezin te fourneren, desxxjSs in termijnen.
Tot op heden is f 25.000,- bijeengebracht.
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: Financiële bijdragen c.q. contributie Molukse
organisaties.

Betreft

Bijl.:

Op 2?«11.197^ werd het navolgende vernomen

Bij de Missie Militair werd de ledencontributie verhoogd tot
ƒ 1.000,— per persoon per jaar.
Gesteld werd dat dit noodzakelijk was omdat TAMAeLA en zijn
staf vaak naar Amerika moeten reizen en dat ook de permanentf
MM vertegenwoordiging in Amerika voor hogere kosten is
komen te staan.
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. Activiteiten van TAMAELA

Bijl.:

Op 6 september 1977 werd van
volgende vernomen:

het

deelde mede dat op verzoek van "Generaal" TAMAELA
op korte termijn ƒ 75.000,- bijeen moet worden gebracht.
Dit geld was nodig voor een 'belangrijk project".
Naar aanleiding hiervan hebben 150 personen toegezegd elk
ƒ 500»- te zullen bijdragen voor het goede doel.
Op vrijdag 9 september zal dit jceld worden overgemaakt.
M.b.t. Bénin deelde
mede 'dal
in Nederland
was teruggekeerd. De zoon van TAMAELA
is inmiddels naar Benin vertrokken en aldaar ingedeeld
bij de staf.
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