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1. Inleiding
De vereniging moet conform artikel 18 van de statuten tenminste eenmaal per jaar en wel
uiterlijk in de maand maart een Algemene Ledenvergadering bijeenroepen, waarin o.m:
- Het bestuur verslag uitbrengt over de gang van zaken van de vereniging en het door haar in
het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid;
- De Penningmeester verslag uitbrengt over het financiele beheer in het afgelopen
verenigingsjaar en de geldelijke omstandigheden der vereniging;
- De activiteiten en de begroting voor het komende verenigingsjaar worden vastgesteld;
Ter voldoening aan deze verplichting, presenteren wij u hierbij het jaarverslag 2008, waarin de
verslagen van het bestuur en de penningmeester zijn opgenomen.
Aangezien het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, zal in dit verslag ook
de periode van het vorig bestuur, zijnde de periode van 1 januari tot en met 18 maart 2008
worden meegenomen.

2. Bestuurssamenstelling
Gedurende de periode 1 januari tot en met 18 maart zag de bestuurssamenstelling er als volgt uit:
Sivano
Tjong-Ahin
Voorzitter
Martin
Loor
Ondervoorzitter
Wonnie
Boedhoe
Penningmeester
John
Sandie
Secretaris
Natasha
Moe Soe Let Commissaris
Op dinsdag 18 maart 2008 werd op de Algemene Leden Vergadering gehouden in North Resort
een nieuw bestuur gekozen. Gekozen werden: Wonnie Boedhoe tot Voorzitter en de leden:
Laetitia Fernand, Clyde Cairo, Adit Moensi en Robert Soentik tot leden van het bestuur.
Op de eerste bestuursvergadering werden de functies binnen het bestuur verdeeld en de
samenstelling van het bestuur gedurende het verslagjaar zag er als volgt uit:
Wonnie Boedhoe
Clyde Cairo
Laetitia Fernand
Adit Moensi
Robbert Soentik

-

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris

De notulen van de ALV van 18 maart 2008 zijn als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

3. Verslag van het Bestuur
Periode: 1 januari 2008 – 18 maart 2008
Gedurende deze periode heeft de VES tezamen met de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van
de Anton de Kom Universiteit van Suriname georganiseerd het seminar: “ De Cariforum-EU
Economic Agreement (EPA); Uitdagingen voor Suriname”. Op het seminar zijn de volgende
inleidingen verzorgd:
Ontwikkelingsdimensies van de EPA voor Suriname
Mogelijke implicaties voor de goederen en diensten productie voor
de locale markt

Minister van HI, De heer Clifford Marica
Vertegenwoordiger VSB, De heer S.
Refos

De Perspectieven voor de nationale goederen en diensten export
naar de EU markt

Vertegenwoordiger KKF De heer M. Man
A Hing
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Rol van de civil society bij EPA
Perspectieven Ontwikkelingssamenwerking EU-Suriname onder
EPA
Impact EPA op Caribische Integratie

Vertegenwoordiger vakbeweging,
De heer H. Shields
Vertegenwoordiger EU,
De heer D. Sexstone
De heer W. Ramautarsing

Vermeld kan worden dat met de organisatie van dit seminar de gestelde doelen zijn gehaald. De
doelen van het seminar waren als volgt geformuleerd: “Het seminar zal de eerste gelegenheid bieden
aan de beleidsmakers en onderhandelaars voor Suriname om aan de belangrijkste stakeholders de
potentiële voordelen en uitdagingen van de Overeenkomst uit te leggen. Naast de handel en
investeringen in goederen zal er ook gekeken worden naar de handel en investeringen in diensten. Het
seminar biedt een forum voor de ondernemers, NGOs, civil society, onderzoekers en strategen, om
samen met de beleidsmakers te beoordelen waar de kansen van zo’n EPA liggen in de context van
mondiale trends en regionale capaciteiten”.
Het verslag van dit seminar is aangeboden aan de Decaan van de Faculteit de Maatschappij
Wetenschappen en de Minister van Handel en Industrie. Het verslag is ook verdeeld onder de
belangstellenden van de vereniging. Leden die alsnog belangstelling hebben in dit document kunnen
hiervoor contact opnemen met de secretaris of de voorzitter.

Periode: 18 maart 2008 – 31 december 2008
1) De activiteiten van het nieuw bestuur werden aangevangen met enkele brainstormsessies in klein
verband, waarbij het bestuur samen met een groep van actieve leden, de economische
omstandigheden van ons land heeft geanalyseerd. Deze omstandigheden maakten dat er enige
druk kwam op het bestuur van de vereniging voor wat betreft publiekelijke stellingname inzake
diverse zaken die dagelijks in de lokale media ter sprake komen. Het bestuur vond het raadzaam
om zijn bezorgdheid over de koers van de economie en mogelijke economische consequenties van
de economische ontwikkelingen kenbaar te maken aan de bevoegde autoriteiten. Dit heeft het
bestuur gedaan middels een eerder door een VES bestuur gehanteerde manier. Met een groep van
actieve leden is gebrainstormd over mogelijke economische maatregelen. Het resultaat is vervat in
een brief aan onze President, met een annex waarin enkele acute korte termijn en middenlange
termijn maatregelen zijn vervat. Deze brief heeft het bestuur in de 2e week van mei 2008
verstuurd.
2) De volgende activiteit betrof een openbare discussie over de instelling van een Stabilisatiefonds.
Deze discussie werd gehouden op woensdag 28 mei 2008, door ons lid Karel Eckhorst. Zijn
inleiding had als titel: “Een mineraal stabiliteits- en investeringsfonds voor de Surinaamse
economie: enkele overpeinzingen”.
Hiermede hebben wij bij onze Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Dr. G. Rusland nogmaals
onderstreept dat een Stabiliteitsfonds voor Suriname noodzakelijk is. Dit voornemen is immers
door de regering in het MOP 2006-2011 kenbaar gemaakt. Het komt erop neer dat
meeropbrengsten voor de Staat van uitputbare minerale hulpbronnen gespaard moeten worden
voor financiering van duurzame ontwikkeling en/of voor tijden van economische crisis. Op het
verzoek van de Minister voor ondersteuning aan zijn Ministerie door de VES is terstond positief
gereageerd. Ter formalisering is op 6 juni 2008, per brief aan de Minister meegedeeld dat namens
de VES, de leden W. Ramautarsing, K. Eckhorst en W. Boedhoe zullen participeren in de
werkgroep van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Helaas is er nog geen follow-up
gekomen aan dit initatief.
3) Een tweede lezing werd op maandag 6 oktober 2008 verzorgd door professor Philip Hans B.F.
Franses. Deze heeft een uiteenzetting gedaan over de Mondiale kredietcrisis en de mogelijke
invloed op de Surinaamse economie.
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4) Een interne lezing werd gehouden in de vorm van een presentatie over Fraude in bedrijven.
Ondanks de kleine groep die participeerde, zijn ideeën en ervaringen uitgewisseld.
5) Door de VES is gedurende het verslagjaar geparticipeerd in diverse openbare discussies en
lezingen waarvoor het bestuur was uitgenodigd. Vele van deze uitnodigingen zijn op verzoek van
de organisatoren steeds doorgestuurd naar de leden van de vereniging.
6) Door het Ministerie van Handel en Industrie werd de VES actief betrokken bij het
implementatieproces van EPA in ons land. In dit verband werd door het bestuur dankbaar gebruik
gemaakt van de deskundigheid van ons lid Winston Ramautarsing. Wij danken hem voor zijn
diensten ten behoeve van de vereniging.
7) Door het Instituut voor Scholing en Vorming van de NDP is de vereniging ook benaderd voor het
houden van een inleiding op een door hun georganiseerde discussieavond over de wereldwijde
financiële en economische crisis. In dit kader is op 17 oktober door ons lid Karel Eckhorst een
inleiding verzorgd met als titel: “De rol van overheden en centrale banken in de financiële crisis”.
8) Helaas hebben beide geplande bedrijfsbezoeken geen voortgang gevonden. Het bezoek aan de
mijnen Kaaimangrasie en Klaverblad werd afgezegd door BHP Billiton. Het bezoek aan Staal
Industrie Suriname ging niet door vanwege geringe belangstelling van de leden.
9) Een herregistratie heeft helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er wordt nogmaals
aandacht hiervoor gevraagd, omdat het vaak voorkomt dat leden van mailadres veranderen. Indien
deze niet of niet tijdig worden doorgegeven, zal de correspondentie belemmerd worden.
10) In het verslagjaar zijn er 14 nieuwe leden toegelaten, waarvan 3 als buitengewoon leden. In
bijlage 2 is een volledig ledenlijst opgenomen.
11) De VES is er trots op dat de voordracht van Dr. Jules Sedney om in aanmerking te komen voor
een onderscheiding is gehonoreerd door de President van de Republiek Suriname. De heer Jules
Sedney is nu drager van het Groot Lint in de ereorde van de Palm. Dank aan ons lid Ad Coffeng
voor zijn bijzondere bijdrage bij het realiseren van dit geschenk voor één van onze grote zonen
van het land.

4. Verslag Penningmeester
Bij het aantreden van het nieuw bestuur waren er 153 geregistreerde leden, waarvan slechts 10 (~ 7%)
leden periodiek hun contributies voldeden.
Een actie tot herregistratie van de leden met het verzoek voor het voldoen van de contributie in het
laatste kwartaal van 2008 heeft ertoe geleid dat thans 31 leden (~18%) van de 170 leden hun
financiële verplichtingen jegens de vereniging nakomen.
Het baten en laten overzicht geeft aan dat er over 2008 SRD 4,745.30 aan contributie is ontvangen en
SRD 1,397.19 aan donaties . De donatie is verkregen van de Hakrinbank voor de boekpresentatie
“Eddy Jharap, Een biografisch interview over de ontwikkeling van de Staatsoliemaatschappij
Suriname NV” door Dew Baboeram in hotel Torarica. Verder kreeg de vereniging interest op de saldi
bij de bank op de verschillende valutarekeningen. De uitgaven (SRD 6,805.77) overtroffen de
inkomsten (SRD 6,169.58) over 2008, waardoor per saldo een kastuitstroom was van SRD 636, 19.
De uitgaven voor de activiteiten van 2008 waren m.n. advertenties, huur zalen, snack & drank voor de
boekpresentatie van Dew Baboeram, de lezingen van drs K. Eckhorst, Prof. P. Franses en drs. A.
Moensi .
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De saldi van de verschillende valutarekeningen waren per 31 december 2008 alsvolgt:
SRD 4,631.66
EUR 2,484.74
USD 717.98
BATEN & LASTEN VERENIGING VAN EC ONOMISTEN OVER 2008
SRD

EUR

USD

BATEN
Contributie
Donaties
Interest

4,745.30
1,397.19
27.09

12.40

4.50

Totaal baten

6,169.58

12.40

4.50

LASTEN
Bankkosten
Activiteiten 2008
Totaal lasten
Resultaat
Banksaldo per 1 januari 2008
Banksaldo per 31 december 2008

(51.53)
(6,754.24)
(6,805.77)
(636.19)
5,267.85
4,631.66

(13.00)
-

(13.00)

12.40

(8.50)

2,472.34
2,484.74

726.48
717.98
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Bijlagen:
Bijlage 1: Notulen ALV 18 maart 2008

Bestuursleden:
Aanwezig: Silvano Tjong A Hin, Wonnie Boedhoe, Martin Loor, Natasha Moe Soe Let.
Afwezig: John Sandie
Leden:
Aanwezig: Clyde Cairo, Adit Moensi, Robbert Soentik, Winston Ramautarsing, Rakesh Adhin, Dirk
Currie.
Agenda:
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Verantwoording Voorzitter

4.

Verantwoording Penningmeester

5.

Verkiezing Bestuursleden

6.

Verkiezing Voorzitter

7.

Overdracht Bestuur

8.

Sluiting

Ad 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.50 uur.
Ad 2. Mededelingen
Het bestuurslid John Sandie is afwezig. Hij had wel aangegeven om aanwezig te zijn maar er is geen
bericht van zijn afwezigheid ontvangen.
Conform het convocaat van 10 maart jongstleden, per email gestuurd naar de leden van de vereniging,
hebben vijf leden zich aangemeld voor het bekleden van een functie in het Bestuur van de Vereniging.
Bij agendapunt 6 zullen we hierop terug komen.
Ad 3. Verantwoording Voorzitter
Vanavond sluiten wij een vrij lange periode af als Bestuur. Onze performance was slecht.
De laatste ALV is gehouden op 15 juni 2004. Bij de toen gehouden bestuursverkiezingen was het
volgens het rooster van aftreden, de beurt aan de bestuursleden M. Loor en W. Boedhoe om af te
treden. De beide leden stelden zich herkiesbaar. Voorts had het bestuurslid W. Ramautarsing het
voornemen kenbaar gemaakt, na 9 jaar bestuurslid-maatschap, het bestuur te willen verlaten. Op de
ALV van 15 juni is de heer John Sandie gekozen als lid van het bestuur. Op de eerst volgende
Bestuursvergadering is toen de opengevallen bestuursfunctie, te weten die van de Secretaris van de
vereniging, overgedragen aan de heer John Sandie.
__________________________________________________________________________________
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Met het uittreden van Winston uit het bestuur is ook het apparaat, waarmee hij circa 9 jaren het
secretariaat van de VES ter ondersteuning van het bestuur heeft gedraaid, weggevallen. Zie het als
“lessons learned”, hoe belangrijk zo’n apparaat is. Wij zijn daarom Winston nogmaals zeer erkentelijk
voor zijn bijdrage aan het Bestuur van de VES.
Daarna ging het zeer stroef. Wij hebben wel wat activiteiten gehad, maar de meeste bestuursleden
hadden weinig tijd over voor de vereniging. Eigenlijk is de VES teruggevallen naar het niveau van de
jaren 80/90. De samenleving heeft echter hoge verwachtingen van de VES. En toch moet men ook
begrijpen dat de VES geen “buiten-parlementaire oppositie” kan voeren.
De leden-participatie is nog altijd zeer pover. De opkomst op een ledenvergadering als vandaag is
daar weer een voorbeeld van en het is dus ook voor het nieuw bestuur dat vandaag gekozen zal
worden een uitdaging om hier iets aan te doen.
De scriptieprijs is ook niet meer uitgereikt. De laatste is van 2005, toen heeft Natalie Elliot de prijs
gewonnen. Het is echter een zeer goed initiatief en het komend bestuur moet dat wederom activeren.

In de afgelopen periode heeft het bestuur de volgende activiteiten georganiseerd:
2004:
1 4 Maart: drs. Rakesh Adhin: Het einde van een tijdperk: Een terugblik op de Surinaamse
gulden (plus Scriptieprijs uitgereikt aan David Chin Kwie Joe); Gebouw VI,
AdeKUS;
2 23 maart: Prof. Ad Kolnaar: De SER: Ervaringen uit de Nederlandse praktijk; Buiten
Societeit Park;
3 28 april; Steve Silos, Msc.: Authoctoon Ondernemerschap; Lalla Rookh
Conferentiezaal;
4 13 mei: Kathleen Lieuw Kie Song BSc: Produceren in Suriname, Mogelijkheden en
Beperkingen; Lalla Rookh Conferentiezaal;
5 27 mei: Drs. John Krishnadath: Verhoging stroomtarieven, noodzaak of niet; KKF
Conferentiezaal Lim A Po straat;
6 15 juni ALV; KKF conferentiezaal Lim A Po straat
7 20 december (jaareinde lezing): de heer Warren Pedersen: Toekomstplannen van de
Suralco in Suriname; Hakrinbank Penthouse;
2005:
1 4 maart: Lezingcyclus in samenwerking met Surinaamse Juristen Vereniging (SJV),
de Surinaamse Orde van Advokaten, de Vereniging van Notarissen en kandidaatnotarissen: Inzake: de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet M.O.T.) en
de vrije beroepsgroepen: Inleding door Prof. Groenhuyzen.
2 15 april: Lezingcyclus in samenwerking met Surinaamse Juristen Vereniging (SJV),
de Surinaamse Orde van Advokaten, de Vereniging van Notarissen en kandidaatnotarissen: Inzake: de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet M.O.T.) en
de vrije beroepsgroepen: “De Surinaamse Situatie” Sprekers:
mevr. Mr. G. Paragsingh
- Officier van Justitie
mevr. Mr. G. Amelo

- Juriste Centrale Bank van Suriname

de heer Drs. A. Bhagwandas

- Econoom en direkteur Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties

de heer Chan Santokhi

- Commissaris van Politie

__________________________________________________________________________________
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3 8 maart: Drs. Guno Castelen: Profiel en potenties van de toerismesector in Suriname
4 19 maart VES Bedrijfsbezoek aan Rosebel Goldmines N.V.
5 28 april: Drs. Jim Bousaid: Discussie IMF artikel IV rapport; Lalla Rookh
Conferentiezaal;
6 28 april: Meeting met Politiek Leider VVV, Jules Wijdenbosch in het kader van zijn
“open-deur politiek”
7 10 mei: Verkiezingsdebat: Ballroom Torarica
8 1-2 juni: Participatie in Seminar door H&I georganiseerd over: Economic Partnership
Agreement Cariforum – European Union; Vooruitzichten voor Suriname
9 12 juli: Drs. Sandra Bijlhout: Veranderingen in het budgetteringsproces bij de
overhead (+ Scriptieprijs uitgereikt aan Natalie Elliot); Guesthouse AdeKUS
2006
1 23 maart 2006: Drs. Wonnie Boedhoe: Het IFONS, Instrument ter ontwikkeling van
het Surinaams Produktie Potentieel
2007
1 28 februari: De heer Warren Pedersen; Challenges and opportunities of the
bauxite and alumina industry in Suriname; Buiten Sociëteit Park
2 23 mei: Dr. Anthony Caram: Ontsporingen op de weg naar Monetaire Soliditeit;
Banquethal Torarica;
3 14 augustus: In samenwerking met Institute for Graduate Studies and Research, de
Hakrinbank leerstoel Geld-, Krediet- en Bankwezen: drs. Ricardo Fakiera:
“The State of Financial Markets”: University Guesthouse;
4 29 oktober: In samenwerking met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB):
Derrick Ferrier MSc: Ontwikkelingen rond de Bauxietsector, Banquethal
Torarica;
5 13 december 2007: Drs. Sandew Hira: Privatisering en de lessen van Staatsolie;
Banquethal Torarica.
Dat was een opsomming van onze activiteiten in de periode 2004-2007. De toekomst van de
VES is zeer uitdagend voor het nieuw bestuur en de voorzitter adviseert om wederom zich te
commiteren aan minimaal 1 activiteit per maand.
Hij dankt nogmaals alle leden die het bestuur in de afgelopen jaren hebben ondersteund en
dankt ook alle bedrijven die de activiteiten van de vereniging hebben gesponsord.
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Ad 4. Verslag van de Penningmeester:
De Penningmeester doet per verenigingsjaar verslag van de inkomsten en de uitgaven:
Jaar :
2004

Overzicht van inkomsten en Uitgaven:
SRD
Saldo 1/1/2004
Contributies
Interest
Donaties

Inkomsten
8,400.94
2,132.80
68.63
400.00

USD
Uitgaven

Inkomsten
905.25

EURO
Inkomsten
Uitgaven
2,419.93

Uitgaven

4.19

15.68

Soosavonden/
bedrijfsbezoeken /
scriptieprijs

2,152.81

150.00

Symposiumkosten
(drukkosten )
Diverse Kosten
Eindsaldo

1,870.00
89.14
6,890.42

10.25
749.19

2,435.61

TOELICHTING 2004
Lezingen:
scriptieprijs + Drs. Rakesh Adhin: het einde van een tijdperk een terugblik op Surinaamse Gulden
Scriptieprijs gedoneerd door: AVIS NV
Ketleen, Liew Kie Song: Produceren in Suriname; Mogelijkheden en beperkingen
Steve Silos: Autochtoon Ondernemerschap
John Krieshnadath: 27% verhoging stroomtareiven; noodzaak of niet?
Warren Pederson: Toekomstplannen van de Suralco in Suriname
Diverse Kosten
Dit betreft: betalingen voor postbushuur, bankkosten, koker voor vesbanner
Donaties
Donaties: Fatum gedoneerd voor de live uitzending van de lezing van de heer Caram in december 2003
Jaar : 2005

Overzicht van inkomsten en Uitgaven:

Saldo 1/1/2005
Contributies
Interest
Donaties Verkeizingsdebat
Verkiezingsdebat kosten

SRD
Inkomsten
Uitgaven
6,890.42
1,672.80
49.89
1,700.00
3,014.52

USD
Inkomsten
749.19

Uitgaven

3.71

EURO
Inkomsten
Uitgaven
2,435.61
12.18

Soosavonden/ bedrijfsbezoeken/
scriptieprijs
Diverse Kosten

2,018.77
68.26

10.00

Eindsaldo

5,211.56

742.90

TOELICHTING 2005
Lezingen:
Drs. Jim Bousaid: IMF- artikel 4 rapport
scriptieprijs + Lezing drs. Sandra Bijlhout: veranderingen in het budgeteringsproces van de Staat.

__________________________________________________________________________________
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Scriptieprijs gedoneerd door Surpost NV
Lezing Drs. Guno Castelen
Bedrijfsbezoek Cambior
Samen met Surinaamse Juristen Vereniging : lezing MOT
Activiteiten:
Verkiezingsdebat
Diverse Kosten
Dit betreft: betalingen voor postbushuur, bankkosten
Jaar : 2006

Overzicht van inkomsten en Uitgaven:
SRD
Saldo 1/1/2006
Contributies
Interest

Inkomsten
5,211.56
730.32
40.22

Soosavonden/ Bedrijfsbezoeken/
scriptieprijs
Diverse Kosten
Eindsaldo

USD
Uitgaven

Inkomsten
742.90

Uitgaven

3.69

EURO
Inkomsten
Uitgaven
2,447.79
12.24

227.01
67.54

10.75

5,687.55

735.84

2,460.03

TOELICHTING 2006
Lezingen:
maart: Drs. Wonnie Boedhoe, IFONS, instrument ter ontwikkeling van het Surinaams Produktie Potentieel
Diverse Kosten
Dit betreft: betalingen voor postbushuur, bankkosten,
Jaar : 2007

Overzicht van inkomsten en Uitgaven:
SRD
Saldo 1/1/2007
Contributies
Interest
Donaties

Inkomsten
5,687.55
2,019.80
34.60
1,663.59

Soosavonden/ Bedrijfsbezoeken/
scriptieprijs
Diverse Kosten
Eindsaldo

USD
Uitgaven

Inkomsten
735.84
3.64

3,988.67
149.02
9/12/2007

Uitgaven

5,267.85

EURO
Inkomsten
Uitgaven
2,460.03
12.31

13.00
14/10/2007

726.48

30/9/2007

TOELICHTING 2007
Lezingen:
Febr 2007:Warren Pedersen: Challenges and opportunities of the bauxite and alumina industry in Suriname
mei 2007: Anthony Caram: Ontsporingen op de weg naar monetaire soliditeit
Oktober: Lezing Ricardo Fakira
Samen met VSB: Derreck Ferrier: Ontwikkelingen rond de Bauxietsector
december: Lezing Dew Baboeram: Privatisering
Diverse Kosten
Dit betreft: betalingen voor postbushuur, bankkosten,

__________________________________________________________________________________
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De ALV maakt opmerkingen over de verificatie van de penningen en stelt voor om zulks in het
vervolg wel te laten doen.
Ook wordt gevraagd om de sponsoring van de DSB Bank voor de VES participatie in de seminars
inzake de IFSR georganiseerd door de BDO AbrahamsRaijmann & Partners in de penningen van de
vereniging te vermelden. Het eerste seminar was gehouden in 2007 en het tweede in 2008.
Ad 5. Verkiezingen Bestuursleden
Conform de convocaat van 10 maart 2008 hadden belangstellende leden tot en met vrijdag 14 maart
12.00 uur de tijd om zich schriftelijk aan te melden bij de voorzitter op het e-mail adres:
silvanot@iadb.org.
Het huidig bestuur treedt, op Wonnie Boedhoe na, volledig af.
De voorzitter leest de aanmeldingen voor:
Wonnie Boedhoe voor de functie van voorzitter en de leden Clyde Cairo, Adit Moensi, Laetitia
Fernand en Robert Soentik voor een bestuursfunctie.
Aangezien er geen andere aanmeldingen zijn binnengekomen worden de leden bij acclamatie
gekozen.
Ad 6. Verkiezing Voorzitter
De voorzitter dient conform artikel 14 lid 2 van de statuten door de ALV gekozen te worden.
Aangezien er ook voor deze functie slechts 1 kandidaat zich heeft aangemeld wordt Wonnie Boedhoe
bij acclamatie gekozen tot voorzitter.
Ad 7. Overdracht Bestuur
Door de scheidende voorzitter wordt de hamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter.
De nieuwe voorzitter bedankt de leden voor het in haar en de rest van de bestuursleden gestelde
vertrouwen en geeft aan dat zij haar best zal doen om de VES weer de aan haar toekomende plaats in
de samenleving te geven.
Op de eerst volgende bestuursvergadering zal het nieuw bestuur zich buigen over de invulling van de
diverse functies en zij zal dat direct aan de leden mededelen.
Ad 8. Sluiting
Niemand meer het woord willende sluit zij de vergadering.
Notulist
Wonnie Boedhoe
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