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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 2009, waarin het
verslag van het bestuur en de penningmeester zijn opgenomen.

2. Bestuurssamenstelling
Gedurende de periode 1 januari tot en met 30 maart 2009 zag de bestuurssamenstelling er als
volgt uit:
Wonnie Boedhoe
Clyde Cairo
Laetitia Fernand
Adit Moensi
Robert Soentik

-

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris

Op maandag 30 maart 2009 werd op de Algemene Leden Vergadering, gehouden in het
Auditorium van Self Reliance. Op die vergadering is het bestuur aangevuld met het lid Merleen
Atmodikromo, omdat het bestuurslid Robert Soentik zich noet herkiesbaar had gesteld. Na deze
mutatie zag de samenstelling van het bestuur voor de rest van het 2009 er als volgt uit:
Wonnie Boedhoe
Clyde Cairo
Laetitia Fernand
Adit Moensi
Merleen Atmodikromo

-

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris

De notulen van de ALV van 30 maart 2009 zijn als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

3. Verslag van het Bestuur
In het verslagjaar zijn 22 economen toegelaten als lid en 3 als buitengewone leden. Hiervan zijn 8
mannen en 17 vrouwen. Daarnaast hebben 2 leden hun lidmaatschap op eigen verzoek opgezegd.
Gedurende de bestuursperiode 2009 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd.:
1. Lezing: “Kredietcrisis en Implicaties” verzorgd door de heer drs. Chandi Jethu op 4 maart
2009.
2. ALV op 30 maart 2009 waarna een brainstorm sessie over “prijsaanduiding in SRD en
de extra vraagdruk op USD”.

3. Interne lezing met als onderwerp “Ontwikkelingen m.b.t. de credit rating van
Suriname” verzorgd door het lid Sanjay Gaurisankar op 12 augustus 2009.
4. Bedrijfsbezoek aan Telesur op 31 oktober 2009. Hieraan hebben ongeveer 18 leden
geparticipeerd, terwijl zich uiteindelijk 16.leden hadden aangemeld voor deelname.
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5. Discussie-avond met als titel “Recente ontwikkelingen op de Surinaamse
valutamarkt” op 21 oktober 2009. De Discussie is ingeleid met statements van de
leden Jim Bousaid en Waddy Sowma.
6. Lezing: “De recente SDR-allocatie en het quotumsysteem van het IMF” verzorgd
door het lid Rakesh Adhin op 18 november 2009
7. Bedrijfsbezoek aan de Surinaamse Brouwerij NV op 26 november 2009. Van de 17
opgegeven leden, hebben 9 geparticipeerd.
In het verslagjaar is de vereniging wederom gevraagd om te participeren in activiteiten van
diverse organisaties en instituten. In dit kader mag genoemd worden de deelname van de
VES in:
•
•
•
•
•

•

Commissie “Prijzen in SRD” van het Ministerie van Handel en Industrie
Seminar “Minimum Loon” van het Ministerie van Arbeid, Technologie en Milieu
Werkgroep Minimum Loon van het bedrijfsleven, gecoördineerd door de Kamer van
Koophandel en fabrieken.
Bestuurslid van de Nationale Raad voor de Werkgelegeheid
Participatie in de discussiegroep :berekening Armoedegrens Cijfers” in het kader van
de verantwoording van de MDG rapport door het Ministerie van Planning en
Ontwikkelingssamenwerking
Diverse lezingen en presentaties op uitnodiging van de organiserende verenigingen en
organisaties, zoals de AMCHAM, Ministerie ROGB, IGSR, Federatie van
Belastingadviseurs, etc .

•

Seminar REDD readiness plan in het kader van de activiteiten van de “Coppenhagen
Summit” over klimaatsverandering.

•

Actoren meeting Ministerie van Justitie en Politie inzake de “Caricom Traditional Knowledge
Workinggroup” voor de samenstelling van de Regional Framework for Protection of
Traditional Knowledge”(Traditionele Kennis en Folklore, de TKF werkgroep Suriname).

•
•

Seminar “outsourcing & offshoring potention”; Ministerie van ATM
“Statistic Management System for the Domestic Private Sector” van het Suriname
Businees Forum
Seminar Agras: Agrarische Ontwikkeling van Suriname
Seminar Transport for Development
Actoren meeting TAS inzake digitalisering televisie in Suriname.

•
•
•
•
•
•
•

Participatie “negotiating brief” Caricom-Canada onderhandelingen Ministerie van Handel en
Industrie
Afstemming met de Commissie AZV en de Minister van Volksgezondheid inzake een
presentatie over de economische consequenties van de invoering van het AZV.
Afstemming met de heer Roemers voor een presentatie over de pensioenregeling en het
waardevast maken van pensioenen in Suriname.
Afstemming met de voorzitter van de Survam voor en presentatie over de invoering van een
AZV.

4. Verslag Penningmeester
__________________________________________________________________________________
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De contributie betaling over het bestuursjaar 2009 is verbeterd vanwege enorme inzet van het
buitengewoon lid Ad Coffeng om de leden te contacten en de betaling te voldoen. Thans betalen 76
(39%) leden (2008: 31 leden ~ 18%) hun contributie regelmatig. 3 leden betalen nog steeds een
incorrect bedrag.
De grafiek geeft de vergelijking van het betalingsgedrag weer over 2009 & 2008.

We willen de heer Ad Coffeng bedanken voor zijn enorme inzet in het innen van de contributies over
2008 & 2009. Dankzij dit inzet hebben wij onze activiteiten volledig uit eigen middelen kunnen
dekken.
In het bestuursjaar is de USD girorekening omgezet in een spaarrekening om de bankkosten te
besparen. Op de spaarrekening hebben wij interest ontvangen op het uitstaand saldo.
Het baten en lasten overzicht geeft aan dat er over 2009 SRD 18,271.80 (2008: SRD 4,745.30) aan
contributie is ontvangen. Verder kreeg de vereniging interest, ontvangen op de saldi bij de bank, op de
verschillende valutarekeningen. De uitgaven over 2009 bedroegen SRD 6,403.51 (2008: SRD
6,805.77) en waren dus lager dan de inkomsten SRD 18,329.76 (2008: SRD 6,169.58) , waardoor per
saldo een kastinstroom was van SRD 11,726.25 (2008 was een kasuitstroom van SRD 636, 19). De
uitgaven voor de activiteiten van 2009 waren m.n. advertenties, huur zalen, snack & drank voor de
verschillende lezingen en discussie-avonden.
De saldi van de verschillende valutarekeningen waren per 31 december 2009 en per 31 december
2008 en 2007 alsvolgt:
Valuta
SRD
EUR
USD

2009
16,357.91
2,497.17
716.63

2008
4,631.66
2,484.74
717.98

2007
5,267.85
2,472.34
726.48
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STAAT VAN BATEN & LASTEN VERENIGING VAN
ECONOMISTEN
Januari - December 2009
SRD
EURO
USD
BATEN
Contributie
Donaties
Interest

Januari - December 2008
SRD
EURO
USD

57.96

12.43

5.40

4,745.30
1,397.19
27.09

Totaal baten

18,129.76

12.43

5.40

6,169.58

LASTEN
Bankkosten
Activiteiten 2009
Totaal lasten

(52.90)
(6,350.61)
(6,403.51)

(6.75)
(6.75)

(51.53)
(6,754.24)
(6,805.77)

Resultaat

11,726.25

12.43

(1.35)

(636.19)

4,631.66
16,357.91

2,484.74
2,497.17

Banksaldo per 1 januari 2009
Banksaldo per 31 december 2009

18,071.80

-

717.98
716.63

12.40

4.50

12.40

4.50

(13.00)
12.40

(13.00)
(8.50)

5,267.85 2,472.34 726.48
4,631.66 2,484.74 717.98
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Bijlagen:
Bijlage 1: Notulen ALV 30 maart 2009
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VES
DATUM:
30 MAART 2009
PLAATS:
AUDITORIUM SELF RELIANCE
TIJD:
19:30 UUR
De agenda zag er als volgt uit:
1. opening
2. mededelingen
3. notulen ALV 18 maart 2008
4. verslag bestuur
5. verslag penningmeester en decharge van het gevoerde beleid
6. jaarplan en goedkeuring begroting 2009
7. bestuursverkiezingen
8. wat verder ter tafel komt / rondvraag
9. sluiting
Opening
Omstreeks 19:55 uur worden de aanwezigen welkom geheten door de voorzitter, W. Boedhoe. Deze
geeft aan dat conform de statuten 1x per jaar, uiterlijk maart, een ALV moet worden gehouden,
waarbij de convocatie tenminste 8 dagen daarvoor moet worden uitgestuurd. De uitnodiging is 22
maart verstuurd. Na ontvangen reacties van de leden is met de herinneringsconvokaat van 27 maart
direct een gewijzigde agenda opgestuurd naar de leden.
De voorzitter vraagt aan de ALV goedkeuring voor de gewijzigde agenda. Geen der aanwezigen
hebben bezwaar en geven hun goedkeuring.
De agenda voor de verandering is als volgt verandert:
1. opening
2. mededelingen
3. notulen ALV 18 maart 2008
4. verslag bestuur
5. verslag penningmeester en decharge van het gevoerde beleid
6. bestuursverkiezingen
7. jaarplan en goedkeuring begroting 2009
8. wat verder ter tafel komt / rondvraag
9. sluiting
Mededelingen
 Er zijn officiele afmeldingen ontvangen van de heren M. Loor, M. Brahim en A. Caram.
 Het ministerie van ATM heeft de VES gevraagd zitting te nemen in de Nationale Raad voor de
Werkgelegenheid. Er is een TOR opgesteld waarin een bestuur voor 2 jaar wordt benoemd. Aan
Ad Coffeng is gevraagd om namens de VES zitting te nemen in het bestuur. Deze heeft
ingestemd.
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Notulen ALV 18 maart 2008
De voorzitter geeft aan dat op 18 maart 2008 de laatste ALV gehouden is. Het was een bijzondere
vergadering omdat een bestuurloze periode dreigde te ontstaan. Op die vergadering waren er geen
notulen van de voorlaatste ALV van 15 april 2004 gepresenteerd. Deze notulen zijn ook niet
opgemaakt door de toenmalige secretaris en het bestuur vraagt de vergadering om haar te ontslaan van
deze verplichting. De ALV stemt hiermee in.
Er wordt een leespauze van 5 minuten ingebouwd voor degenen die de notulen nog niet hadden
gelezen. Daarna worden de volgende kommentaren gegeven:
− Pagina 9, punt 9: “overheid” in plaats van “overhead”.
− Pagina 11: in de tabel is het eindsaldo opgegeven in de vorm van een datum in plaast van een
bedrag. Gebleken is dat een formatfout is opgetreden en dat het “veldje” leeg moet zijn.
Met bovenstaande kanttekeningen worden de notulen gearresteerd.
Verslag bestuur
Dit verslag bestaat uit 2 delen: het eerste deel behelst de periode van 1 januari t/m 18 maart 2008 en
het tweede deel de periode 18 maart t/m 31 december 2008, na de instelling van het nieuw, te weten
het huidig bestuur. De voorzitter geeft aan te zijn vergeten aan te geven dat de heer R. Soentik niet
aanwezig is. Er is geen bericht van verhindering ontvangen.
Daarna wordt een korte uiteenzetting gegeven van het jaarverslag.
Bij het onderdeel, waar meegedeeld wordt dat dhr. K. Eckhorst een inleiding verzorgd heeft namens
de VES op een discussieavond over de “wereldwijde financiele en economische crisis”, werden enige
vragen gesteld.
Gesteld is dat als iemand namens de VES een presentatie houdt op een bijeenkomst van een derde,
deze de presentatie eerst (vooraf) aan de leden of een groep van leden voorhoudt, zodat er feedback
kan worden gegeven. De presentator weet zich dan gegarandeerd van een door de VES als organisatie
gedragen presentatie.
Op de mededeling dat de herregistratie niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, stelt dhr. A.
Coffeng voor om aan de ter vergadering aanwezige leden de informatie over welke personen wel
hebben gereageerd te doen toekomen. Met gezamenlijke effort kunnen de overigen worden
aangespoord om zich te herregistreren en te voldoen aan hun verplichting. Volgens hem kunnen
enkele leden worden afgevoerd omdat ze niet meer gevestigd zijn in Suriname.
Verslag penningmeester en decharge van het gevoerde beleid
Dhr. A. Moensi doet kort verslag over de penningen in het verslagjaar. Per saldo op de SRD-rekening
is meer uitgegeven dan ontvangen. Er wordt overwogen om de girorekeningen om te zetten in
spaarrekeningen, waardoor bankkosten komen te vervallen. De voorzitter vraagt aan de ALV
decharge voor het gevoerde beleid. Deze wordt verleend middels applaus door de aanwezige leden.
Bestuursverkiezingen
Conform artikel 14 lid 3 en 4 zullen jaarlijks steeds 2 leden moeten aftreden. De vraag is dan ook als
er gesproken moet worden over bestuursverkiezing of aanvulling van vacatures. Volgens een rooster
van aftreden zijn de bestuursleden A. Moensi en R. Soentik aan de beurt. R. Soentik stelt zich niet
herkiesbaar. Bij de convocatie is aan leden gevraagd zich op te geven voor een bestuursfunctie. Mw.
__________________________________________________________________________________
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Merleen Atmodikromo is de enige kandidaat die zich heeft opgegeven. Aan de ALV wordt gevraagd
als de benoeming van Merleen tot bestuurslid haar goedkeuring heeft. Het antwoord is bevestigend.
Mw. Atmodikromo neemt daarna plaats aan de bestuurstafel. Daarna wordt gevraagd of de
herverkiezing van A. Moensi eveneens de goedkeuring draagt van de ALV. Ook dit wordt bevestigd.
Jaarplan en goedkeuring begroting
Ten aanzien van de lezing over de “economische consequenties van het AZV” heeft de Minister van
Volksgezondheid geadviseerd om Mw. C. Alendy te vragen voor een presentatie ipv dhr. Asabena.
Met betrekking tot de contributie zal een agressiever beleid gevoerd worden.
W. Sowma vraagt wat de bedoeling is van de lezing “Evaluatie 5 jaar Nieuw Front plus” door
minister van Raavenswaay. Het zal volgens hem zeer moeilijk zijn op die manier een objectieve
evaluatie gepresenteerd te krijgen. Ook stelt hij voor de inhoud van de lezing af te bakenen tot
monetair-economische aspekten.
Ook A. Coffeng adviseert de lezing liever niet door minister van Raavenswaay te doen houden.
W. Ramautarsing stelt voor een lezing te houden over de evaluatie van 3 jaar MOP, waarbij direkt kan
worden meegenomen de evaluatie van het regeringsbeleid, met nadruk op het financieel-economisch
beleid.
Met betrekking tot de lezing over het AZV raadt hij aan ook de verzekeringsmaatschappijen uit te
nodigen, omdat deze wel degelijk commentaar hebben op de concept wetten die er zijn. Menigeen
vraagt zich af of er uberhaupt reeds gepraat kan worden over economische consequenties, omdat die
nog niet bekend zijn.
Coffeng A. vraagt zich af of een website noodzakelijk is. Hij adviseert eerst een goed email netwerk
op te zetten.
Via D. Currie stelt Telesur zich beschikbaar voor een bedrijfsbezoek.
Via A. Coffeng stelt Parbo Bierbrouwerij zich ook beschikbaar, alleen kan dat op werkdagen (dus
door de week).
Na de diskussie over het jaarplan en de begroting wordt door de voorzitter verzekerd dat alle ideeen,
voorstellen en suggesties zullen worden meegenomen.
Op de vraag als het bestuur de goedkeuring krijgt van de ALV om het jaarplan en de begroting zoals
gepresenteerd mag uitvoeren, wordt dit met handgeklap bevestigd.
Aanpassing contributie
De huidige contributie is SRD. 10,00 per maand of SRD. 100,00 per jaar indien dit in één keer wordt
voldaan. Om het jaarplan uit te voeren zoals gepresenteerd en inmiddels goedgekeurd, zullen echter
meer financiele middelen nodig zijn. Het voorstel wordt daarom gedaan om de contributie aan te
passen naar SRD. 25,00 per maand of SRD 250,00 per jaar.
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W. Ramautarsing maakt zich met de voorgestelde aanpassing zorgen over de jonge leden die een baan
hebben bij de overheid. De VES moet niet hoogdrempelig zijn.
W. Sowma stelt voor SRD. 15,00 per maand en de rest aan te vullen middels donaties.
Mw. Nahar vraagt waarop die SRD. 250,00 is gebaseerd.
De voorzitter geeft aan dat het jaar 2008 het enige jaar was waarbij de VES naast één donatie alle
aktiviteiten uit eigen middelen heeft gefinancierd.
Alle aanwezigen is het ermee eens dat het aantal betalende leden vergroot moet worden.
Het lid Coffeng A. biedt zijn hulp aan bij het aansporen van de leden om hun contributie te betalen.
Tenslotte wordt door de ALV besloten de contributie aan te passen naar SRD. 20,00 per maand of
SRD. 200,00 per jaar indien in één keer vooruit wordt betaald. Vooruit houdt in betaling uiterlijk het
1ste kwartaal van het betreffend jaar.
De penningmeester zal naar de aanwezige leden de lijst van betalende leden sturen, zodat een ieder
kan helpen bij het aansporen van anderen die hun verplichting niet nakomen.
Wat verder ter tafel komt / rondvraag
 De voorzitter geeft aan dat bij de vorige ALV gevraagd was naar een verificatie commissie. Zij
vraagt daarom naar 1 of 2 leden om zitting te nemen in deze commissie. Dhr. Sewradj Panday
wordt bereid gevonden.


De scriptieprijs is ook jaren niet meer uitgereikt. Er is een scriptie commissie die eigenlijk nooit
ontbonden is. De leden in deze commissie waren namens de AdeKUS, dhr. Dwarka R. en namens
de VES, dhrn: Coffeng A., Abrahams R. en Mw. Boedhoe W.
De vraag wordt gesteld als de scriptieprijs nog uitgereikt kan worden, omdat de universiteit van
Suriname nu geen doctoraal opleiding kent, maar een bachelor opleiding. Is een bachelor
afgestudeerde wel of geen econoom? In de statuten wordt gesproken over een academische opleiding.
Is er sprake van wel of geen academische opleiding? Zijn een econoom en een economist hetzelfde?
Het e.e.a. zal onderzocht moeten worden.
Het lid R. Adhin stelt voor om wel prijzen uit te reiken voor afstudeerthesis, maar het geen
scriptieprijs te noemen. Hij biedt aan om te onderzoeken en meer duidelijkheid te brengen in dit
onderwerp.
De voorzitter zal met de bestaande commissie hierover in contact treden.
Het lid Coffeng A. geeft aan niet meer in de commissie te willen zitten. Verder stelt hij voor in plaats
van een scriptieprijs uit te reiken, studenten te laten presenteren, waarna vragen gesteld kunnen
worden.


Met betrekking tot wel en niet betalende leden wordt voorgesteld alleen rapporten te sturen naar
betalende leden. R. Adhin stelt voor leden af te voeren als zij 3 tot 5 jaren niet hebben betaald. W.
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Sowma raadt aan alle leden in de mailing list op te nemen, maar rapporten tegen betaling aan te
bieden. De voorzitter benadrukt dat bij “openbare” lezingen dit moeilijk is uit te voeren.


De voorzitter vraagt aan de ALV als er leden zijn die zitting willen nemen in de commissie
herziening statuten en concipiëren huishoudelijk reglement. Aangezien daarop niet positief wordt
gereageerd, wordt afgesproken dat de huidige statuten gemailed zullen worden naar de leden om
die van commentaar te voorzien.
Een huishoudelijk reglement zal door het bestuur worden geconcipieerd en worden doorgestuurd
naar de leden voor commentaar. Het bestuur zal zich daarbij laten adviseren door een notaris.

Sluiting
Na bovenstaande diskussie wordt allen bedankt door de voorzitter voor hun aanwezigheid en
bijdragen, en wordt een korte pauze ingelast om de avond voort te zetten met een lezing met het
onderwerp “Prijsaanduiding in srd en de extra druk op de vraag naar usd”

Genotuleerd door
Laetitia Fernand
Secretaris
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