Vereniging van Economisten in Suriname
Bestuursverslag over het verenigingsjaar 2015
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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 (ALV) 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 financiëel 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 derhalve hierbij het jaarverslag 2015,
waarin het verslag van het bestuur en de penningmeester zijn opgenomen.

2. Bestuurssamenstelling
Op de gehouden Algemene Leden Vergadering 25 maart 2015 waren conform het rooster van
aftreden aan de beurt de bestuursleden Waddy Sowma en Sherida Mormon. Beide personen
stelden zich herkiesbaar. Verder heeft de penningmeester de heer Bryan Rambharos per die datum
bedankt en is mevrouw Brigette van Hetten toegelaten als nieuw bestuurslid. De ALV verleende
toestemming aan hetgeen werd voorgesteld door het bestuur. Het bestuur voor het verenigingsjaar
2015 zag er daardoor alsvolgt uit:
Waddy Sowma
Adit Moensi
Steven Debipersad
Brigette van Hetten
Sherida Mormon

- Voorzitter
- Ondervoorzitter
- Penningmeester
- Secretaris
- Commissaris

3. Verslag van het Bestuur
Terugblikkend op 2015 kan het volgende worden gesteld:
Verenigingsactiviteiten
Onze jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie hebben wij op 21 januari 2015 gehouden, waarbij de
Minister van Financiën, de heer Andy Rusland de nieuwjaarsrede heeft gehouden met als titel: “Het
beheer van Overheidsfinancien in 2014”.
In 2015 hebben we slechts een (1) CEO Talk georganiseerd en wel
op 18 maart 2015. De spreker was de heer Ewald Henshuys,
directeur van de SLM Group.
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Op woensdag 13 mei 2015 organiseerden wij, in verband met de verkiezingen, het traditionele VES
Economisch debat, waarbij vertegenwoordigers van de 3 grootste politieke partijen of combinaties de
economische paragraaf van hun verkiezingsprogramma hebben gepresenteerd. Daarna volgde
discussie met de zaal en het panel, bestaande uit leden van de VES. De opkomst was naar schatting
250 personen. Het publiek thuis had ook de gelegenheid om in te bellen en vragen te stellen.

Het bestuur heeft bijgedragen aan het Manifest van het zogenaamde Burger Initiatief voor Participatie
en Goed Bestuur welke nog voor de verkiezingen is overhandigd aan de verschillende politieke
partijen of combinaties die zouden deelnemen aan de verkiezingen.
Wij zijn gestart met een nieuwe activiteit, namelijk een Oriëntatie sessie voor de nieuwe leden, met
als doel persoonlijk kennis te maken met de overige leden en hen meer informatie te verstrekken over
de VES. Deze activiteit is gehouden op 29 april en 04 november 2015. Deze avonden zijn afgesloten
met een interne discussie-avond voor alle leden, met betrekking tot de staat van de economie. De heer
Steven Debipersad verzorgde de inleiding, waarna de leden met elkaar konden discussiëren over de
gepresenteerde informatie.
De volgende presentaties zijn namens de VES verzorgd:


“De weg vooruit; alternatieve groeiscenario’s voor Suriname”, door Steven Debipersad op 27
juni 2015, ten behoeve van de studenten van de Faculteit der Technologische Wetenschappen
van de Anton de Kom Universiteit;
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Het Openingscollege van het Instituut voor Opleiding van Leraren op 30 oktober 2015 getiteld:
“Studeren in een omgeving van bezuinigingen”, door Steven Debipersad.
Op 19 augustus 2015 is, in samenwerking met VSB, een discussie-avond gehouden met als onderwerp
“Financiering van Overheidsbeleid en Fiscale Uitdagingen”. De spreker was de heer Roy Rijger.
Na enkele jaren zijn wij wederom met bedrijfsbezoeken gestart. Het eerste bedrijf was Gopex
International N.V. te Saramacca.

De uitreiking van de VES scriptieprijs 2015 is wederom ter hand genomen. Deze prijs is tijdens de
nieuwjaarsreceptie 2016 uitgereikt aan mevrouw S. Sahadewlall van het IGSR voor haar scriptie
“Stresstesting in het brandpunt”.
Het bestuur heeft verschillende uitnodigingen ontvangen van organisaties voor participatie aan
discussies, presentaties en het verschaffen van informatie over de Surinaamse economie, waaronder
het IMF en Fitch Rating Bureau.
Verder wordt steeds getracht de website actueel te houden met artikelen en alle andere relevante
economische informatie
De volgende commissies hebben het Bestuur ondersteund in 2015:
1. Verificatie commissie (Martin Loor, Rafiek Sheorajpanday)
2. VES debat (Winston Ramautarsing, Dirk Currie, Wonnie Boedhoe, Clyde Cairo, Letitia
Fernand, Helyante MacDonald, Bryan Rambharos, Brenda Lieuw A Paw, Roy King,
Serghino Lieveld, Frits Lalay, Claudia ’t Zand, Satcha Jabbar, John Ramdat Tewarie, Sheryl
Harpal, Rocky Samidin, Awinash Kanhai, Ylanga Blinker)
3. Scriptieprijs (Edward Muller, Rakesh Adhin, Martin Loor)
4. Marketing (John Ramdat Tewarie, Rocky Samidin, Brenda Lieuw A Paw, Helyante
MacDonald
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Wat betreft onze economie kunnen we het volgende stellen:
• De werkzaamheden voor het opzetten van de Merian goudmijn vinden gestadig plaats en de
verwachting is dat niet later dan het 4e kwartaal van 2016 de mijn in productie zal zijn.
• De olie raffinaderij heeft uiteindelijk in december haar 1e productie afgeleverd aan de pomp,
maar het zal toch nog enige maanden duren alvorens alle kinderziekten zijn overwonnen en
van een continue productie en levering sprake zal zijn.
• De verdere daling van de olieprijzen op de wereldmarkt en dus ook voor de crude–oil van
Staatsolie heeft niet alleen op bedrijfseconomisch gebied z’n repercussies, maar vooral ook op
de inkomsten van de Staat.
• De problemen in de rijstsector zijn ons voldoende bekend: lage exportprijzen, lage padie
opkoopprijs, slecht geregelde afzet, problemen met zaaizaad, met de irrigatie, laag
inzaaipercentage, onvoldoende middelen voor optimale gewasverzorging.
• De macro-economische groei is verder afgenomen en verwacht mag worden dat de groei, in
2014 door het ABS becijfert op 1,8%, in 2015 dicht tegen de nullijn zal liggen.
• De inflatie is in december 2015 ten opzichte van december 2014 met 30% toegenomen als
gevolg van de devaluatie van de SRD met 25% op 19 november 2015.
• Ondanks deze devaluatie, deprecieert de SRD dagelijks en het verschil van de parallelle
wisselkoers met de officiële wisselkoers bedraagt momenteel rond de 50%.
•

De overheidsfinanciën op kasbasis volgens cijfers van de Centrale Bank tot en met november
2015 laten een tekort zien van SRD 1500 miljoen en verwacht wordt dat het uiteindelijk
tekort rond de 1600 miljoen zal komen te liggen.

• De Staatsschuld 2015 is verder toegenomen en bedraagt mede als gevolg van de devaluatie
circa SRD 8751 miljoen per jaareinde.
•



Onze internationale reserves zijn in 2015 verder afgenomen en bedragen USD 330 miljoen.
Houden we rekening met de valuta ruil met China en de commerciële financiële instellingen
en de achterstallige verplichtingen aan bedrijven luidende in vreemde valuta dan moet
vastgesteld worden dat de internationale reserves een gevaarlijk niveau hebben bereikt. Dit
laatste wordt benadrukt door het gebruik van de Reserve tranche positie bij het IMF van USD
8 miljoen en de omzetting van de Speciale Trekkingsrechten bij het IMF tot een bedrag van
USD 50 miljoen in US dollars.
De sluiting van Suralco, ontslagen bij IAMGOLD, de ontslagen in overige sectoren als
gevolg van afgenomen bestedingen van de overheid en de afgenomen koopkracht, in de
handel zijn er schattingen die lopen van 30-50% minder omzet in 2015, hebben naar
verwachting voor een afname in werkgelegenheid gezorgd. Hierbij gaan wij ervan uit dat de
gecreëerde werkgelegenheid bij de overheid in 2015 net voor de verkiezingen meer gezien
moet worden als een vorm van verborgen werkloosheid.
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Het jaar 2016 wordt een heel moeilijk jaar.
De Surinaamse munteenheid zal verder depreciëren met gevolgen voor de koopkracht en
werkgelegenheid.
De Surinaamse economie zal inkrimpen naar schatting met 2-3%.
Het vertrek van Suralco zal zich ten volle doen gevoelen als gevolg van het wegvallen van de spin-off
effecten van de bedrijvigheid van Suralco.
Onze grootverdiener van weleer, Staatsolie, zal met de lage olieprijzen heel moeilijke tijden
doormaken, ondanks een stijging van de toegevoegde waarde van hun productie. De bijdrage aan
Staatsinkomsten in de vorm van dividend en de ooit gecalculeerde netto besparing van deviezen zal in
het gunstigste geval nihil zijn.
In de goudsector maakt Rosebel moeilijke tijden door. Zoals bekend verkrapt hun winstmarge door
een toename van de kostprijs en daarbovenop een relatief lage goudprijs. Het is van levensbelang voor
de bedrijfsoperaties dat op korte termijn de problemen met het verkrijgen van de concessies met
zachter gesteente in orde komt.
Naar verwachting zal Surgold in het 4e kwartaal haar productie starten. Voor 2016 moet het positieve
effect op het BBP en de inkomsten voor de Staat bij bestaande goudprijzen niet overschat worden.
Ook de werkgelegenheid zal bij de start van de productie niet verder oplopen, integendeel zoals
gepland afnemen met 1300-1400 man.
De productie in de landbouw en visserij staat sterk onder druk, met name de rijstsector, de
bananensector en de garnalenexport.
De handelssector maakt door sterke daling van de koopkracht, maar ook door de jarenlange
ongebreidelde, ongecontroleerde toename van de concurrentie zeer moeilijke tijden door.
Bovenstaande feiten en verwachtingen vereisen dat onmiddellijk zowel korte termijn als structurele
maatregelen genomen dienen te worden om de vrije val te stoppen en terug te keren op het pad van
macro-economische stabiliteit.
Enkele maatregelen, met name in de budgettaire sfeer zijn reeds genomen, maar deze zijn, zoals blijkt,
niet voldoende. Op korte termijn zullen meer inkomsten genererende en uitgaven verlagende
maatregelen getroffen dienen te worden.
Loon en salarisverhogingen zijn uit den boze, zeker gelet op het beslag dat het overheidsapparaat
reeds legt op de belastinginkomsten: circa 90% van de belastinginkomsten gaat op aan lonen en
salarissen, beleid en apparaatskosten. Het hebben van werk dient momenteel de hoogste prioriteit te
hebben.
De staatsfinanciën dient daarom dringend verdere herstructurering: structureel moet met name in de
lopende uitgaven worden gesnoeid, werkgelegenheid in overige sectoren dient geschapen te worden
en ambtenaren dienen eventueel een herscholing te ondergaan om te werk gesteld te worden in de
private sector.
Nu reeds kan geconstateerd worden dat door de ontwikkelingen na 1 oktober 2015 en zeker de
devaluaties van onze munt, de goedgekeurde begroting 2016 achterhaald is. In deze fase is het
opstellen van een zo realistisch mogelijke begroting met daarin verwerkt de te nemen maatregelen een
noodzaak.

__________________________________________________________________________________
7

In de monetaire sfeer is het beleid van het krampachtig verdedigen van de vaste wisselkoers met de
USD verlaten. De wisselkoers wordt middels een wekelijkse valutaveiling bepaald, waardoor
bepaalde partijen niet worden bevoordeeld in het valutaverkeer. De schaarse deviezen dienen
tezamen met betalingsbalanssteun aangewend te worden om het vertrouwen te herwinnen en om
structurele productieve hervormingen in de reële sfeer te realiseren.

4. Verslag Penningmeester
Naast de reguliere VES-activiteiten stond in 2015 voor de vereniging vooral het VES Economisch
Debat voorafgaand aan de Algemene Verkiezingen van 25 mei centraal. Hierdoor zijn de kosten in het
verslagjaar hoger uitgevallen dan in de voorgaande jaren.
Het bestuur besloot om gezien de dreigende ontwaarding van de Surinaamse dollar, in september SRD
26.800 om te zetten naar USD 8.000. Het precieze verloop van de ontvangsten en uitgaven over de
bankrekeningen van de vereniging zijn te lezen in Tabel 4.1 en 4.2.

Tabel 4.1 STAAT VAN BATEN & LASTEN 2015, met vergelijkende cijfers van 2013 en 2014
SRD
2015

2014

SRD
2013

BATEN
Contributie
Donaties
Interest

19,573
25,395*
63

23,985
9,838
342

19,577
17,904
226

Totaal baten

45,031

34,165

37,707

(63)
(7,913)

(65)

(66)

(10,252)
(16,119)**
(6,979)

(5,589)
(9,584)
(6,021)
(2,719)

(578)
(9,041)
(2,084)
(4,123)

(41,326)

(23,978)

(15,892)

LASTEN
Bankkosten
Website + postbus huur +
representatie
Activiteit jaarreceptie
Activiteit alv + diverse lezingen
Activiteit ceo talks
Totaal lasten
Resultaat
Legenda:

SRD

3,705***
10,187
21,815
* Exclusief USD 2,500 aan donaties in vreemde valuta.
** Inclusief VES debat ad. SRD 15,513
***Totaal resultaat inclusief USD donaties: SRD 14,205 (wisselkoer 4.20)

Tabel 4.2 Saldi van de VES bankrekeningen per 31 december 2010-2015
Valuta

2015

2014

SRD

2,117.55

26,650.91

EUR

2,544.08

USD

17,639.35

2013

2012

2011

2010

26,297.19

8,224.53

2,540.69

18,541.03

2.538.60

2.531.02

2.523.46

2,515.89

2,508.39

7,027.82

4,011.61

2,870.35

5,223.61

3,235.60
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Tabel 4.3 Staat van baten en lasten2015 t.o.v 2014
Januari - December 2015
SRD
BATEN
Contributie
Donaties
Donaties cash +verkoop
Verkoop publikaties
Interest
Omzetting SRD-USD
Totaal baten

EURO

(26,934.00)
(132.25)
(7,581.28)
(34,716.70)
69,364.23

Resultaat

(24,358.36)
26,650.91
2,117.55

SRD

2,500.00

5.48

45,005.87

LASTEN
Omzetting SRD-USD
Bankkosten
Andere kosten
Activiteiten 2015
Totaal lasten

Banksaldo per 1 januari 2015
Banksaldo per 31 december 2015

USD

19,548.20
25,395.14

62.53

Januari - December 2014

112.28
8,000.00
10,612.28

0.75

0.75
10,611.53
2,538.60
2,544.08

7,027.82
17,639.35

23,985.16
250.00
94.46
24,329.62

(62.90)
(5,588.95)
(18,324.05)
(23,975.90)

EURO

USD

2,950.00

7.58
7.58

-

66.71
3,016.71

(0.50)
(0.50)

353.72

7.58

3,016.21

26,297.19
26,650.91

2,531.02
2,538.60

4,011.61
7,027.82

In totaal hebben 75 leden contributie betaald in 2015.
Donaties zijn ontvangen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Finabank
SLM
CKC
Fernandes Bakkerij
Surgold
VCB
SPSB
NOB
Hakrinbank
Fatum
Roy Boedhoe Enterprises
Senso
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Bijlage 1: VES Notulen ALV Woensdag 25 maart 2015
Lokatie

Residence Inn

Datum

25 maart 2015

Tijd

20:00 - 21:00 uur

Aanwezig

Zie presentie lijst

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Mededelingen
Notulen ALV 26 maart 2014
Verslag van de Voorzitter
Verslag van de Penningmeester en decharge van het gevoerd beleid
Bestuursverkiezing
Jaarplan en goedkeuring van de begroting 2015
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Ad 1. De Opening werd verricht door de voorzitter, dhr. W Sowma.
Ad 2. Mededelingen:
De volgende leden hebben afgemeld:
Rene Abrahams, Naomi Blijd, Ylanga Blinker, Jim Bousaid, Clyde Cairo, Anthony Caram, Agnes Moensi-Sokowikromo,
Shirley Sowma-Sumter
We hebben een nieuwe website en die wordt wekelijks geupdate (met dank aan Brigette van Hetten). Aan de leden wordt
gevraagd:
a. om artikelen te sturen t.b.v. de website. Deze kunnen geplaatst worden na screening door het bestuur.
b. Feedback te geven op de website, zodat deze steeds verbeterd kan worden
Periodiek zal ook een nieuwsbrief naar de leden gestuurd worden.
Na de ALV zal dhr. Winston Ramautarsing een presentatie houden over het op 13 mei te houden verkiezingsdebat, met
als doel van gedachte te wisselen met de leden over de aanpak.

Ad 3.

Behandeling Notulen

Met enkele tekstuele aanpassingen zijn de notulen 2014 gearresteerd.
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Ad 4.

Verslag voorzitter

Bestuurssamenstelling
Het bestuur voor het verslagjaar 2014 ziet er als volgt uit:
 Waddy Sowma
- Voorzitter
 Adit Moensi
- Ondervoorzitter
 Sherida Mormon
- Secretaris
 Bryan Rambharos
- Penningmeester
 Steven Debipersad - Commissaris
 Brigette van Hetten - Ondersteuning
De voorzitter geeft aan dat het verslag van de voorzitter vervat is in het totaal verslag van het bestuur. Ook dit jaar is het
het bestuur gelukt om de ALV binnen de gestelde periode te organiseren, evenals vorig jaar. De speech, die de voorzitter
tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft gehouden in januari 2015, is ‘geupdate’ en verwerkt in de terugblik op 2014 en
vooruitblik voor 2015.
Verslag van de activiteiten
Ook in 2014 zijn de reguliere activiteiten uitgevoerd, nl. de nieuwjaarsreceptie, interne lezingen voor de leden, 3 CEO
Talks, de ALV op 26 maart. Leden van het bestuur hebben verschillende meetings gehad met de Wereldbank en het IMF.
Het bestuur heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de Minister van Financiën, waarbij hij is gevraagd om de
nieuwjaarsrede voor 2015 te houden. Zijn reactie was direct positief. De presentatie Surgold was, qua aantal bezoekers
een toppresentatie. Voor het eerst moesten bezoekers staan. Leden van het bestuur hebben geparticipeerd aan een
handelsmissie welke georganiseerd was door de Nederlandse Ambassade. De heer Van Schaaijk heeft samen met het
IGSR enkele runs gedaan met het Surya Model. Uit de discussie bleek dat het model vaker gebruikt moet worden om een
beter beeld te krijgen. De input is niet altijd zuiver. Hier zouden de VES en andere instanties die over informatie
beschikken een rol in kunnen spelen.
Nieuwe leden
Er zijn 3 economen toegelaten als lid in 2014.
Ad 5. Verslag Penningmeester
De baten bedroegen in 2014 SRD 34.165, terwijl de lasten SRD 23.978 bedroegen. Dit leverde derhalve een positief
resultaat van SRD 10.187.
De penningmeester stelt dat er een stijging is in contributie, omdat een inhaalslag gemaakt is bij het innen van
achterstallige contributie. De donaties vertonen een terugval, daar enkele sponsoren de betalingen rechtstreeks aan de
dienstverleners hebben gedaan. Deze donaties vertegenwoordigen een bedrag van US$ 2000
De interest is toegenomen vanwege de toename aan liquiditeiten.
De post website, postbus huur en representatie is gestegen vanwege vernieuwing van de website, waarvoor een
aanbetaling van SRD 3.000 is gedaan.
De kosten voor de activiteit Jaarreceptie zijn gestegen: de kosten bij Torarica zijn gestegen. Vandaar dat een switch naar
Krasnapolsky is gemaakt, van welk bedrijf de vereniging een betere offerte heeft ontvangen. De kosten voor CEO Talk
vertegenwoordigen de eigen kosten, nl. een presentje voor de spreker. De overige kosten worden betaald door de het
__________________________________________________________________________________
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bedrijf welke de desbetreffende CEO vertegenwoordigd.
Contributie en leden
79 leden hebben hun contributie betaald; sommige ten dele (met dank aan dhr.Steven Debipersad). Nieuwe leden die
nooit contributie hebben betaald: 13; na aanschrijven hebben we nog geen reactie van ze ontvangen.
Het lid Currie vraagt wat de statuten zeggen over leden die niet betalen
Bestuur: Deze moeten afgevoerd worden; het royement is permanent.
Voorgesteld wordt deze informatie ook in de brief aan hun mede te delen.
Het lid Lie A Pauw: Sommige bedrijven betalen voor hun personeel. Kan een nota opgestuurd worden?
Het bestuur maakt dit zo spoedig mogelijk in orde.
Besluit: leden die na aanmaning niet overgaan tot betaling zullen worden afgevoerd van de ledenlijst
Verslag van de verificatie commissie
De voorzitter van de verificatie commissie, dhr. Martin Loor, draagt een exemplaar van het verslag over aan de voorzitter
van het bestuur, alvorens hij overgaat tot het doen van verslag naar de ALV.
Bevindingen van de verificatie commissie bestaande uit dhr. Rafiek Seorajpanday en dhr. Martin Loor stelde het
volgende: De verificatie heeft plaatsgevonden aan de hand van de staten van bankafschriften. Er is een match gemaakt
van het bankboek met de afschriften. Over de mutaties van de afschriften is er onderliggende documentatie aangegeven.
De commissie complimenteert de VES voor de heldere en transparante wijze waarop het verslag is opgezet. De uitgave
t.b.v. de website is op toetsbare en verifieerbare wijze gedaan en de keus voor de leverancier is duidelijk een
weloverwogen besluit geweest.
Dhr. Loor complimenteert het bestuur m.b.t. de discussie over het ledenbestand en spreekt zijn waardering uit voor de
inspanning voor het bijwerken van de ledenadministratie, als de contributie. Bijzondere dank wordt gezegd aan de
medewerkers van het bedrijf van de penningmeester voor hun ondersteuning. Verder geeft hij ook aan dat het aantal
contribuerende leden met 16 is toegenomen t.o.v. 2013.
Aanbevolen wordt om de leden die achterhaalde bedragen betalen aan te schrijven.
De voorzitter vraagt goedkeuring van de ALV voor het financieel verslag 2014. Dit wordt middels een applaus
beantwoord.
Dhr. Loor en dhr. Sheoradjpanday worden herbenoemd als verificatie commissie.

Ad 6 Bestuursverkiezing
Conform het rooster van aftreden zijn aan de beurt de heer Waddy Sowma en mevrouw Sherida Mormon. Beide
personen stelden zich herkiesbaar. Middels applaus gaan de leden akkoord met de herbenoeming van Dhr Sowma als
voorzitter en Mw. Mormon als commissaris.
Dhr. Bryan Rambharos treedt uit het bestuur. De voorzitter bedankt hem voor het uitzoeken van zaken m.b.t. het
ledenbestand en de contributie en spreekt de overtuiging uit dat hij actief zal blijven participeren aan de activiteiten van
__________________________________________________________________________________
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de vereniging. De heer Steven Debipersad neemt de functie van penningmeester over. Hij heeft een jaar lang op de
achtergrond meegedraaid met de penningmeester en heeft een grote rol gespeeld bij het innen van achterstallige
contributie. Mevrouw Brigette van Hetten, die een jaar intensief heeft meegedraaid met het bestuur en die de opzet van de
nieuwe website heeft getrokken, treedt toe als secretaris. Dhr. Moensi blijft ondervoorzitter van de VES.
Middels applaus geeft de vergadering hieraan goedkeuring.
Ad 7. Jaarplan en begroting 2015 ( zie presentatie).
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen openbare activiteiten en ‘knowledge sharing’ activiteiten voor contribuerende
leden. De CEO van de SLM is reeds geweest.
Het Surya model vereist veel meer maatschappelijke input dan alleen door Planburo wordt ingevoerd; Er moeten
meerdere sessies met IGSR en Planburo georganiseerd worden.
We hebben een nieuwe website: www.ves.sr. Deze zal min. 1x p/wk geupdate worden.
Donaties worden moeilijker in 2015, vanwege ontwikkelingen in de economie.
Lid Mac-Donald: In relatie tot de begrote donaties, wordt ledengroei voorzien?
Door activiteiten is een groei zichtbaar en een poel van leden die minder actief zijn, die geactiveerd kunnen worden.
lid Currie: De website rondmailen naar de leden met de vraag om het rond te mailen naar hun personeel om zo meer
verkeer te genereren; de vereniging kan advertenties via de website verkopen als er meer verkeer is;
Suggesties lid Ramautarsing:
1. het is goed als weer bedrijfsbezoeken worden georganiseerd als toegevoegde waarde voor de leden.
De ervaring met bedrijfsbezoeken is dat een handjevol leden participeren en het is niet zo prettig voor het gastbedrijf.
Voorstel lid Ramautarsing: bedrijfsbezoeken blijven aanbieden en als er te weinig aanmeldingen zijn afzeggen.
2. Een moment inbouwen voor een kennismakingsavond voor nieuwe leden, zodat ze zich kunnen voorstellen aan
de overige leden.
Het bestuur heeft in de planning een introductie sessie voor nieuwe leden. Hoe die eruit zal zien moet nog bepaald
worden. 12 participanten bij ALV; leden moeten actiever gaan participeren aan activiteiten van de vereniging; vandaar
dat ze meer betrokken zullen worden. Vanwege de geringe participatie worden activiteiten zoals CEO Talk openbaar
gemaakt.
Suggestie lid Mac-Donald: Website doorlinken naar andere organisaties.
Suggesties worden meegenomen, zodat de website verbeterd kan worden.
Suggestie lid Crevecoeur: Om meer verkeer te genereren kunnen Blogs voor de website geschreven worden. bv. De
CEO’s kunnen stukken schrijven, hun mening over bepaalde topics, welke gedeeld kunnen worden met de leden.
De ALV keurde de begroting en de jaarplanning goed middels een applaus.
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Ad 8 & 9 WTTK & Rondvraag
De leden zullen betrokken worden bij het formuleren van het strategisch plan van de vereniging.
Adhin: heeft de vereniging reeds een missie en visie? Strategisch plan is moment daarvoor. Ook wordt voorgesteld om
een membership retentionplan te maken.
Ad 10 Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij geeft aan dat de opkomst dit jaar beter is geweest dan het
vorig jaar en als ieder aanwezig lid volgend jaar nog een lid meeneemt, hebben we volgend jaar een volle zaal.
De vergadering werd gesloten om 21:15 uur.
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Rakesh Adhin
Michel Crevecoeur
Dirk Currie
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Sergino Lieveld
Mac-Donald Helyante
Martin Loor
Aditpersad Moensi
Sherida Mormon
Winston Ramautarsing
Bryan Rambharos
Rafiek SheorajPanday
Waddy Sowma
Brigette van Hetten
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