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1. Inleiding 
 

De vereniging roept conform artikel 18 van de statuten tenminste eenmaal per jaar en wel uiterlijk 
in de maand maart een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen, 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 financieel 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 2016, 
waarin het verslag van het bestuur en de penningmeester zijn opgenomen. 
 

2. Bestuurssamenstelling 
 

Op de gehouden Algemene Leden Vergadering van 30 maart 2016 stelden Adit Moensi en 
Sherida Mormon zich niet herkiesbaar. De heren Winston Ramautarsing en John Ramdat 
Tewarie werden tot nieuwe bestuursleden gekozen. Het bestuur voor het verenigingsjaar 2016 
zag er daardoor als volgt uit: 
 

Winston Ramautarsing - Voorzitter 
Waddy Sowma  - Ondervoorzitter 
Steven Debipersad  - Penningmeester 
Brigette van Hetten  - Secretaris 
John Ramdat Tewarie  - Commissaris 

 
3. Verslag van het Bestuur 

 
Terugblikkend op 2016 kan t.a.v. de economie het volgende gesteld worden: 
Voor het land was het jaar 2016 op sociaal-economisch gebied geen goed jaar. Als wij het Bruto 
Binnenlands Product als maatstaf nemen voor onze welvaart, dan is, volgens het Planbureau, 
de economie maar liefst met 10,4% gekrompen. Het betekent dat wij, met alle geaccumuleerde 
kennis en opgebouwde ervaring, het nog nooit zo slecht hebben gedaan. Zelfs in 1980 met de 
Staatsgreep, was de krimp maar -8.8% en in het slechtste SAP jaar (1993) was het -6.5 %. Dit 
is een historisch economisch dieptepunt.  
 
De ontwikkeling van de betalingsbalans en de wisselkoersontwikkeling: Na de devaluatie 
aan het eind van 2015 met ruim 21% naar 4 SRD voor de dollar, zweeft deze nu rond de SRD 
7.50 per USD, een depreciatie van de waarde van onze munt met maar liefst 88%.  
 
De Goud & deviezenreserves kon middels een lening van het IMF, als onderdeel van een 
Stand-By Arrangement (SBA)1 met het IMF, per eind 2016 met een internationale reserve van 
USD 381 2 miljoen op de minimumgrens van 3 maanden import worden gehouden (onder de 
aanname van een import van USD 125 mln./maand).  
 

                                                           
1 De Stand-By Arrangement is gesteld op USD 478 miljoen, hiervan heeft het IMF slechts USD 81 miljoen 
vrijgemaakt a.g.v. het niet nakomen van de contract voorwaarden 
2 https://www.cbvs.sr/images/content/statistieken/IR/ir_template_1312017.pdf 



 

 

__________________________________________________________________________________ 
4 

 

De monetaire ontwikkeling: De binnenlandse liquiditeitenmassa is in 2016 met ruim 49%3 
(2015 = 11%) toegenomen. De meeste banken hebben hun debetrentes in 2016 verhoogd van 
ca. 10% naar ca. 16-20%.  De jaarinflatie (jaar op jaar gemiddelde) over 2016 bedroeg 52%. 
 
De overheidsfinanciën: De overheidsfinanciën op kasbasis, volgens voorlopige cijfers van het 
Ministerie van Financiën, vertonen voor 2016 een tekort van SRD 1.8 miljard. Volgens de 
ontwerpbegroting van 2017 zullen de lopende uitgaven verder toenemen naar SRD 8,1 mld., 
terwijl de lopende ontvangsten blijven steken op SRD 3.9 mld. Het tekort op de Lopende 
rekening zal dientengevolge op het onacceptabele niveau van 6,8% van het BBP liggen4. 
 
De staatsschuld: In 2016 is de totale staatsschuld toegenomen tot boven de SRD 15 miljard. 

De schuld/bbp-ratio van 57.37% heeft hierdoor per ultimo 2016 het plafond van 60% dicht 

benaderd. In de praktijk blijkt dat de schuldcijfers met een significante vertraging wordt 

gepubliceerd. 

Opmerkelijk is dat de President op 10 december j.l. een wetsvoorstel naar de DNA heeft 

verstuurd, “ontwerpwet Kredietregistratiebureaus 2016”, met als doel ...”burgers en bedrijven te 

beschermen tegen het aangaan van een overmatige schuldenlast”. Na consultatie van onze 

leden, hebben wij als VES desgevraagd aan DNA ons professioneel commentaar toegestuurd. 

Wij hebben, conform de geest van het wetsvoorstel, aan DNA daarenboven aanbevolen om, 

voor de beste bescherming van burgers en bedrijven, de Staat te “beschermen tegen het 

aangaan van een overmatige schuldenlast”, door geen verdere leningen toe te staan. Een goed 

voorbeeld doet volgen.  

Een historisch dieptepunt. Hoe is het mogelijk met een actieve Economisten Vereniging die 

sinds 2013 regelmatig aan de bel heeft getrokken. Ze heeft de neergang niet alleen als eerste 

gesignaleerd, maar heeft geadviseerd over de richting van de beleidsombuiging en heeft 

uiteindelijk belangeloos haar ondersteuning aangeboden. Lag het niet willen luisteren naar de 

VES aan de inhoud of aan de verpakking? De feedback die wij kregen indiceerden vooral de 

presentatie, misschien slordige formulering, slechte timing, verkeerde mediakeuze of zelfs 

verkeerde boodschapper. Maar, hoe positief kan je het opmaken van de US$ 1 miljard aan 

goud- en deviezenreserves brengen.  

 

Ook de VES staat, als belangrijke maatschappelijke groep, voor een cruciale uitdaging nl. het 
verhogen van de effectiviteit van de Vereniging. Het is de rol van deze generatie economisten 
om de basis te scheppen voor meer economische kennis en kunde in de besluitvorming over 
onze toekomst. Gelijk hebben is niet voldoende, het moet zijn weerklank vinden in het beleid. 
De uitdaging is om door te dringen tot de beleidsmakers, dat het anders moet en dat het ook 
anders kan. 
 
De VES is geen politieke organisatie, haar leden zijn van diverse politieke pluimage, en zij heeft 
ook geen politieke agenda. Wat wij wel hebben is een uitgesproken liefde voor dit land, ons volk 
en onszelf. Derhalve mogen wij niet accepteren dat onze welvaart nog verder zal verdampen.  
 
Een van de goede voornemens is dat wij verder werken aan de verbetering van de boodschap, 
een betere uitleg en vooral een betere verpakking, waardoor de boodschap mogelijk makkelijker 

                                                           
3 https://www.cbvs.sr/images/content/statistieken/Database/Tabel5-612017.pdf 
4 Financiële Nota 2017 Tabel I.1.1 
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wordt geaccepteerd. Wij moeten het zodanig brengen dat de Regering geen andere keuze heeft 
dan de adviezen serieus te nemen en het beleid om te buigen. 
 
Voor het verbeteren van de economie staat centraal: 
 

1. in de eerste plaats: stabilisatie van de economie, naast de wisselkoers vooral een 
evenwichtige staatsbegroting voor 2017. De ingediende begroting 2017 is ontoereikend en 
gezien de huidige situatie, geen voorbeeld van een gezond financieel-economisch beleid. 
In deze fase is het opstellen van een zo realistisch mogelijke begroting, passend bij de 
financiële draagkracht van de Staat, cruciaal. Op korte termijn zullen (nog) meer inkomsten 
genererende en uitgaven verlagende maatregelen getroffen dienen te worden.  

 
2. Ten tweede: een in samenspraak met de private sector ontwikkeld productieprogramma 

welke gestoeld is op de export en verdere diversificatie van de economie. 
Werkgelegenheid in de private sector dient geschapen te worden en ambtenaren dienen 
eventueel een herscholing te ondergaan om te werk gesteld te worden in de private sector.  

 
3. Als derde: Een aanvang maken met het formuleren van een Staatsapparaat 

hervormingsprogram, welke nauw moet aansluiten bij het productieprogram. Het hebben 
van werk cq. behoud van arbeidsplaatsen zal de hoogste prioriteit dienen te hebben. Loon- 
en salarisverhogingen zal moeten worden gekoppeld aan een herstructurering van het 
Staatsapparaat. Dit is natuurlijk niet een zaak van 2017 alleen, maar als wij de politieke 
potentie niet kunnen opbrengen om in 2017 te starten dan gaan we deze ‘koenoe’, het 
inefficiënte en belastinggeld verslindende ambtenarenapparaat, vermoedelijk voor eeuwig 
als een molensteen om onze nek voelen bengelen.   

 
De vooruitzichten voor 2017: 
In de 41 jaar zelfbestuur als onafhankelijke natie, waarin wij een eigen “Surinaams huis” zouden 
bouwen met “vertrouwen in eigen kunnen” zijn wij verworden tot een zogenaamde ‘failed state’, 
die denkt zichzelf een weg uit de crisis te kunnen lenen. Maar ons eigen Surinaams huis zullen 
wij nooit realiseren zonder hard en smart te werken en te studeren, zonder discipline, zonder 
offers te brengen, spaarzaam te zijn, zonder te investeren en te ondernemen, dat zijn de 
minimale kwaliteiten die het hebben van een “eigen huis” vereist.  
 
We doen dan ook een beroep op de politieke leiders (oppositie en coalitie, want wat gisteren 
oppositie was is nu coalitie): 

 Om niet hun kop in het zand te steken en te hopen dat de problemen uit zichzelf 
weggaan. 

 Om niet alleen de symptomen aan te pakken, om maar niet aan de oorzaken te hoeven 
te werken. De-dollarisatie gaat niet werken bij een instabiele wisselkoers. 

 Om niet de problemen vooruit te schuiven omdat de oplossing mogelijk sociaal pijn zal 
doen, want als de wal het schip zal keren zal de sociale prijs het veelvoudige zijn.  

 

 Maar, om wel transparant beleid te ontwikkelen, in eerlijke samenspraak met de 
partners.  

 
2017 moet het jaar van de ommekeer worden, een grote uitdaging. Gaan we door met het 
beleid van pappen en nathouden en blijven weigeren de bittere medicijnen te slikken dan zal 
naar verwachting de Surinaamse economie verder inkrimpen. Schattingen van 2-5% 
achteruitgang van het BBP zijn daarbij reëel. Anderzijds is het wel mogelijk om terug te komen 
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op een groeipad. Dit vereist dat er onmiddellijk en dagdagelijks, zowel korte termijn-, als 
structurele maatregelen genomen dienen te worden om terug te keren op het pad van 
stabilisatie en hernieuwde groei, reeds in 2017.  
 
De vooruitzichten voor 2017 lijken niet goed: 
BBP zal in het beste geval op dit lage niveau blijven, een nulgroei dus, maar dat is 
onacceptabel. Wij moeten de standaard verhogen.  Maar, als we het vertrouwen van de cruciale 
partners niet kunnen terugbrengen zullen we helaas nog verder wegzakken. Het 
begrotingstekort is geraamd op ca. 4,1 mld., dat zal alleen door verder te lenen worden 
gefinancierd. Hierdoor zal de Staatsschuld nog verder toenemen. De wisselkoers zal daardoor 
mogelijk verslechteren, hetgeen ook de inflatie op een hoog niveau zal houden en de rente 
verder doen stijgen en tot verdere verarming van de bevolking leiden.  
 
Het nemen van ingrijpende maatregelen zal in continu overleg moeten plaatsvinden met de 
sociale partners, niet alleen om de sociale pijn eerlijk te verdelen, maar vooral ook om tot 
effectieve incentives voor groei te komen. De Overheid staat er niet alleen voor. Ze kan ook niet 
eigenhandig voor economische stabilisatie en groei zorgen. Daar zijn de partners voor. 
 
VES aktiviteiten 2016 
Het nieuw bestuur heeft kennismakingsbezoeken gebracht aan de Governor van de Centrale 

Bank, de heer Glenn Gersie en de vaste commissie van Financiën van de DNA. Bij beide 

bezoeken is de wederzijdse ondersteuning toegezegd voor informatieverzameling waar nodig.  

De belangrijkste externe activiteiten van de vereniging in 2016 waren:  
 

 Nieuwjaarsreceptie: Onze nieuwjaarsreceptie hebben 

wij op 13 januari 2016 gehouden, waarbij de toenmalige 

VES voorzitter zijn jaarrede 2016 heeft gehouden. 

Daarnaast heeft de heer Albert Ramdin, de 

nieuwjaarsrede over mogelijke oplossingen voor de 

crisis van Suriname, op basis van ervaringen in de 

regio, uitgesproken. 

 

 

 

 VES Scriptieprijs: De uitreiking van de VES-

scriptieprijs 2015 is gehouden tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie. De winnaar was mevrouw 

Sadhana Sahadew-Lall MSc. met haar scriptie 

“Stress-testing in het brandpunt”.  

 

Sadhana Sahadew-Lall krijgt de Scriptieprijs 2015 van de 

VES uitgereikt door Jim Bousaid, directeur van de 

Hakrinbank 
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 CEO Talks: Wederom zijn een 2-tal "Captains of Industry" 

bereid gevonden de welbekende CEO Talks te verzorgen t.w.:.  

1. De CEO talk van Dhr. Michael Naarendorp van Nana 
Resources N.V. en; 

2. De CEO talk van Dhr. Harry Boedjawan van COBO Holding 
N.V. 

Deze waren bijzonder goed bezocht en hebben levendige 
discussies opgeleverd.  
 

 
 
 

CEO Boedjawan tijdens de VES CEO 
Talk in oktober 2016 

 
 
 

 Openbare Lezingen: In 2016 hebben we een 2-tal lezingen georganiseerd. 

1. De Lezing met als titel: A Future for Big Data in Suriname? werd verzorgd 
door Prof. Philip Hans Franses van de Erasmus Universiteit. Dit geschiedde in 
samenwerking met de studierichting Economie van de Adekus.  

2. De lezing van Dhr. Chris Healy heeft ging over de mogelijkheden van de kleinschalige 
mijnbouw om Suriname uit de economisch crisis te helpen. 

 
 Participatie/Ondersteuning Maatschappelijk middenveld: De vereniging wordt vaker 

gevraagd te participeren in commissies en/of activiteiten van andere organisaties en 
instituten, w.o. het ondersteuning geven aan het Burger Initiatief voor Participatie en Goed 
Bestuur.  

 
 Advisering: Het geven van een 2-tal formele adviezen op verzoek van DNA m.b.t.  

1. het “Herstel- en Stabilisatieplan” en; 
2. de ontwerpwet “Kredietregistratiebureaus 2016. 

 
 Het geven van formeel commentaar op verzoek van het Planbureau op het “concept 

Ontwikkelingsplan 2017-2021”. 
 

 Dataverzameling: In het kader van verbetering van de relatie en de verzameling van data 

en informatie hebben wij geparticipeerd in activiteiten van het Algemeen Buro van de 

Statistiek en het Planbureau.  

 Het fungeren als klankbord/ gesprekspartner voor diverse internationale financierings/ 
ontwikkelingsorganisaties (w.o. Wereldbank, IMF, Fitch, IDB, ECLAC, United Nations 
Systems in Suriname etc.) en consultants, al dan niet op verzoek van de regering. 

 
 Participatie aan workshops van o.a. het Ministerie van Handel en Industrie m.b.t. 

sectoranalyse, innovatie en verbetering van de ‘competitiveness’ van Suriname. 

 Het afgeven van diverse interviews aan de media (nationaal en internationaal) en het 
verzorgen van lezingen aan diverse groepen door bestuursleden, om de gemeenschap 
adequaat te informeren over actuele economische vraagstukken.  
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 VES Website: het up-to-date houden van de website. Dit is dit jaar minder optimaal 

geweest. 

Als belangrijkste interne activiteiten van de vereniging kunnen genoemd worden: 
 

 Interne discussieavonden: In 2016 hebben wij 5 interne (speciaal voor de leden) 

discussieavonden gehouden over de macro-economische ontwikkelingen. Bestuurslid 

Steven Debipersad verzorgde de inleidingen, waarna de leden met elkaar konden 

discussiëren over de gepresenteerde informatie. De eerste aan het eind van het 1e 

kwartaal, drie (3) in het 2e kwartaal, waarvan 2 speciaal georganiseerd zijn in het kader van 

het becommentariëren van het Stabilisatie en herstelplan van de Overheid, en een in het 3e 

kwartaal.  

 Introductie nieuwe leden: De in 2015 gestarte oriëntatie sessies voor de nieuwe leden is 

voortgezet in 2016. Het doel is persoonlijk kennis te maken met de leden en hen meer 

informatie te verstrekken over de VES. De 2 introductie-avonden werden gecombineerd 

met aansluitend de interne discussies. 

 Field trip Commewijne: In een trip van een dag werden de bedrijven Lal farms (kersen 

productie), Amazon Aquaculture Enterprise (viskweek) en Namoona (gemengd schapen en 

geitenkweek) door in totaal 32 leden en gasten bezocht.  

Al met al geen slecht jaar. Vermeld mag worden dat er in 2016 in totaal 20 nieuwe leden zich 
hebben aangesloten en helaas hebben we 1 lid (dhr. Jan van Loon) door een tragisch ongeluk 
verloren. 
 

4. Verslag  Penningmeester 
 

Bij de aanvang van het verslagjaar waren er 75 contribuerende leden. Diverse aanmaningen naar 
de leden gedurende het jaar en de werving van nieuwe leden hebben het betalende ledenbestand 
per eind 2016 vergroot naar 100. Januari is de beste maand gebleken voor contributie betalingen. 
Mogelijk komt dit door de Nieuwjaarsreceptie, die elk jaar druk wordt bezocht en waarbij naast de 
contribuerende leden slechts een selecte groep notabelen worden uitgenodigd. Oktober is in het 
verslagjaar de slechtste maand gebleken voor contributie betalingen. Hierop moet vooral in het 
lopend jaar gelet worden.  
 

Het Baten en Lasten overzicht (tabel 4.1) geeft aan dat in 2016 de totale baten opliepen naar 
SRD 46.216,11, vooral door de toename van het saldo van de geinde contributies (SRD 
30.104,40). De lasten bedroegen SRD 19.533,11. De uitgaven konden, ondanks de toenemende 
geldontwaarding en inflatie, enigszins worden onderdrukt mede door onze sponsoren. Hierdoor 
kwam het eindresultaat uit op SRD 26.683, het hoogste resultaat in 5 jaren.   
 

Het precieze verloop van de ontvangsten en uitgaven over de bankrekeningen van de vereniging 
zijn te lezen in tabellen 4.1 en 4.2. Hierna volgt een grafisch overzicht van de saldo ontwikkeling 
van de VES-bankrekeningen vanaf 2010.  
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Donaties en sponsoringen zijn ontvangen van: 

1. Hakrinbank voor de VES scriptieprijs 

2. W. Sowma voor de Nieuwjaarsreceptie 

3. Nana Resources voor de CEO Talk in maart  

4. COBO Holding voor de CEO Talk in oktober 

5. Alcoa Foundation vanwege een CSR project 

Tabel 4.1 Staat van Baten & Lasten VES 2013-2016 in SRD  

SRD SRD

2016 2015 2014 2013

BATEN

Contributie 30,104.40 19,573 23,985 19,577

Donaties 16,061.77 25,395 9,838 17,904

Interest 49.94 63 342 226

Totaal baten 46,216.11 45,031 34,165 37,707

LASTEN 
Bankkosten -83.58 -63 -65 -66

-2,250.00 -7,913

Activiteit NieuwJaarsreceptie -7,992.95 -10,252 -9,584 -9,041

Activiteit ALV + diverse lezingen** -952.90 -16,119 -6,021 -2,084

Activiteit CEO Talks*** -8,253.68 -6,979 -2,719 -4,123

Totaal lasten -19,533.11 -41,326 -23,978 -15,892

Resultaat 26,683.00 3,705 10,187 21,815

SRD

Website + postbus huur + representatie* -5,589 -578

 
Legenda: *Eind 2015 is vooruitbetaald voor onderhoud van de website tot medio 2016.  

Daarna is er slechts beperkt onderhoud geweest 
**Lezingen door Prof. Franses (mei) en Chris Healy (augustus) gehouden in, respectievelijk University 
Guesthouse en Self Reliance Auditorium 
***CEO Talks van Nana Resources (februari) en COBO (oktober) gehouden in, respectievelijk 
Krasnapolsky en Torarica 

 

Tabel 4.2 Saldi van de VES bankrekeningen per 31 december 2011 -2016 
 

 

 

 

Valuta 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

SRD 28,800.55 2,117.55 26,650.91 26,297.19 8,224.53 2,540.69 

EUR 2,545.98 2,544.08 2.538.60 2.531.02 2.523.46 2,515.89 

USD 18,295.68 17,639.35 7,027.82 4,011.61 2,870.35 5,223.61 
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Grafisch overzicht van de saldo ontwikkeling van de VES bankrekeningen van 2010-2016  
NB: Op 7 september 2015 werd SRD 26.800 omgezet in USD 8.000.  
In totaal hebben 100 leden contributie betaald in 2016. Hiervan zijn 18 nieuwe leden. 
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Bijlage 1: VES Notulen ALV Woensdag 30 maart 2016 

 

Locatie Senso Conference Room 

 

Datum 30 maart 2016 

 

Tijd 19.30 – 21.00 uur 

 

Aanwezig Anthonie Caram,  Aditpersad Moensi, Brigette van Hetten, 

Edward Muller, John Ramdat Tewarie, Serge Lemmert, Rafiek 

Sheorajpanday, Rahul Alibux, Rob Putter, Rocky Samidin, 

Sabrina Plet, Ricardo Gessel, Bryan Rambharos,  Sherida 

Mormon, Steven Debipersad, Subhaas Mungra, Waddy Sowma, 

Winston Ramautarsing. 

 

Agenda 1.Opening 

2.Mededelingen 

3.Notulen ALV maart 2015 

4.Verslag voorzitter 

5.Verslag penningmeester 

6.Verslag Verificatie Commissie 

7.Decharge van het Bestuur 

8.Bestuursverkiezing 

9.Jaarplan 2016 

10.Voorstel wijziging contributie 

11.Goedkeuring begroting 2016 

12.Wat verder ter tafel komt/ rondvraag 

13.Sluiting 

 

 

1.Opening 

De opening geschiedt om 19.37u. door de voorzitter, dhr. W. Sowma met de mededeling dat 

Mw. S. Mormon verlaat is. 

 

2.Mededelingen 

De volgende leden hebben afgemeld: Mw. L. Fernand, dhr. D. Currie, dhr. V. Kirpalani, mw. 

A. Moensi, dhr. M. Loor, Mw. S. Omouth, mw. B. Lieuw A Pauw, mw. S. Sowma-Sumter, 

mw. M. Berggraaf. 

 

2 bestuursleden treden uit en het bestuur heeft bewilligingen voor bestuursfuncties ontvangen 

van John Ramdat Tewari en Winston Ramautarsing. 

 

3.Notulen ALV maart 2015 

De notulen van 2015 worden gearresteerd. 
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4.Verslag voorzitter 

De Bestuurs samenstelling voor het jaar 2015 bestond uit: 

Waddy Sowma – voorzitter 

Adit Moensi – ondervoorzitter 

Brigette van Hetten – secretaris 

Steven Debipersad – penningmeester 

Sherida Mormon - commissaris 

 

De voorzitter verwijst naar het totaal jaarverslag van het bestuur over het jaar 2015 voor een 

uitgebreide uiteenzetting van de activiteiten van het bestuur. 

 

Evenals de voorgaande jaren is de nieuwjaarsreceptie gehouden in januari, waarbij de 

aanwezigen een terugblik van het voorgaande jaar hebben gekregen en een vooruitzicht op het 

lopende jaar.  

 

Een nieuwe activiteit is de oriëntatie sessie voor nieuwe leden met als doel persoonlijk kennis 

te maken met de nieuwe leden. Deze activiteiten werd gecombineerd met een interne 

discussie, waarbij een presentatie van cijfers wordt gehouden en op basis daarvan wordt 

gediscussieerd over de staat van de economie. Hierbij is meer participatie van de oudere leden 

gewenst. 

 

Het VES- Economisch debat rondom de verkiezingen is wederom succesvol geweest. Het 

betrof een lijvige organisatie en een grote groep leden heeft meegeholpen om het succes te 

garanderen. Er is een evaluatie geweest en de aandachtspunten moeten meegenomen worden 

bij de organisatie van het volgende debat. We hebben veel ondersteuning ontvangen van de 

bedrijven en banken. We kunnen hieruit concluderen dat mensen de debatten nuttig vinden. 

Steven Debipersad heeft op verzoek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het 

IOL-presentaties verzorgd. 

 

Op aanbeveling van de ALV is er wederom een bedrijfsbezoek naar het landbouwbedrijf 

Gopex georganiseerd. De participatie was minder, maar dat was dan ook de reden dat een tijd 

lang geen bedrijfsbezoeken georganiseerd zijn. Het bedrijfsbezoek is wel in geode aarde 

gevallen voor de mensen die geparticipeerd hebben. Voor de diversificatie is het goed om deze 

kleine initiatieven te bezoeken en te stimuleren. 

 

5.Verslag penningmeester 

2015 stond in het teken van het VES-debat, waardoor de kosten stegen. Noemenswaardig is de 

omzetting van de SRD-tegoeden (26.800) naar US$ 8.000, vanwege de dreigende 

ontwaarding.  

 

De contributie is afgenomen t.o.v. 2014. Van 5 van de 75 leden is niet de volledige contributie 

ontvangen. Vanwege omstandigheden heeft 1 van de instellingen die namens hun 

medewerkers betaald pas in januari 2016 betaald. Hierdoor is het jaar afgesloten met minder 

contribuerende leden. 
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Door het VES-debat zijn de ook de donaties verhoogd. De kosten voor het VES-debat 

bedroegen SRD 15.513. De CEO Talk heeft ook meer gekost. We hebben ervoor gekozen om 

de betalingen via de VES te doen i.p.v. rechtstreeks van de donateur aan de leverancier, om de 

uitgaven per activiteit beter inzichtelijk te maken. 

 

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van SRD 3.705. Het totaal resultaat, incl. de 

USD-donaties bedraagt SRD 17.910. Alle tegoeden van de VES uitgedrukt in SRD komen op 

88.000. 

 

Donaties zijn ontvangen van: 

1. Finabank; 2. SLM; 3. CKC; 4. Fernandes Bakkerij; 5. Surgold; 6. VCB; 7. SPSB; 8. NOB; 

9.. Hakrinbank; 10. Fatum; 11. Roy Boedhoe Enterprises en 12. Senso. 
 
Dhr. Muller vraagt of bevriende organisaties niet willen adverteren op de website, waardoor 
die zichzelf kan bekostigen. Dhr. Sowma geeft aan dat het bestuur hiermee bezig is geweest. 
Het verkeer naar de website moet eerst verhoogd worden, waardoor men wil adverteren. De 
website zal als bron voor onderzoek gebruikt worden. 
 
Op de vraag van Dhr. Muller of er een lid verantwoordelijk is voor de website gaf Dhr. Sowma 
aan dat bestuurslid Brigette van Hetten de website heeft gebouwd, met input van het 
bestuur. Ze is samen met de marketing-commissie bezig om ervoor zorg te dragen dat de 
website up-to-date blijft en verder ontwikkeld wordt. 
 

6.Verslag van de Verificatie Commissie 

Aangezien dhr. Sheorajpanday, die namens de Verificatiecommissie nog niet aanwezig is 

wordt met goedkeuring van de aanwezigen wordt dit agendapunt even doorgeschoven en de 

vergadering voortgezet. 

 

7.Decharge van het Bestuur 

Decharge wordt aan het bestuur verleend, onder voorbehoud dat de verificatiecommissie een 

positief oordeel geeft. 

 

8.Bestuursverkiezing 

Volgens rooster moeten dhr. A. Moensi en dhr. S. Debipersad uittreden. Dhr. Moensi stelt zich 

niet herkiesbaar en mw. Mormon geeft te kennen vanwege extra drukke werkzaamheden uit 

het bestuur te willen treden. Ze zal blijven ondersteunen waar mogelijk. 

 

De voorzitter, Waddy Sowma, geeft te kennen niet langer de functie van voorzitter te willen 

uitoefenen, wegens het aanvaarden van een functie in een andere organisatie, waarbij het te 

verwachten is dat hij regelmatig uitlandig zal zijn. Hij wenst nog wel deel uitmaken van het 

bestuur. 

 

Op de vraag van dhr. Gessel naar de reden dat dhr. A. Moensi uittreedt geeft dhr. Sowma aan 

dat het om drukke werkzaamheden gaat. dhr. Moensi heeft zich jarenlang ingezet eerst als 
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penningmeester en daarna als ondervoorzitter. Hij is de motor van het bestuur geweest en hij 

heeft toegezegd nog te blijven ondersteunen. 

 

Op de vraag van dhr. Bryan Rambharos waarom er niet als voorheen is gekozen om een 

potentieel lid mee te laten lopen om ervaring op te doen in het bestuur geeft dhr. Sowma aan 

dat er een lid die vrij nieuw in de VES is zich heeft aangemeld om mee te lopen.  

 

Dhr. Moensi en Mw. Mormon worden bedankt voor hun bijzondere bijdrage.  

 

Dhr. W. Ramautarsing en dhr. J. Ramdat Tewari worden voorgedragen om toe te treden tot het 

bestuur. Dit wordt geaccordeerd door de vergadering. Als voorzitter wordt voorgedragen, dhr. 

Winston Ramautarsing. Hij is jarenlang penningmeester en secretaris geweest en vanaf de 

reactivering lid. Hij wordt middels applaus van de vergadering gekozen. 

 

De leden die zijn uitgetreden nemen onder begeleiding van applaus plaats in de zaal. De 

nieuwe leden nemen plaats achter de tafel, dhr. Ramautarsing neemt de voorzittersrol over en 

leidt de vergadering verder.  

 

Hij bedankt de uitgetreden leden voor het zetten van hun schouders onder het werk. De VES 

heeft status in de samenleving en vervult een maatschappelijke functie, maar dat kan alleen als 

de leden dat willen ondersteunen. 

 

Waddy Sowma wordt per 1 juli 2017 District Governor 7030 (vanaf St. kitts naar het zuiden) 

van de Rotary. Daarbij zal hij de 68 clubs in verschillende landen moeten bezoeken. Vanwege 

de uitdagingen met reizen zal hij 6-8 maanden uitlandig zijn. De voorbereiding is reeds gestart 

met zijn functie als governor elect. Hierdoor heeft hij gekozen voor de functie van 

ondervoorzitter in het bestuur 

 

Het bestuur is tot de volgende Functieverdeling gekomen: 

Winston Ramautarsing – voorzitter 

Waddy Sowma – ondervoorzitter 

Brigette van Hetten – secretaris 

Steven Debipersad – penningmeester 

John Ramdat Tewarie – commissaris 

 

9.Jaarplan 2016 

In de begroting van 2016 zijn de volgende activiteiten opgenomen: 

- Nieuwjaarsrede 

- 3 CEO talks 

- ALV 

- Bedrijfsbezoeken 

- Verjaardagsborrel 44-jarig bestaan van de VES 

- Onderhoud van de website 

 

De totale begrote kosten zijn SRD 51.500, de contributie en donaties zijn begroot op 

respectievelijk SRD 20.000 en SRD 20.000. Het tekort bedraagt SRD 11.500. 
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Voorgesteld wordt om het tekort te dekken d.m.v. een contributieverhoging. 

 

10.Voorstel wijziging contributie 

Het voorstel is om de contributie te verhogen van SRD 25 per maand naar SRD 35 per maand. 

 

Dhr. Caram heeft geen bezwaar tegen de contributie, maar de verhoging is vrij ruim. Kunnen 

we niet interen op het vermogen?  

 

Op de vraag van dhr. Rambharos hoeveel de korting voor de mensen die per jaar betalen wordt 

geeft dhr. Debipersad aan dat het dan SRD 350 per jaar wordt. 

 

Dhr. Gessel vindt het geen goed idee om in te teren op de reserve, omdat de donaties onzeker 

zijn. In reactie geeft dhr. Muller aan dat niemand salaris- of pensioenverhoging heeft gehad, 

dus zouden we moeten interen op het eigen budget. Laten we meer sponsoring zoeken, want 

de VES doet goed werk. Mensen zullen moeten bijdragen als ze mee willen naar een 

bedrijfsbezoek. 

 

Dhr. Mungra ondersteunt het voorstel van dhr. Gessel voor SRD 35 om zo het programma uit 

te kunnen voeren, hetgeen ook Dhr. Moensi ondersteunt. 

 

De vergadering keurt middels applaus de verhoging van de contributie naar SRD 35 goed en 

ook het jaarplan 2016.  

 

11.Goedkeuring begroting 2016 

De begroting 2016 wordt ook goedgekeurd. 

 

Voortzetting Agendapunt 6:  

De verificatiecommissie presenteert alsnog het verslag over 2015. Dhr. Sheorajpanday 

verontschuldigt zich voor zijn late komst en ook Dhr. Loor van de Verificatie commissie, die 

niet aanwezig kan zijn. Hij complimenteert het bestuur en in het bijzonder de penningmeester 

voor de vastlegging en de onderbouwing. Ook over de juistheid en volledigheid was de 

commissie tevreden. Het verslag geeft een goed beeld van hetgeen zich financieel heeft 

afgespeeld. 

 

Activiteiten zijn ondernomen om leden aan te schrijven. De aandacht wordt gevraagd een 

grens te trekken in de tijd en moeite die gestopt wordt in het aanschrijven van leden die 

consequent niet betalen. Aan het bestuur wordt gevraagd om een scherper beleid ten aanzien 

hiervan te hanteren. 

 

Er zijn minder betalende leden ten opzichte van 2014. Omzetting van SRD naar valuta is een 

positief besluit geweest in het kader van het beschermen van het vermogen van de vereniging. 

Mede namens dhr. Loor wordt de ALV geadviseerd om decharge te verlenen aan het bestuur 

voor het gevoerd beleid. Middels applaus wordt definitief decharge verleend door de 

vergadering. Het getekend verslag wordt overhandigd aan bestuur die de verificatiecommissie 

bedankt voor de inzet. Middels applaus wordt de verificatiecommissie herbenoemd. 
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12.Wat verder ter tafel komt/ rondvraag 

Dhr. Kirpalani heeft middels een schrijven ook een opmerking gemaakt m.b.t. de inactieve 

leden. Hij vindt dat er een besluit hierover genomen moet worden. Dhr. Muller geeft aan dat 

leden die niet participeren en niet betalen afgevoerd moeten worden. De namen van de 

wanbetalers kunnen op de website geplaatst worden. Dhr. Rambharos ondersteunt dat en geeft 

aan dat het logboek van het aantal aanschrijvingen als onderbouwing gebruikt kan worden. 

 

Dhr. Ramdat Tewari suggereert om in het Huishoudelijk Reglement een categorie inactieve 

leden te maken om mensen niet zonder meer af te voeren. Dhr. Ramautarsing geeft aan dat de 

inactieve leden moeten worden aangeschreven en eventueel worden afgevoerd. 

 

Dhr. Rambharos: stelt voor om als pilot voor CFO-talk te organiseren. Deze discipline is 

vooral belangrijk in tijden van crisis. Dhr. Ramautarsing geeft aan dat het voorstel wordt 

meegenomen en er zal worden gezocht naar geschikte mensen. 

 

Dhr.Mungra vraagt hoe worden onderwerpen van lezingen wordt bepaald. Dhr. Ramautarsing 

geeft aan dat leden en niet-leden voorstellen doen naar het bestuur toe en deze gaat na of het 

past binnen de doelstelling van de vereniging. In het geval van de Rol van overheid in 

staatsbedrijven heeft een lid ons benaderd met een voorstel en bestuur heeft gebrainstormd 

erover en de scope verbreed. Daarom is het verzoek nog in behandeling. Ideeën van de leden 

zijn welkom. Dhr. Caram suggereert dat we kunnen kijken naar de rol van de overheid als 

aandeelhouder/ ondernemer in een bedrijf.  

 

De vrijwilligers die ons gaan helpen om een dergelijke avond in te vullen zijn S. Mungra en A. 

Caram en E. Muller. 

 

Rondvraag 

Het bestuur gaat in de vergadering na of er geïnteresseerden zijn om plaats te nemen in de 

verschillende commissies.  

Geïnteresseerden voor de diverse commissies: 

Strategisch Plan – dhr. Rambharos 

Lezingen en seminars - Mw. Mormon 

Scriptieprijs – dhr. Moensi 

Voor Wijziging Statuten en HR, Research & Development, Marketing, Leden acquisitie en 

retentie zijn er geen nieuwe aanmeldingen. 

 

Dhr. Putter stelt voor dat de lijst met commissies en het doel per mail wordt doorgestuurd, 

zodat men rustig kan nagaan of er ruimte is hieraan bij te dragen. Dhr. Ramautarsing zegt toe 

dat de commissies zullen worden gemaild.  

 

Op de vraag van Mw. Mormon of er ook specifieke commissies kunnen komen die gericht zijn 

op een specifieke sector geeft dhr.Ramautarsing aan dat nieuwe onderwerpen altijd erbij 

gevoegd kunnen worden. 
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13.Sluiting 

De voorzitter geeft aan dat Suriname moeilijke tijden doormaakt. Desondanks worden de 

economen gevraagd om de vereniging naar beste vermogen te ondersteunen. De leden worden 

bedankt voor hun aanwezigheid en de vergadering wordt om 21.00 uur gesloten. 
 


