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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 2010, waarin het 

verslag van het bestuur en de penningmeester zijn opgenomen. Verder is er een hoofdstuk 

toegevoegd met de macro-economische ontwikkeling in 2010 en de vooruitzichten voor het jaar 

2011. 

2. Bestuurssamenstelling 

Van 1 januari tot en met 4 augustus 2010 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

 

Wonnie Boedhoe  -  Voorzitter 

Clyde Cairo   - Ondervoorzitter 

Laetitia Fernand  - Secretaris 

Adit Moensi   - Penningmeester 

Merleen Atmodikromo - Commissaris 

 

 
Van links naar rechts: Clyde Cario, Wonnie Boedhoe, Laetitia Fernand, Adit  Moensi & Merleen Atmodikromo 

 

Op de gehouden Algemene Leden Vergadering van 31 maart 2010 was conform het rooster van 

aftreden aan de beurt L. Fernand en C. Cairo. Beide bestuursleden stelden zich herkiesbaar. Aan 

de ALV werd goedkeuring hiervoor gevraagd. De toestemming werd verleend aan beide 

bestuursleden voor nog een zittingsperiode. De notulen van de ALV van 31 maart 2010 zijn als 

bijlage toegevoegd aan dit verslag. 

 

Op de bestuursvergadering van 4 augustus heeft de voorzitter, Wonnie Boedhoe haar functie als 

voorzitter neergelegd vanwege benoeming tot Minister van Financien in het kabinet Bouterse-

Ameerali. Haar functie werd vanaf die datum bekleed door de ondervoorzitter, de heer Clyde 

Cairo.  



__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
4 

 

3. Verslag  van het Bestuur 

 

In het jaar 2010 zijn  twee prominente leden van de vereniging overleden t.w. de heer Andre Brahim 

en de heer Ad Coffeng. Het bestuur heeft op gepaste wijze medeleven betuigd aan de familie. Deze 

twee leden hebben een grote bijdrage geleverd aan de activiteiten van de vereniging. 

In 2010 zijn 13 leden toegelaten, waarvan 7 vrouwen en 6 mannen. Verder zijn er 46 leden afgevoerd 

vanwege vertrek naar het buitenland, op eigen verzoek, overlijden en jegens het niet nakomen van hun 

financiele verplichtingen. 

 

Gedurende de bestuursperiode 2010 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd.: 

 

1. Op 14 januari werd de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden met een rede van de Minister 

van Planning en Ontwikkelingssamenwerking Dr. R.O van Ravenswaay in Courtyard by 

Mariott Paramaribo. In zijn rede gaf de minister een terugblik op 2009 en de vooruitzichten 

voor 2010. 

2. In samenwerking met het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenerking is er op 16 

april een seminar georganiseerd met als titel “Ontwikkelingsfinanciering na 2010”. Dit 

seminar is gehouden in Royal Ballroom Torarica en er waren zowel lokale als internationale 

inleiders. Ongeveer 200 personen hebben hieraan geparticipeerd.  

3. Het traditionele verkiezingsdebat werd gehouden op 12 mei in Royal Ballroom Torarica met 

live uitzendingen via Apintie & STVS.  

4. Op 14 juli is er een boekpresentatie gehouden in het Auditorium van Self Reliance door Prof. 

Dr. A. Caram. De titel van het boek was  “Monetaire Normen en Realiteiten; Opstellen over 

Suriname gedurende het tijdvak 1975 - 2010”. Hieraan hebben ongeveer 80 personen 

deelgenomen. De schrijver Prof. Dr. A. R. Caram is op die avond nader ingegaan op de 

diverse opstellen die zijn vervat in zijn boek. Deze avond is voor een belangrijk deel 

gesponsored door de Hakrinbank. 

5. Op verzoek van de vereniging heeft de Suralco een interne presentatie gehouden over het 

Nassau Bauxiet Project op 28 juli. Hieraan hebben ongeveer 30 personen geparticipeerd. De 

presentatie werd gehouden in de vergaderzaal van de SLM aan de Mr. J. Lachmonstraat 139.  

  

                     
 Foto: Presentatie door de heer Indre Ori van de Suralco 

 

6. Op 20 oktober 2010 vond de overhandiging plaats van het boek “Ontwikkelingsfinanciering 

Suriname na 2010” aan de Minister van Financien mevrouw drs. W. Boedhoe en de 

voormalige Minister van Planning & Ontwikkelingssamenwerking de heer Dr. R. Van 
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Raavenswaay in de banquetzaal van hotel Torarica. Voorafgaand aan deze presentatie heeft 

de heer drs. S. Tjong A-Hin een presentatie gehouden met als titel “Donor coordination in 

Suriname „On our own”. 

           

 
 Presentatie van het boek  door de heer Clyde Cairo aan de Minister van Financien, mevrouw drs. W. Boedhoe 

 

7. De vereniging is met een nieuwe activiteit begonnen op 27 oktober 2010 nl. “CEO Talks” 

waarbij “captains of industry” de gelegenheid krijgen om  hun onderneming te presenteren en 

welke impact het bedrijf heeft op de totale economie.  De eerste CEO die is uitgenodigd is de 

heer H. Haukes van Haukes NV. De presentatie was heel goed bezocht en vond plaats in 

Courtyard by Marriott aan de Anton Dragtenweg. 

8. Op woensdag 10 november werd  een interne discussie avond georganiseerd met als titel: Het 

Surya model: huidige stand van zaken m.b.t. de macro-economische beleidsscenario's.  

Voorafgaand aan de discussie, werd een presentatie gehouden door het lid drs. L. Tangali. 

Deze activiteit werd gehouden in de vergaderzaal van de SLM aan de Mr. J. Lachmonstraat. 

9. Op woensdag 17 november werd een discussie avond georganiseerd samen met de 

Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs. De titel van de discussie avond was    “ De Rol 

van Belastingen bij Financiering van Overheidsbeleid”. De heer Mr. Roy Rijger hield op die 

avond een presentatie over de rol van belastingen bij financiering van overheidsbegroting, het 

huidige belastingsysteem, de trends op fiscaal gebied, een beoordeling van het huidig 

belastingsysteem van Suriname, de besteding van belastingmiddelen: „weggegooid geld of 

niet?‟ Deze activiteit werd gehouden in het Auditorium van Self Reliance aan de Heerenstraat 

50. 

10 Op dinsdag 23 november werd een openbare lezing gehouden met als titel “De relatie tussen 

de goudprijs en de DOW, de verwachting van de goudprijs de komende periode”. De heer E. 

Panneflek gaf hierbij wat adviezen over beleggingen in goud en de invloed van de goudprijs 

op de wereldeconomie. Deze activiteit werd ook gehouden in het Auditorium van Self 

Reliance. 
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11 De laatste openbare activiteit voor 2010 was een lezing verzorgd door Prof. Dr. R. 

Gowricharn op 9 december met als titel : Diaspora en ontwikkeling. De inleider gaf aan dat al 

enige tijd geleden emigratie uit ontwikkelingslanden niet meer wordt gezien als een 

permanent verlies, maar als een mogelijke aanwinst. De verschillende diaspora 

gemeenschappen blijken potentiele bronnen van welvaart te zijn. Het is ondertussen 

gemeengoed dat ontwikkelingslanden een beleid voeren om deze hulpbronnen aan te boren. 

Suriname laat deze kansen helaas liggen. 

12 Het bestuur heeft het jaar afgesloten met een evaluatie van het jaar op 15 december. Op deze 

bijeenkomst is de oud voorzitter een houten relief met een munt van 250 centen erop 

gegraveerd, overhandigd. 

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: 

 

 Een receptie, georganiseerd door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) in verband 

met herdenking 60 jaar oprichting van de vereniging op 28 maart. De voorzitter van de VES 

heeft namens de vereniging de receptie bijgewoond. 

 Een seminar, georganiseerd door de Stichting Staatsziekenfonds met als thema: “Ziektekosten 

nu en in de toekomst - vanuit SZF optiek” op 29 maart. De voorzitter heeft namens de 

vereniging geparticipeerd aan dit seminar. 

 Op uitnodiging van Staatsolie heeft de voorzitter namens de VES geparticipeerd aan een 

ARPEL seminar met als onderwerp “Regional Responses to Global Challenges”. 

 Een bijeenkomst voor de introductie van de Surinaamse sectie van Society of Petroleum 

Engineers (SPESUR) op 7 mei. 

 Een seminar, georganiseerd door de Suriname Business Development Centre (SBC) met als 

titel “Goede Statistieken voor een Duurzame Ontwikkeling van Surinane” op 26 juni 2010. 

De voorzitter heeft namens de vereniging aan dit seminar geparticipeerd. 

 De voorzitter, Wonnie Boedhoe,  heeft ook geparticipeerd aan een seminar over “Green 

Economic Development in Suriname”, welke georganiseerd is door SURINAME 

CONSERVATION FOUNDATION op 19 juli. 

 Een brainstrom sessie over  “Civiel Society Accountability Systeem” georganiseerd door 

Stichting Projekta op 4 oktober 2010. Het bestuurslid Clyde Cairo heeft aan deze sessie 

geparticipeerd. 

 Een training, georganiseerd door het Caricom secretariaat op 8 oktober over “Core Principles 

of Competition Policy and Law and Caricom Competition Law”. Het lid Bryan Rambharos 

heeft namens de VES geparticipeerd aan deze training. 

 Een discussie-bijeenkomst georganiseerd door Chetskeys Advertising Promotion & 

Promotion voor de uitvoering van “Caricom-CIDA Trade and Competitiveness” op 18 

november. Vanwege het samenvallen met de discussie avond over Belastingen, waren wij 

genoodzaakt af te melden voor deze sessie. 

 In het kader van het DNA-UNDP Programma voor Capaciteitsversterking van het Parlement 

van Suriname zijn een aantal sessies gehouden waarbij nationale, internationale organisaties 

en experts hun visie hebben gegeven en concepten hebben gedeeld over relevante 

onderwerpen die door de leden van de Nationale Assemblee zijn uitgekozen. De VES is 

gevraagd om een presentatie te houden in de sessie “Doing Business” op 16 december. Het lid 

Waddy Sowma heeft namens de VES een presentatie gehouden met als titel: 

“MKB:Voorwaarde voor Economische Groei”. De vergoeding van SRD 825 verbonden aan 

deze sessie heeft het lid gedoneerd aan de vereniging. Echter is het bedrag pas in het 

verslagjaar 2011 ontvangen van UNDP. 

 Een uitnodiging van de President van de Republiek Suriname voor het bijwonen van een 

presentatie getiteld “Verdien-mogelijkheden van de Staat Suriname in de goudsector”op 20 

december. Het bestuur heeft gevolg gegeven aan deze uitnodiging. 
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4. Verslag  Penningmeester 

 

De contributie betaling over het bestuursjaar 2010 is verbeterd vanwege herhaaldelijke aanmaningen 

gestuurd door het bestuur. Er is in het laatste kwartaal van 2010 de leden de gelegenheid gegeven om 

hun contributies te voldoen. Een aantal hebben gevolg gegeven aan deze oproep en de rest is van de 

ledenlijst afgevoerd. Thans betalen 98 (62%) leden (2009 :76 leden ~ 39%; 2008: 31 leden ~ 18%) 

hun contributie regelmatig.  

De grafiek geeft de vergelijking van het betalingsgedrag weer over 2010, 2009 & 2008. 

 

 
 

Het baten en lasten overzicht  geeft aan dat er over 2010 SRD 20,486.80 (2009: SRD 18,271.80) aan 

contributie is ontvangen. Verder kreeg de vereniging interest, ontvangen op de saldi bij de bank, op de 

verschillende valutarekeningen. De uitgaven over 2010 bedroegen SRD 48,636.89  (2009: SRD 

6,403.51) en waren dus lager dan de inkomsten SRD 50,820.01 (2009: SRD 18,329.76) , waardoor 

per saldo een kasinstroom was van SRD 2,183.12 (2009 was een kasuitstroom van SRD 11,726.25). 

De uitgaven voor de activiteiten van 2010 waren m.n. advertenties bij dagbladen, huur zalen, cadeaus 

voor de inleiders, snack & drank voor de verschillende lezingen en discussie avonden.  

Twee activiteiten zijn met andere organisaties/overheid uitgevoerd. Het seminar 

“Ontwikkelingsfinanciering Suriname na 2010” is samen met het Ministerie van Planning & 

Ontwikkelingssamenwerking georganiseerd, terwijl de discussie avond met als thema “De Rol van 

Belastingen bij Financiering van Overheidsbeleid” van 18 november samen met de Surinaamse 

Federatie van Belastingsadviseurs (SFB) is uitgevoerd, waarbij de kosten op fifty-fifty basis zijn 

gedeeld. 

De saldi van de verschillende valuta rekeningen waren per 31 december over de jaren 2010, 2009, 

2008 en 2007 alsvolgt: 

Valuta 2010 2009 2008 2007 

SRD 18,541.03 16,357.91  4,631.66 5,267.85 

EUR 2,508.39   2,497.17  2,484.74 2,472.34 

USD 3,235.60      716.63      717.98 726.48 
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STAAT VAN BATEN & LASTEN VERENIGING VAN ECONOMISTEN IN 

SURINAME 

 Januari - December 2010  Januari - December 2009 

  SRD EURO USD   SRD EURO USD 

BATEN        

Contributie        20,486.80         18,071.80    

Donaties        27,846.05        

Donaties cash +verkoop             516.00        2,488.50      

Verkoop publikaties          1,930.00        

Interest               41.16           11.22            30.97              57.96          12.43            5.40  

        

Totaal baten        50,820.01           11.22       2,519.47       18,129.76          12.43            5.40  

        

LASTEN        

Bankkosten             (62.90)            (0.50)            (52.90)           (6.75) 

Andere kosten (Cash)           (516.00)       

Activiteiten 2010      (48,057.99)         (6,350.61)   

Totaal lasten      (48,636.89)                -              (0.50)       (6,403.51)               -             (6.75) 

        

Resultaat          2,183.12           11.22       2,518.97       11,726.25          12.43           (1.35) 

        

Banksaldo per 1 januari 2010        16,357.91      2,497.17          716.63         4,631.66     2,484.74        717.98  

Banksaldo per 31 december 2010      18,541.03    2,508.39     3,235.60      16,357.91   2,497.17       716.63  

 

De donaties op de SRD rekening  betreffen stortingen voor de traditionele jaarreceptie, seminar 

ontwikkelingsfinanciering Suriname na 2010, verkiezingsdebat en voor de diverse lezingen. 

Op de post donaties cash + verkoop zijn opbrengsten geboekt van boekenverkopen van 

“Ontwikkelingssamenwerking Suriname na 2010”  (gesponsored door het Ministerie van Planning & 

Ontwikkelingssamenwerking) en de publikatie van Prof. Dr. Caram t.w. “Monetaire Normen & 

Realiteiten” (gesponsored door de Hakrinbank NV). 

De  post donaties cash + verkoop  voor de USD rekening is ook toegenomen door bijdrage van de 

Alcoa Foundation, dankzij het lid Adit Moensi. Indien een medewerker van Alcoa als individu 50 

uren of meer per jaar besteed aan vrijwilligers werk binnen een non-profit organisatie, kan de 

medewerker na goedkeuring van een aanvraag bij de Alcoa Foundation een cheque ter waarde van 

USD 250 ontvangen. In 2010 zijn de cheques over 2009 en 2010 ontvangen voor een totaal bedrag 

van USD 488.50 (na aftrek van de kosten). 

De post activiteiten 2010 betreft alle kosten voor het organiseren van de verschillende seminars, 

lezingen en interne discussie-avonden. 
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5. Macro-economische Ontwikkeling in 2010 

 

In het jaar 2010 vindt er herstel van de economie plaats vanwege verbetering in de internationale 

economie m.n. de stijging van de prijzen van de mineralen op de wereldmarkt. De lokale economie 

gaf met name toenemende spanningen op de valutamarkt te zien vanwege politieke onzekerheid in 

verband met de verkiezingen in mei 2010. Per 12 augustus 2010 werd een nieuwe regering aangesteld 

onder leiding van de heer D. Bouterse en als Vice-president de heer R. Ameerali. Verder werd een 

nieuwe governor aangesteld bij de Centrale Bank van Suriname in de persoon van de heer G. 

Hoefdraad MSc., die werkzaam is geweest bij het Internationaal Monetair Fonds. 

Het jaar 2010 werd gekenmerkt door toenmende onvenwichtigheden in de economie . Deze 

ontwikkeling vloeide vooral voort uit de verminderde liquiditeitspositie van de overheid, welke op 

haar beurt goeddeels moet worden toegeschreven aan de stijging van de persooneelskosten als gevolg 

van de invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem van de ambtenaren (FISO). 

Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) heeft in het recentelijk rapport “Concluding Statement: 

IMF Mission for the 2011 Article IV Consultation”, aangegeven dat de economische groei  4.5% in 

2010 bedraagt terwijl Stichting Planbureau Suriname in hun publikatie “Macro-economische 

verkenningen 2005-2011” heeft aangegeven dat de economische groei in 2010 wordt geschat op 

3.8%.  De IMF missie schetst een goed beeld van de macro-economische ontwikkeling. 

5.1  Overheidsfinancien 

Enerzijds wordt de Staat Suriname geconfronteerd met vermindering van de overheidsinkomsten. De 

achterliggende oorzaken hiervan zijn lagere winstovermakingen van Staatsolie en mindere 

ontvangsten in het kader van de ontwikkelingssamenwerking met Nederland. Anderzijds zwellen de 

overheidsuitgaven aan door aankopen van goederen en diensten en salarisverhogingen voor 

ambtenaren, mede ten gevolge van de invoering van het nieuwe functie-waarderingssysteem (FISO). 

Om te voorkomen dat de staatsfinanciën verder uit het lood raken en vanwege een beperkte 

uitvoeringscapaciteit zijn de kapitaaluitgaven uitgesteld. De schaduwzijde hiervan is uiteraard dat de 

onevenwichtige structuur van de overheidsuitgaven hierdoor verder is geaccentueerd. Bij de uitgaven 

domineren consumptief geaarde bestedingen. Per saldo is het overheidstekort toegenomen van 3% in 

2009 tot 3,5% van het BBP in 2010. In de direct daaraan voorafgaande jaren was er sprake van een 

klein overschot op kasbasis.  

5.2 Staatsschuld 

Bij de presentatie van de Staatsschuld is het van belang te kijken naar de looptijd van de schuld, het 

gehanteerde schuldinstrument en de schuld naar het type crediteur. De omschrijvingen van de 

begrippen binnen- en buitenlandse Staatsschuld, alsmede bruto staatsschuld zijn vastgesteld in de Wet 

op de Staatsschuld (SB 2002 no. 27) in artikel 2. Deze definitie van de bruto staatsschuld in de wet 

wijkt af van de internationale definitie. Volgens de internationale definiëring, worden de nog niet 

opgenomen bedragen van gecontracteerde schulden en verstrekte staatsgaranties, niet beschouwd als 

componenten van de binnenlandse of de buitenlandse Staatsschuld. Deze componenten zijn 

respectievelijk toekomstige en potentiële schulden en dienen goed "gemonitoord" te worden. Binnen 

de Wet op de Staatsschuld worden deze componenten wel gezien als een onderdeel van de 

Staatsschuld. Opgemerkt moet worden dat bepaalde schuldcomponenten die internationaal wel als 

schuld worden gezien, zoals legitieme vorderingen, met name achterstallige betalingen (leveranciers-
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kredieten) van derden op de overheid en achterstallige betalingen op contributies, aan internationale 

organisaties, niet opgenomen zijn in de wet. 

De staatsschuld beliep per ultimo  2010 21,5% van het BBP. In dit bedrag is SRD 100 miljoen (circa 

1% van het BBP) begrepen uit hoofde van uitstaande betalingsachterstanden aan leveranciers. 

Bedacht moet echter worden dat de totale schuld  gedurende de afgelopen jaren sterk is teruggebracht 

als uitvloeisel van een doelbewust beleid om de geloofwaardigheid in de monetaire stabiliteit te 

waarborgen. De schuld ligt thans onder de gebruikelijke internationale standaarden, alsook onder het 

krachtens de Wet op de Staatsschuld vastgestelde plafond van 60%. Hierdoor zijn de rentebetalingen 

verminderd. Een (zij het overzienbaar) probleem is nog de schuld aan de Amerikaanse overheid; een 

erfenis uit de moeilijke jaren tachtig toen een beroep werd gedaan op Amerikaanse exportkredieten. In 

tegenstelling tot andere landen is de Verenigde Staten niet bereid tot het verlenen van concessies, met 

als argument dat Suriname geen relatie heeft met de zogenaamde Club van Rome. Rating bureaus zien 

hierin een aanleiding ons een upgrade van onze kredietwaardigheid te onthouden. Niettemin mogen 

naar ons oordeel de economische mogelijkheden tot het weer doen toenemen van de staatsschuld niet 

worden overschat, gelet op de invloed die hiervan kan uitgaan op de monetaire stabiliteit en de 

vooralsnog slechts beperkte terugbetalingscapaciteit van de Staat Suriname. Hier gaat het  primair om 

bij het uitspreken van een oordeel over de toelaatbare omvang van de overheidsschuld van een land. 

Er zijn voldoende momenten in onze geschiedenis waarop de Staat niet aan haar schuldverplichtingen 

kon voldoen en haar toevlucht moest nemen tot onderhandelingen over schuldreductie en -

kwijtschelding. 

5.3 Monetaire ontwikkeling 

        5.3.1 De wisselkoers 

De toename van de liquiditeitenmassa overtrof de groei van het geschatte bruto binnenlands product, 

waardoor de liquiditeitsquote opliep. De additionele koopkracht richtte zich deels op de 

importgoederen, waardoor de vraag naar vreemde valuta toenam en er een opwaartse druk op de 

wisselkoers werd uitgeoefend. Daarenboven werd deze vraag aangewakkerd door speculatie vanwege 

een onduidelijk economisch beleid van de nieuwe regering. Tot slot werd de druk op de koers verder 

versterkt door een algemene terughoudendheid van valutabezitters om valuta te verkopen vanwege 

economische onzekerheid. 

       5.3.2 Monetaire reserve 

Een andere reden tot zorg betreft de onevenwichtige verhouding tussen de koopkracht- en de 

goederenstroom, die voortvloeit uit een excessief geldaanbod zowel uit buitenlandse als uit 

binnenlandse bron. In 2010 werd deze situatie versterkt door een snelle uitbreiding van de bancaire 

kredietverlening en (zij het in aanzienlijk mindere mate) door een beroep op geldschepping door de 

overheid. De geldtoevoer uit het buitenland weerspiegelde zich in een vergrote monetaire reserve. 

Deze vergroting vloeide voort uit een overschot op de lopende rekening van 1,5% van het BBP, dat 

vooral een weerspiegeling was van het oplopen van de wereldmarktprijzen van onze exportproducten. 

Opvallend was dat de exportvolumes niet of nauwelijks stegen, wat impliceert dat Suriname op de 

wereldmarkt kansen onbenut heeft gelaten. In de bauxietsector was dit vooral het gevolg van 

problemen bij de grondstoffenvoorziening ten behoeve van de aluinaarderaffinaderij. Tegenover het 

overschot op de lopende rekening stond een verslechtering op de andere rekeningen van de 

betalingsbalans, waaronder in het bijzonder de financiële rekening. Per ultimo 2010 was de monetaire 

reserve equivalent aan 4,5 maanden goedereninvoer.  
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Velen, waaronder ook de IMF-missie, beoordelen, onder verwijzing naar de door het IMF 

geformuleerde minimumnorm van 3 maanden import, de omvang van de monetaire reserve als ruim. 

Gelet op de structuur van onze economie dienen wij veeleer een norm van 6 maanden aan te houden.  

       5.3.3 De inflatie 

Na het drukkend effect van de mondiale recessie op het binnenlandse prijsindexcijfer voor de 

gezinsconsumptie, heeft zich opnieuw een versnellend inflatieproces ingezet. De gemiddelde stijging 

van de index sloeg om van -1% in 2009 tot 6.9% in 2010. Factoren die deze versnelling hebben 

veroorzaakt zijn vooral het oplopen van de prijs van geïmporteerde aardolie en voedingsmiddelen. 

Daarnaast heeft een samenstel van interne factoren evenzeer en wellicht in sterkere mate een rol 

gespeeld. De achterliggende oorzaak hiervan schuilt vooral in een te ruime maatschappelijke 

liquiditeitsaanbod. Dit laatste is op haar beurt goeddeels veroorzaakt door de groei van de bancaire 

kredietverlening en de voortgaande geldtoevoer uit het buitenland. De inflatie is verder opgestuwd 

door de depreciatie van de Surinaamse munt en loonsverhogingen die de toename van de 

arbeidsproductiviteit overtreffen; een ongunstige ontwikkeling die in 2011 is geaccentueerd door 

prijsverhogende beleidsmaatregelen. De IMF missie verwacht een opmerkelijke prijsstijging van 

16%, wat aanzienlijk groter is dan de op zich al excessieve stijging van gemiddeld 10,5% per jaar 

gedurende het tijdvak 2005-2008. Volgens de missie dreigt de inflatie aldus een ernstig structureel 

probleem te worden dat het gevaar in zich bergt van aanwakkering van de inflatieverwachtingen. Er 

zal dus prioriteit moeten worden gegeven aan een anti-inflatiebeleid. 

5.4 De ontwikkelingen in de belangrijke productiesectoren 

 

 5.4.1 Bauxietsector 

 De bauxiet sector heeft in 2010 meer aluinaarde kunnen produceren vanwege import van 

 bauxiet uit Brazilie.  De internationale prijzen van aluinaarde zijn ook verbeterd wat geleid 

 heeft tot een positieve impact op de betalingsbalans. De Suralco treft voorbereidingen in het 

 het opzetten van drie nieuwe mijnen waar vanaf 2014 zal worden gemijnd. Het gaat om de 

 mijnen: Lelydorp 1, Nassau plateau en Para Noord/Kankantrie. 

 

 5.4.2 Aardoliesector 

 De prijzen van olie zijn op de wereldmarkt in 2010 verbeterd. Dit heeft een positieve impact  

 gehad op de exportopbrengsten.  De productie is met 3% gedaald tot 5.84 mln barrels. 

 Staatsolie heeft ongeveer $ 200 mln bijgedragen aan de Staatskas over 2010. Het bedrijf is 

 gestart met hun refining expansion project. De komende jaren zal het bedrijf ruim USD 1 

 miljard investeren.  

 5.4.3 Goudsector 

 De goudproductie van Rosebel Goldmines bedroeg 416,000 ounces of 11.793 kg  in 2010.  . 

 Het jaar daarvoor was de productie 11.680 kg. De Rosebel Goldmines maakt 40.1% uit van de 

 totale wereld produktie van Iamgold. De Staat heeft een bedrag van USD 128.5 miljoen 

 verdiend aan multinational Iamgold/Rosebel Gold Mines N.V. Van dit bedrag is USD 76 

 miljoen uitbetaald aan vennootschapsbelasting. Verder verdiende de staat aan royalty‟s USD 

 32.1 miljoen en aan persooneelsbelasting USD 14.3 miljoen. In 2009 waren de inkomsten nog 

 USD 92 miljoen. 
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 5.5.4 Agrarische sector 

 Net als de mijnbouwsector, heeft de argarische sector ook hoge prijzen kunnen krijgen voor 

 hun produkten. Echter is de produktie in deze sector niet verhoogd vanwege uiteenlopende 

 problemen in de sector. 

6. Economische vooruitzichten voor het jaar 2011 

 

De regering heeft een Structureel Verbeterings Plan (S.V.P.)
1
 aangekondigd. Twee van de 

maatregelen t.w. de devaluatie van de SRD met 20% en het verhogen van “government take” op 

brandstof met 100%, zijn per 20 januari al uitgevoerd. Deze twee maatregelen hebben al een 

significante impact gehad op de totale economie. De overige maatregelen moeten nog goedgekeurd 

worden door De Nationale Assemblee.  In het S.V.P. ontbreken echter maatregelen gericht op Public 

Sector Reform. Terwijl FISO een negatieve impact heeft gehad op de overheidsbegroting, is een 

aanpak om het overheidsapparaat te optimaliseren helaas nog niet ter sprake geweest. Wij adviseren 

derhalve dat de regering de verschillende adviezen met betrekking tot Public Sector Reform ter hand 

te nemen en met een doelgericht implementatieplan komt.   

De economische groei over 2011 zal conform het IMF rapport 5% bedragen, terwijl Stichting 

Planbureau Suriname heeft geschat dat de groei 2.5% zal bedragen. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de huidige economische situatie zich kenmerkt door: 

 Een te hoog inflatietempo 

 Ernstige liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen bij de staatsfinancien 

 Te ruime maatschappelijke liquititeitsverhoudingen. 

Wij denken verder dat in het beleid van de komende jaren speciale aandacht besteed dient te worden 

aan de volgende 5 sectoren: 

1. De mijnbouwsector, met nadruk op olie, goud, bauxiet en kaolien: De te verwachten 

prijsverhogingingen op de wereldmarkt en produktieverhogingen zullen zorgen voor 

additionele inkomsten voor Suriname welke ten dele moeten worden ondergebracht in een op 

te zetten mineralenfonds voor duurzame aanwending. De op handen zijnde investeringen in 

de mijnbouwsector zullen een enorm positieve impact hebben op de economische groei van 

het land. Echter dient de overheid haar bijdrage te leveren door het grondenrechtenvraagstuk 

aan te pakken zodat de bauxietindustrie geen stagnatie ondervindt bij het opzetten van de 

nieuwe mijnen. De onderhandeling met Newmont dient snel aangepakt te worden zodat er 

nog gebruik gemaakt kan worden van de gunstige prijzen van goud op de wereldmarktprijs. 

Staatsolie is al begonnen met de uitbreiding van de raffinaderij, die in 2012 zal worden 

afgerond.  

2. De toerismesector en natuurbehoud: Toerisme wordt wereldwijd gezien als een 

exportproduct. Een mogelijkheid om deviezen te verdienen en werkgelegenheid te vergroten. 

Suriname moet lering trekken uit ervaringen van onze Caricom broeders die alhoewel een 

negatief saldo op hun goederenbalans een positieve lopende rekening hebben door toerisme. 

Daarnaast moet een „Low Carbon Development” plan worden gemaakt voor duurzaam 

behoud en compensatie van het bos en de natuur op ons grondgebied. Buurland Guyana schat 

dat het jaarlijks vierhonderd miljoen dollar kan ontvangen voor behoud van zijn bos. Een 

                                                           
1
 Het SVP heeft geen structureel karakter omdat er geen hervormingen in de economie zijn aangekondigd. Het 

plan moet daarom heten “Verbeteringspan” of “Stabilisatieprogramma”. 
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eerste partner/financier is gevonden in het Europese Noorwegen dat van november 2009 tot 

2015 Guyana USD 250 miljoen betaalt voor „klimaatverdiensten‟. Suriname zou met goed 

lobby werk ook in de buurt van dat bedrag kunnen komen.  

3. Groen en wit goud industrie: Naast geel en zwart goud (olie) is er ook groen goud (agrarische 

sector) en wit goud (water) waar Suriname speciale aandacht aan dient te schenken. Groen 

goud om zelfvoorzienend te zijn voor de voeding van ons volk en een concurrerende 

exportindustrie te kunnen ontwikkelen en water wordt zoals voorspeld het volgend product 

dat zou kunnen leiden tot een wereldoorlog. 

De agrarische sector moet efficient gemaakt worden. Er moet met name gewerkt worden aan 

de infrastructuur zodat via verhoogde productie gebruik gemaakt kan worden van de gunstige 

exportprijzen. 

4. De dienstensector: Deze sector biedt als uitdagingen onder meer de ontwikkeling van de grote 

potentie in outsourcing naar Suriname, het opzetten van kwalitatief goede gezondheids- en 

zorginstellingen en een goede infrastructuur.  

5. De kennissector: We moeten er alles aan doen een gerespecteerde kenniseconomie te worden. 

Investering in onze menselijke hulpbronnen is de „key to succes‟ en daarom is het 

noodzakelijk dat hoogwaardig en modern onderwijs en ICT kennis steeds prioriteit krijgt in 

ons denken en handelen. Een goed diaspora beleid is eveneens gewenst om alle Surinamers te 

betrekken in het kennis- en ontwikkelingsbeleid. 

 

Indien wij in staat zijn de reeds beschikbare plannen tot een intensievere benutting van de in de 

natuurlijke hulpbronnen opgesloten potentie daadwerkelijk uit te voeren, kunnen de productie en 

export aanzienlijk worden vergroot. Daarnaast dienen wij ons in te zetten voor een betere voorziening 

in de basisbehoeften van de bevolking en vergroting van de mate van haar zelfredzaamheid. 

Belangrijk is dat wij ons bij het maken van onze ontwikkelingsplannen en daaruitvloeiende 

finacieringsbehoefte laten leiden door onze verdien- en terugbetalingscapaciteit. Door vertrouwen in 

eigen kunnen en door het voeren van een wijs beleid, maar bovenal, door onze eigen creativiteit en 

inspanning, zullen wij in staat zijn (samen met onze internationale partners) een voor brede lagen van 

de samenleving bevredigend welvaarts- en welzijnsniveau tot stand te brengen. Daarbij zullen 

gezonde monetaire maatregelen samen moeten gaan met een gezonde financiële staatshuishouding en 

een gezonde reële groei. 

 

Het bestuur 

30 maart 2011 
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Bijlagen: 

Bijlage 1:  Notulen ALV 31 maart 2010 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VES  

DATUM: 31 MAART 2010 

PLAATS: VERGADERZAAL SLM / MR. J. LACHMONSTRAAT 136 

TIJD:  19:30 UUR 

 

De agenda zag er als volgt uit: 

1. opening 

2. mededelingen 

3. notulen ALV 30 maart 2009 

4. verslag Bestuur 

5. verslag penningmeester en decharge van het gevoerd beleid 

6. periodiek aftreden en herbenoeming van 2 bestuursleden 

7. jaarplan en goedkeuring begroting 2010 

8. wat verder ter tafel komt / rondvraag 

9. sluiting 

 

Opening 

De aanwezigen worden om 19:35 uur welkom geheten door de voorzitter. Zij geeft aan dat conform 

de statuten de jaarlijkse ALV uiterlijk maart moet worden gehouden en dat probeert het Bestuur na te 

komen. In de afgelopen 2 jaar is dat aardig gelukt. 

Zij doet daarna het voorstel om op verzoek van dhr. A. Coffeng agenda te wijzigen en een agendapunt 

8 in te voegen, getiteld: behandeling “inaktive” en/of “niet-betalende” leden. Dit onderwerp had het 

bestuur gedacht bij het agendapunt “wat verder ter tafel komt / rondvraag” te behandelen. De 

aanwezigen hadden geen bezwaar het agendapunt in te voegen, maar nadat dhr. Coffeng de 

opmerking maakte dat statutair de agenda niet gewijzigd mocht worden staande de vergadering, werd 

toch besloten dit onderwerp te behandelen zoals eerde voorgenomen, nl. bij het agendapunt “wat 

verder ter tafel komt / rondvraag”. 

Verder benadrukt de voorzitter dat er bewust niet is gekozen voor het agendapunt 

“bestuursverkiezing” maar “periodiek aftreden en herbenoeming van 2 bestuursleden”, omdat het 

reglement daar niets concreets over zegt.  

 

Mededelingen 

 Er is een officiële afmelding ontvangen van mw. Agnes Moensi. 

 Na de ALV wordt er een presentatie gehouden door direkteur van SLM. 

 

Notulen ALV 30 maart 2009 

De aanwezigen krijgen 5 minuten de gelegenheid om de notulen te lezen. Daarna stelt de voorzitter 

voor om de notulen per pagina te behandelen: 

 Blz. 3, agendapunt  “jaarplan en goedkeuring begroting”. Door A. Coffeng wordt opgemerkt dat  

i.p.v. Parbo Bierbrouwerij er moet staan Surinaamse Brouwerij. 

 Blz. 5, agendapunt “wat verder ter tafel komt / rondvraag”. Door R. Adhin wordt aangegeven dat 

hij nog onderzoek had gedaan naar de betekenis van “academische opleiding”, “econoom” en 

“economist” en zijn advies het bestuur had doen toekomen.  Hij heeft daarna geen feedback 

gehad. De voorzitter geeft aan dat zijn advies is opgevolgd bij het toelaten van nieuwe leden vanaf 
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dat moment. Dat wil zeggen dat Bsc. afgestudeerden van de Universiteit wel worden toegelaten 

als lid. De statuten verbieden het niet. Afgestudeerden van de Hoge School worden als 

buitengewoon lid toegelaten.  

 Met betrekkening tot de vraag van de voorzitter aan leden om zitting te nemen in een commissie 

“herziening statuten en concipiëren huishoudelijk reglement”, geeft zij aan dat er zich geen leden 

hebben aangemeld. Intussen is er een concept HR binnen het bestuur gemaakt. Deze zal worden 

gerouleerd onder de “speciale groep” leden om van kommentaar te voorzien. De voorzitter 

benadrukt wederom dat indien er mensen in de zaal zijn die een bijdrage willen leveren, deze 

welkom zijn. Ad Coffeng stelt voor het concept naar alle leden direkt te sturen. 

 Blz. 5, agendapunt “sluiting”: Na bovenstaande ........ worden allen bedankt ....... bijdragen.  

 

Met bovengenoemde opmerkingen en/of korrekties worden de notulen gearresteerd. 

 

Verslag bestuur 

De voorzitter begint met aan te geven dat de bestuurssamenstelling in 2 perioden verdeeld moet 

worden: een eerste periode van 1 januari t/m 30 maart 2009 en van 30 maart t/m 31 december 2009, 

vanwege het feit dat Robert Soentik zich niet herkiesbaar had gesteld en het bestuur per 30 maart 

aangevuld werd met Merleen Atmodikromo. 

 

Behalve georganiseerde interne en openbare lezingen, zijn ook bedrijven bezocht. Zowel door Telesur 

als de Surinaamse Brouwerij zijn prachtige rondleidingen verzorgd. Echter is het bestuur niet tevreden 

over de participatie van de leden. Vooral bij het bedrijfsbezoek aan de Surinaamse Brouwerij was de 

opkomst teleurstellend. Zonder afmeldingen is zeker de helft van de opgegeven participanten niet 

verschenen, terwijl het bedrijf kosten noch moeite heeft gespaard om zaken te organiseren en eten te 

bestellen. In het vervolg zal gevraagd worden of men wel of niet serieus is. Dit gedrag is bovendien 

niet goed voor het imago van de vereniging. 

 

Verder hebben bestuursleden geparticipeerd in verscheidene commissies, werk- en discussiegroepen. 

Ad Coffeng haakt hierop in door aan te geven dat de Raad van de Werkgelegenheid van het ministerie 

van ATM geen bestuur heeft.  

 

Per 1 februari 2010 heeft 1 lid gevraagd afgeschreven te worden vanwege studie in het buitenland. 

 

Verslag penningmeester en decharge van het gevoerde beleid 

Dhr. A. Moensi doet kort verslag over de penningen in het verslagjaar. Ten opzichte van 2008 zijn de 

baten toegenomen van SRD. 4,631.66 naar SRD. 16,357.91. Deze toename is voor een groot deel te 

danken aan de inzet van Ad Coffeng, die kosten noch moeite heeft gespaard om vele leden persoonlijk 

te benaderen. Er is een stijgende trend waarneembaar van betalende leden. Alle georganiseerde 

lezingen in het verslagjaar zijn danook geheel uit eigen middelen gefinancierd. Er is geen gebruik 

gemaakt van donaties. Ad Coffeng geeft aan dat sommige leden zelfs 6 reminders hebben gekregen. 

Heel veel mensen zeggen toe te zullen betalen, maar doen het uiteindelijk toch niet. Hij is de mening 

toegedaan dat mensen die niet (willen) betalen geen lid waardig zijn. Indien iedereen op tijd betaalt, 

heeft de vereniging geen financieringsprobleem. De laatste reminders heeft hij in september 2009 

gestuurd en daarna is hij daarmee gestopt. De penningmeester geeft aan dat velen nu met een 

automatische giro-opdracht via de bank betalen. Verder deelt hij mee dat de US$ giro-rekening per 

midden 2009 omgezet is in een spaarrekening. 
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Op de vorige ALV had Sheoradj Panday zich als verificateur aangemeld. Echter is deze momenteel 

uitlandig. Brayen Rambharos is toen benaderd om die taak op zich te nemen en hij heeft meteen 

ingestemd. Aan B. Rambharos wordt gevraagd verslag te doen. B. Rambharos begint met een 

kompliment te geven aan het bestuur voor de goede administratie. Hij is met de penningmeester op 20 

maart bijeengekomen. Er waren 16 transacties vanuit de bank op basis van SRD-cheques. Vanwege 

de keurige administratie kon binnen 1 uur een 100% kontrole worden uitgevoerd. Van 6 transacties is 

nog niet duidelijk van wie de gelden zijn gestort op de rekening van de VES, maar die zijn zoals het 

hoort voorlopig apart geadministreerd. Ondanks de toename van betalende leden, betaalt nog een 

groot deel niet: slechts 73. Hij beveelt aan een verificatiecommissie te benoemen. 

 

Ad Coffeng merkt op dat informatie over onbekende afzenders bij de bank gevraagd kan worden. 

Dirk Currie vraagt of dat ook geldt voor stortingen. Dit wordt bevestigd door A. Coffeng.  

  

De voorzitter vraagt aan de ALV decharge voor het gevoerde beleid. Deze wordt verleend middels 

applaus door de aanwezige leden. 

 

Periodiek aftreden en herbenoeming 2 bestuursleden 

De voorzitter geeft aan dat aan de beurt voor aftreden zijn L. Fernand en C. Cairo. Beide 

bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Aan de ALV wordt goedkeuring hiervoor gevraagd. De 

toestemming wordt verleend aan beide bestuursleden voor nog een zittingsperiode. 

  

Jaarplan en goedkeuring begroting 

Als bijlage is een VES aktiviteiten kalender toegevoegd. Ook de begroting is toegevoegd. Aan 

uitgaven is een bedrag van SRD. 29,864 geschat. Deze uitgaven zullen gedekt worden middels 

financiering ad. SRD. 30,000, bestaande uit contributie van de leden, financiering van het ministerie 

van PLOS voor het te houden seminar en donaties. Met het ministerie van PLOS moet nog een bedrag 

als vergoeding voor de VES voor de organisatie van het seminar overeengekomen worden. 

 

Voor wat betreft bedrijfsbezoeken, biedt D. Currie aan een bezoek te brengen aan Telenamic. Dit 

bezoek zal wel overdag moeten geschieden, rond 12:00 uur, en door de week. Het bestuur neemt dit 

aanbod in overweging. 

Daarna wordt goedkeuring gevraagd voor het gepresenteerde jaarplan en de begroting. D. Currie 

vraagt waarom de begroting van 2010 naar beneden is bijgesteld t.o.v. 2009. A. Moensi geeft aan dat 

de begroting van 2009 hoger was, omdat achterstanden moesten worden ingelopen. Ook kan niet meer 

aan aktiviteiten dan aangegeven zijn worden uitgevoerd, omdat de bestuursleden deze aktiviteiten 

naast hun normale werkzaamheden moeten uitvoeren. 

Na deze uitleg wordt goedkeuring voor het jaarplan en de begroting verkregen. De voorzitter bedankt 

en benadrukt dat de aktiviteiten kalender dynamisch is, omdat vooral lezingen afhankelijk zijn van de 

beschikbaarheid van potentiële inleiders.  

 

Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

 De voorzitter geeft aan dat er een lijst is geproduceerd van betalende en niet betalende leden. De 

grijze velden zijn betalende leden. R. King geeft aan dat het hem verwondert dat hij niet grijs 

gekleurd is, omdat hij wel heeft betaald. A. Moensi beaamt dat dat mogelijk is, omdat hij één van 

de nieuwe leden is, waarvan de mutaties nog niet zijn ontvangen van de bank. De voorzitter geeft 

aan dat de lijst van niet-betalende leden weer moet worden ge-update. Tjang A Sjin stelt voor de 

lijst per 1 april 2010 up te daten en deze naar iedereen te sturen. Sommige leden zijn gewoon 
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nonchalant. Middels peer pressure kan het betalingsgedrag veranderen. A. Coffeng oppert de lijst 

up te daten per 31 december 2009. Degenen die per die datum 2 jaar lang niet betaald hebben, 

moeten worden geroyeerd. R. King heeft daar moeite mee, omdat hij per 1 januari 2010 is 

toegelaten. De voorzitter antwoord hierop dat het gaat om een eenmalige aktie op leden die al 

jaren lid zijn. Het voorstel wordt gedaan om deze leden een persoonlijke brief te doen bezorgen. 

R. Adhin geeft aan dat in principe de ALV een besluit kan nemen. H. Troenoredjo vindt het 

woord “royeren” te zwaar. Misschien hebben de mensen gewoon geen belangstelling meer. A. 

Coffeng oppert de leden vanuit ieders netwerk te kontakten. Het besluit wordt genomen de lijst 

naar alle leden te sturen, de kontaktgegevens op te sporen van leden waarvan die niet bekend zijn 

met behulp van de aanwezige leden. Verder worden de niet-betalende leden nog een keer 

persoonlijk benaderd en concreet gevraagd als hij/zij nog belangstelling heeft in het lidmaatschap. 

 Volgens de voorzitter moet de aanbeveling van de verificateur om meer personen in de verificatie 

commissie op te nemen, uitgevoerd worden. Ze gaat ervan uit dat B. Rambharos en S. Panday 

alvast zitting hebben in de commissie en vraagt naar belangstellenden. 

 De voorzitter vraagt ook naar versterking van het bestuur. Ter uitvoer van sommige aktiviteiten is 

het vaak nodig in een groter groepsverband te brainstormen. Zij vraagt naar leden die 

geïnteresseerd zijn. 

 Op 16 april aanstaande zal de VES samen met PLOS een seminar organiseren. Dit als uitvloeisel 

van de rede van de minister van PLOS op de nieuwjaarsreceptie. Het seminar zal uit 2 dagdelen 

bestaan: bij het eerste dagdeel zal gediscussieerd worden over de gewenste toekomstige relatie 

tussen Suriname en Nederland en bij het tweede dagdeel zal gesproken worden over hoe 

ontwikkelingsprojecten van Suriname na 2010 te financieren. De leden zullen ook uitgenodigd 

worden. 

 Het verkiezingsdebat zal zoals gebruikelijk georganiseerd worden. De geprikte datum hiervoor is 

12 mei. R. Adhin geeft aan dat in het verleden het debat was tussen de 3 grootste politieke partijen 

en vraagt hoe dat nu gedaan zal worden, omdat er geen opinipeilingen zijn. De voorzitter zegt dat 

nog niet te weten. Er zijn wel opinipeilingen via de verschillende media georganiseerd. Zij geeft 

aan dat conform die peilingen er 6 partijen van belang zullen zijn, nl. NF, MC, Volksalliantie, 

AC, BVD/PVF en DOE. Volgens haar is er nog een peiling gepland, maar niet door Idos. In ieder 

geval is duidelijk dat de uiteindelijke inschrijving niet meer korrespondeert met de laatste peiling 

van januari. Zij vraagt hulp aan de leden om te bepalen welke partijen uiteindelijk moeten worden 

uitgenodigd. Een uitnodiging om hierover te praten, wordt zo spoedig als mogelijk rondgestuurd. 

 

Sluiting 

Na bovenstaande diskussie worden 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 over de 

luchtvaart sector door de direkteur, dhr. Henk Jessurun.  

  

 

Genotuleerd door 

 

 

 

Laetitia Fernand 

Secretaris 

 

 


