Vereniging van Economisten in Suriname
Bestuursverslag over het verenigingsjaar 2011

29 februari 2012
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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 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 hierbij het jaarverslag 2011, waarin het
verslag van het bestuur en de penningmeester zijn opgenomen. In de bijlage is een nieuwjaars
presentatie toegevoegd waaronder een terugblik over de wereld gebeurtenissen in 2011 en een
vooruitblik op economische ontwikkelingen van Suriname (bijlage 1).
2. Bestuurssamenstelling
Van 1 januari tot en met 30 maart nam Clyde Cairo waar als voorzitter van de vereniging, dit
vanwege het uittreden van de voorzitter, Wonnie Boedhoe per 4 augustus 2010.
Op de gehouden Algemene Leden Vergadering van 30 maart 2011 waren conform het rooster van
aftreden aan de beurt Wonnie Boedhoe en Merleen Atmodikromo. Wonnie Boedhoe was per 4
augustus al uitgetreden en Merleen Atmodikromo stelde zich herkiesbaar. Laetitia Fernand stelde zich
niet meer herkiesbaar. Aan de ALV werd goedkeuring gevraagd om Clyde Cairo te benoemen tot
voorzitter en twee nieuwe leden toe te laten tot het bestuur t.w. Waddy Sowma en Sherida Mormon.
De ALV verleende toestemming bij het toelaten van deze bestuursleden. Het bestuur zag er alsvolgt
uit:
Clyde Cairo
Waddy Sowma
Adit Moensi
Merleen Atmodikromo
Sherida Mormon

- Voorzitter
- Ondervoorzitter
- Penningmeester
- Secretaris
- Commissaris

3. Verslag van het Bestuur

Voor wat betreft het ledenbestand van de vereniging mag vermeld worden dat in 2011 zes leden zijn
toegelaten tot de vereniging, waarvan 4 vrouwen en 2 mannen. Daarnaast zijn er ook 4 buitengewone
leden toegelaten, waarvan 2 vrouwen en 2 mannen.
Herregistraties hebben ook plaatsgehad en wel van 2 leden.
Gedurende de bestuursperiode 2011 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd.:
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10 januari 2011: Nieuwjaarsrede Governor CBvS drs. Gilmore Hoefdraad: “Central Banking in a small
open economy in the 21st century”
26 januari 2011: CEO Talk – drs. Jim Rasam
23 februari 2011: drs. Rakesh Adhin: Toelichting op de weekstaat van de Centrale Bank van Suriname
23 maart 2011: “Inleiding discussie over de concluding statement: IMF mission for the 2011 Article IV
Consultation” – Prof. Dr. A. Caram
30 maart 2011: ALV
13 april 2011: Lezing “Macro-economics in business, today” – Inleider: Prof. Dr. Mahadew
20 april 2011: CEO Talk dhr. Armand. van Alen
25 mei 2011: “Optimizing mining taxation for the mineral industry in Suriname, a case study of the
bauxite mineral sector” – Inleider: dhr. R. Artist MBA
22 juni 2011: Paneldiscussie “Operationele risico’s bij Pensioenfondsen in Suriname” – Inleider:
dhr. Bjorn Mungroo MBA
27 juli 2011: CEO Talk – dhr. Arun Hindori
3 augustus 2011: Economische betekenis van de natuur in Suriname, in het bijzonder het regenwoud –
Inleiders: Ir. Nardi Johanns en Prof. Dr. Dennis Mans
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17 augustus 2011: Economische groei, markten en instituties – Trends in groei analyses en Suriname Inleider: mw. Drs. Satcha Jabbar
5 oktober 2011: VES en VSB: Presentatie mijnbouwsector – Inleiders van Staatsolie, Surgold en
Grankrikiprojekt
7 oktober 2012: VES – IntEnt Suriname, STOCPA (Stuurgroep Ontwikkeling Cassavesector in Suriname)
en Stichting Produktieve Werkeenheden (SPWE): “De ontwikkelingspotentie van de
cassavesector in Suriname”
17 oktober 2011: VES – IntEnt Suriname – Tours: Launch van de documentaire”Forward home” met
daaraan gekoppeld een discussie over de economische impact van diaspora voor de Surinaamse
economie. De introductie van de documentaire werd gedaan door Dr. Keith Nurse

9 november 2011: VES-SFB: Brokopondo overeenkomst: Mr. R. Shyamnarain
30 november 2011: CEO Talk - dhr. Jim Healy
11 december 2011: kennismaking Minister van Financien mevr. Drs A. Wijnerman
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Van links naar rechts zittend: Clyde Cairo (voorzitter VES), mevrouw A. Wijnerman (Minister van Financien), Staand van links naar
rechts: Waddy Sowma (ondervoorzitter VES), Sherida Mormom (commissaris VES), Adit Moensi (penningmeester VES), Liane
Pinas-Halfhide (direkteur Financien), Merleen Atmodikromo-Kartoredjo (secretaris VES) en Monica Kramawitana-Tamrin (Hoofd
afdeling Economische Aangelegenheden).

In dit jaar is de vereniging ook uitgenodigd te participeren in activiteiten van diverse organisaties en
instituten. In dit kader kan genoemd worden de deelname van bestuursleden cq. leden van de vereniging
aan:
1. Een 3-daags seminar van de Moederbond i.v.m. hun 60 jarig bestaan
2. Een discussiemiddag van de Minister van Financiën inzake het onderwerp: “De werking van het
Surya-model” met als inleiders dhr. Drs. Imro Sang A Jong en mw. Drs Lilian Menke- Tangali.
3. Uitnodigingen van het FHR Institute for Graduate Studies
4. Uitnodiging Staatsolie presentatie SPE
5. Uitnodiging Stichting Projecta ivm democratie maand
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4. Verslag Penningmeester
De contributie betaling over het bestuursjaar 2011 (SRD 20,546.80) is op hetzelfde niveau gebleven als
2010 (SRD 20,486.80). In 2011 zijn 75 (45%) leden hun contributieverplichtingen nagekomen.
Verder kreeg de vereniging interest op de saldi bij de bank van de verschillende valutarekeningen. De
uitgaven over 2011 bedroegen SRD 42,600.88 (2010: 48,636.89) en waren dus hoger dan de inkomsten
SRD 26,663.44 (2010: SRD 50,820.01) , waardoor per saldo een kasuitstroom van SRD 16,000.34
resulteerde. De uitgaven voor de activiteiten van 2011 waren m.n. advertenties bij dagbladen, huur zalen,
cadeaus voor de inleiders, snack & drank voor de verschillende lezingen en discussie avonden.
Drie activiteiten zijn met andere organisaties t.w. Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de
Surinaamse Federatie van Belastingsadviseurs (SFB) uitgevoerd. De kosten van deze activiteiten zijn
gelijkelijk gedragen door de organiserende organisaties.
De saldi van de verschillende valuta rekeningen waren per 31 december over de jaren 2011, 2010, 2009,
2008 en 2007 alsvolgt:
Valuta
SRD
EUR
USD

2011
2,540.69
2,515.89
5,223.61

2010
18,541.03
2,508.39
3,235.60

2009
16,357.91
2,497.17
716.63

2008
4,631.66
2,484.74
717.98

2007
5,267.85
2,472.34
726.48
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STAAT VAN BATEN & LASTEN Januari – December 2011
Januari - December 2011
SRD
EURO
USD
BATEN
Contributie
Donaties
Donaties cash +verkoop
Verkoop publikaties
Interest
Totaal baten

20,546.80
6,001.39

Januari - December 2010
SRD
EURO
USD

80.00
35.25

7.50

34.01

20,486.80
27,846.05
516.00
1,930.00
41.16

26,663.44

7.50

1,989.01

50,820.01

1,955.00

LASTEN
Bankkosten
Andere kosten (Cash)
Activiteiten 2011
Totaal lasten

(42,600.88)
(42,663.78)

-

Resultaat

(16,000.34)

7.50

1,988.01

2,183.12

18,541.03
2,540.69

2,508.39
2,515.89

3,235.60
5,223.61

16,357.91
18,541.03

Banksaldo per 1 januari 2011
Banksaldo per 31 december 2011

(62.90)

(1.00)

(1.00)

(62.90)
(516.00)
(48,057.99)
(48,636.89)

2,488.50

11.22

30.97

11.22

2,519.47

(0.50)

11.22

(0.50)
2,518.97

2,497.17
716.63
2,508.39 3,235.60

De donaties betreffen stortingen voor diverse activiteiten al dan niet in partnerschap uitgevoerd.
De post activiteiten 2011 betreft alle kosten voor het organiseren van de verschillende seminars, lezingen
en interne discussie-avonden.
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Bijlagen:

Bijlage 1 Nieuwjaars presentatie
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Bijlage2: Notulen ALV 30 maart 2011
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VES
DATUM:
30 MAART 2011
PLAATS:
VERGADERZAAL RESIDENCE INN / ANTON DRAGTENWEG
TIJD:
19:30 UUR
De agenda zag er als volgt uit:
1. opening
2. mededelingen
3. notulen ALV 31 maart 2010
4. verslag Voorzitter
5. verslag penningmeester en decharge van het gevoerde beleid
6. jaarplan en goedkeuring begroting 2011
7. vaststelling Huishoudelijk Reglement
8. aanpassing contributie
9. benoeming ere‐leden
10. bestuursverkiezing
11. wat verder ter tafel komt / rondvraag
12. sluiting
Opening
De voorzitter, Clyde Cairo, opent de vergadering om 19:50 uur. De reden hiervoor is dat maar enkele
leden aanwezig waren op het tijdstip van de afgesproken aanvangstijd. Uiteindelijk wordt gestart met 10
leden en gedurende de vergadering kwamen nog 5 leden binnenlopen (zie presentielijst in bijlage II).
Mededelingen

Er zijn afmeldingen ontvangen van: Rakesh Adhin, Tony Caram, Wonnie Boedhoe, Jane Yang,
Rafiek Sheoradjpanday, Martin Loor, Agnes Moensi, en Shirley Sowma.

Mw. Mac Donald neemt namens de VES zitting in de Nationale Raad voor de Werkgelegenheid.
Notulen ALV 31 maart 2010
De notulen worden zonder opmerkingen / korrekties gearresteerd en ondertekend door C. Cairo en L.
Fernand.
Verslag Voorzitter
De voorzitter begint met aan te geven dat het bestuur een verandering kende in het verslagjaar. De
bestuurssamenstelling zag er t/m 04 augustus als volgt uit:
Wonnie Boedhoe
‐ Voorzitter
Clyde Cairo
‐ Ondervoorzitter
Laetitia Fernand
‐ Secretaris
Adit Moensi
‐ Penningmeester
10

Merleen Atmodikromo

‐ Commissaris

Op de bestuursvergadering van 04 augustus legde de voorzitter, Wonnie Boedhoe, haar functie neer,
vanwege haar benoeming tot Minister van Financiën. Haar functie werd vanaf die datum bekleed door
de ondervoorzitter, Clyde Cairo.
In het jaar 2010 zijn veel lezingen en presentaties door de Vereniging georganiseerd. Ook hebben
bestuursleden geparticipeerd aan verscheidene commissies, workshops en seminars. In bijlage I is
daarvan een gedetailleerd overzicht opgenomen.
De Vereniging heeft afscheid moeten nemen van twee prominente leden vanwege overlijden, t.w. de
heer Andre Brahim en de heer Ad Coffeng.
Er zijn 13 leden toegelaten als lid, waarvan 6 mannen en 7 vrouwen. Verder heeft de Vereniging 46
leden moeten afschrijven op eigen verzoek of vanwege vertrek naar het buitenland, overlijden of het
niet nakomen van hun financiële verplichtingen.
Verslag penningmeester en decharge van het gevoerde beleid
De penningmeester doet kort verslag over de penningen in het verslagjaar. Ten opzichte van 2008( moet
dit 2009 zijn?) zijn de baten toegenomen van SRD 16,357.91naar SRD 18,541.03. De betaling van
contributie over het bestuursjaar 2010 is verbeterd vanwege herhaaldelijke aanmaningen door het
bestuur. Thans betalen 98 (62%) leden hun contributie regelmatig. In 2009 was dat nog 39%.
De uitgaven over 2010 bedroegen SRD 48,636.89 en waren lager dan de inkomsten, waardoor per saldo
een kasinstroom was van SRD 2,183.12.
Op de vorige ALV was aangegeven, dat de verificatiecommissie uit meerdere leden zou moeten bestaan.
Er is hieraan gevolg gegeven door een 2de verificateur te benoemen. De commissie bestond dus uit
Rafiek Sheoradjpanday en Bryan Rambharos. De commissie sprak haar complimenten uit over de wijze
waarop de uitgaven waren gedocumenteerd. Het werk voor de commissie was hierdoor niet moeilijk. Na
enkele aanbevelingen gedaan te hebben, verklaarde de verificatie commissie dat het financiële
verantwoording van de penningmeester een getrouw beeld gaf van het financieel beheer en de
financiële positie van de Vereniging.
De voorzitter vraagt aan de ALV decharge voor het gevoerde beleid. Deze wordt verleend middels
applaus door de aanwezige leden.
Jaarplan en goedkeuring begroting
Aan de hand van een VES aktiviteiten kalender, is de begroting opgemaakt. Aan uitgaven is een bedrag
van SRD 44,900 geschat. Deze uitgaven zullen gedekt worden middels financiering ad. SRD. 25,000,
bestaande uit contributie van de leden en SRD 19,900 aan donaties.
Bryan Rambharos merkt op dat op de aktiviteiten kalender de bedrijfsbezoeken ontbreken, terwijl hij
zich kan herinneren dat bij de vorige ALV door Dirk Currie was aangeboden een bezoek te brengen aan
Telenamic. Adit Moensi antwoord daarop dat er slechte ervaringen zijn met bedrijfsbezoeken. De
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opkomst is zeer slecht en dat is niet leuk voor het organiserend bedrijf. Dirk Currie verzekert dat het bod
nog overeind staat. Adit geeft aan dat bedrijfsbezoeken wel ingevoegd kunnen worden, maar zaken
moeten eerst goed overwogen worden.
Hierna wordt door middel van handophouding goedkeuring gegeven aan het jaarplan en de begroting
voor het jaar 2011.
Aanpassing contributie
Adit Moensi merkt op dat door de koersaanpassing en inflatiestijging de kosten drastisch zijn gestegen.
Het is daarom noodzakelijk de contributie aan te passen. Voorgesteld wordt een aanpassing naar SRD.
25,= per maand of SRD. 250,= per jaar indien in 1 keer wordt betaald. Middels handophouding wordt
door de aanwezige leden hieraan goedkeuring gegeven. De voorzitter bedankt daarvoor.
Vaststelling Huishoudelijk Reglement
De voorzitter geeft aan dat bij de vorige ALV was opgemerkt dat een huishoudelijk reglement nodig was
ter ondersteuning van de statuten. Het bestuur heeft een concept doen rondgaan naar een kleine groep
leden met het verzoek die te reviewen en van commentaar te voorzien. Met de aanvullingen c.q.
korrekties van deze groep, is het verder gestuurd naar alle leden ter behandeling in deze vergadering.
Hij vraagt aan de leden als zij zich kunnen vinden in het HR en als deze toegepast kan worden. Dirk
Currie is de eerste die aangeeft geen gelegenheid gehad te hebben het reglement te lezen. Ook anderen
geven daarna aan het HR niet diepgaand te hebben doorgenomen. Na een korte diskussie over enkele
artikelen, bleek dat én de statuten én het huishoudelijk reglement volledig gescreend moeten worden.
Dirk Currie wordt benoemd tot voorzitter van een commissie die beiden zal reviewen en met voorstellen
zal komen. Voorgesteld wordt Rakesh Adhin en Bryan Rambharos in de commissie op te nemen.

Voorstel tot benoeming ere‐leden
Door de voorzitter wordt aangegeven dat de VES reeds 4 ere‐leden heeft, t.w. Jules Sedney, A.J. Brahim,
Th. Van Philpis en Jim Bousaid. Het bestuur doet een voorstel om ook tot ere‐leden te benoemen A.R.
Caram, R.P. Koningsverdraag en R. Somaroo. Deze 3 heren zijn namelijk de oprichters geweest van de
Vereniging. Dhr. Koningsverdraag blijkt onbekend te zijn. Adit Moensi geeft aan dat dhr.
Koningsverdraag een aantal jaren terug is geremigreerd uit Nederland en als consultant werkt bij
Staatsolie.
De ALV geeft toestemming om de voorgestelde heren te benoemen tot ere‐leden onder de conditie dat
het bestuur nog een gesprek aangaat met dhr. Koningsverdraag ter verificatie.
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Bestuursverkiezing
Wonnie Boedhoe heeft per 04 augustus 2010 haar functie neergelegd en Laetitia Fernand heeft ook
bedankt voor een volgende zittingsperiode. Het bestuur moet dus aangevuld worden met 2 personen.
De leden zijn hierover aangeschreven en men kon zich uiterlijk 28 maart om 12:00 uur schriftelijk
kandidaat stellen. Er zijn 2 bewilligingsbrieven ontvangen van Waddy Sowma en Sherida Mormon. Clyde
Cairo vraagt aan de ALV of de toetreding van betrokkenen tot het bestuur haar goedkeuring draagt.
Tevens of de benoeming van hem (Clyde Cairo) tot voorzitter eveneens haar goedkeuring draagt. Met
een applaus wordt door de ALV toestemming verleend aan:
1. Clyde Cairo om de functie van Voorzitter uit te oefenen;
2. Waddy Sowma om toe te treden tot het bestuur en
3. Sherida Mormon om toe te treden tot het bestuur.
Daarna spreekt de voorzitter een woord van dank uit aan L. Fernand voor haar inzet gedurende de
afgelopen 3 jaren als secretaris. Ook A. Moensi wordt bedankt voor zijn voortreffelijk werk als
penningmeester.
Vervolgens nemen de nieuw gekozen bestuursleden plaats aan de bestuurstafel.
Wat verder ter tafel komt / rondvraag

De voorzitter geeft aan binnen een week een eigen VES website te hebben. Op dit moment is men
bezig met het ontwerpen daarvan. Bij de eerstvolgende aktiviteit zal deze gelaunched worden.

Verder zal de scriptie prijs wederom worden ingevoerd. Jim Bousaid, Joury Trottman en Laetitia
Fernand zullen zitting nemen in de beoordelingscommissie. Aan de aanwezige leden wordt
gevraagd als er nog een 4de persoon belangstelling heeft. Niemand uit de zaal blijkt belangstelling
te hebben.

Op 13 april wordt er een lezing gehouden over “Macro‐economics in business today” door Prof.
Dr. D. Mahadew.

Op 20 april is de 3de CEO talk gepland. Dhr. Van Alen zal daarbij zijn bedrijf(ven) presenteren.

De voorzitter geeft tenslotte aan dat reeds intern beraad is geweest over de invulling van de
bestuursfuncties. Deze zal er als volgt uit zien:
- Voorzitter
: Clyde Cairo
- Ondervoorzitter : Waddy Sowma
- Penningmeester : Adit Moensi
- Secretaris
: Merleen Atmodikromo
- Commissaris
: Sherida Mormon

Winston Ramautarsing merkt op dat de CEO Talks successen zijn. Hij stelt daarom voor om de
presentaties te publiceren. C. Cairo meldt dat dat zeker gedaan zal worden via de website. W.
Ramautarsingh vraagt dat het meteen na de gehouden aktiviteit geplaatst wordt.

Verder adviseert hij (WR) om het benoemen van de ere‐leden met een zekere exposure te doen
en de reeds benoemde ere‐leden daarbij te betrekken.

Tenslotte vraagt hij (WR) of het mogelijk is postuum ere‐leden te benoemen. Hij haalt aan dat
dhr. Andre Brahim best daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Dit zal worden uitgezocht
door Dirk Currie.
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Tino Lew vraagt aandacht voor de vele mogelijkheden om de website te benutten. Hij noemt het
“linken” met andere websites zoals LinkedIn. Facebook is ook een optie, maar minder zakelijk,
waardoor voor deze laatste optie niet wordt gekozen.
Als laatst wordt aan Laetitia Fernand de gelegenheid geboden om een dankwoord uit te brengen.
Zij doet dat door ten eerste de leden te bedanken voor het in haar gesteld vertrouwen in de
afgelopen jaren. Ook het bestuur bedankt zij voor de goede en prettige samenwerking. Zij vindt
het jammer dat zij als bestuurslid moet bedanken, maar vanwege gezondheidsredenen heeft zij
geen andere keus. Zij geeft de verzekering dat op haar altijd een beroep mag worden gedaan
waaraan zij binnen haar vermogen gehoor zal geven.

Sluiting
De vergadering wordt omstreeks 22:10 uur beëindigd. Allen worden door de voorzitter bedankt voor
hun aanwezigheid.
Genotuleerd door

Laetitia Fernand
Secretaris
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__________________________________________________________________________________
BIJLAGE II
Georganiseerde lezingen en presentaties VES in 2010
14 januari
Nieuwjaarsreceptie – Minister van PLOS, dr. R.O. van Ravenswaay
16 april
Seminar “Ontwikkelingsfinanciering Suriname na 2010”
12 mei
Verkiezingsdebat
14 juli
Boekpresentatie “Monetaire Normen en Realiteiten: Opstellen over Suriname
gedurende het tijdvak 1975 – 2010”, Prof. Dr. A. Caram
28 juli
Interne presentatie: Nassau Bauxiet Project”, Indre Ori (Suralco)
17 oktober
CEO Talk: Haukes NV.
20 oktober
Boekpresentatie “Ontwikkelingsfinanciering Suriname na 2010”
Inleiding “Donorcoordination in Suriname, on our own”, drs. S. Tjong A Hin
10 november
Diskussie avond: het Surya model, huidige stand van zaken m.b.t. de macro‐
economische beleidsscenarios’s, drs.L. Tangali
17 november
Diskussie avond: VES/SFB: De rol van belastingen bij financiering van
overheidsbeleid, Mr. R. Rijger
23 november
Lezing: “De realtie tussen de goudprijs en de DOW, de verwachting van de goudprijs
de komende periode”, dhr. E. Panneflek
9 december
Lezing: “Diaspora en ontwikkeling”, Prof. Dr. R. Gowricharan
15 december
Evaluatie van het afgelopen jaar

VES participatie aan aktiviteiten van derden in 2010
28 maart
29 maart

VSB
Stg. SZF

7 mei
26 juni

SPESUR
SBC

19 juli
4 oktober
8 oktober

SCF
Stg. Projekta
Caricom Secretariaat

18 november

Chetkeys

16 december

DNA ‐ UNDP

20 december

Ministerie NH /
President

Receptie ivm. 60 jaar
Seminar “Ziektekosten nu en in de toekomst – vanuit SZF
optiek
ARPEL Seminar “Regional Responses to Global Challenges”
Seminar “Goede statistieken voor een duurzame
ontwikkeling van Suriname”
Seminar “Green economic development in Suriname”
Brainstormsessie “Civil Society Accountability System
Training “Core principles of competition policy and law and
Caricom competition law”
Diskussie bijeenkomst “Caricom CIDA trade and
competitiveness”
Sessie: “MKB‐Voorwaarde voor economische groei”, drs. W.
Sowma
Presentatie “Verdienmogelijkheden van de Staat Suriname
in de goudsector, Mr. R. Rijger

__________________________________________________________________________________
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