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Vereniging van Economisten in Suriname
Bestuursverslag over het verenigingsjaar 2012

Van links naar rechts: Waddy Sowma (voorzitter), Adit Moensi (ondervoorzitter), Merleen Atmodikromo (secretaris), Bryan Rambharos
(penningmeester) en Sherida Mormon (commissaris).
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__________________________________________________________________________________
1

__________________________________________________________________________________

Inhoudsopgave
1.

Inleiding ................................................................................................................................................ 3

2.

Bestuurssamenstelling........................................................................................................................... 3

3.

Verslag van het Bestuur ....................................................................................................................... 3

4.

Verslag Penningmeester ....................................................................................................................... 6

Bijlage2: Notulen ALV 29 februari 2012 .................................................................................................... 8

__________________________________________________________________________________
2

__________________________________________________________________________________

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 2012, waarin het
verslag van het bestuur en de penningmeester zijn opgenomen.
De ALV is niet in de maand maart gehouden van het feit dat het seminar over kenniseconomie voor
die maand gepland was, maar niet meer is doorgegaan.
2. Bestuurssamenstelling
Op de gehouden Algemene Leden Vergadering van 29 februari 2012 waren conform het rooster van
aftreden aan de beurt de heer Clyde Cairo en Adit Moensi. De heer Cairo heeft besloten om uit het
bestuur uit te treden en de heer Adit Moensi stelde zich herkiesbaar. Aan de ALV werd goedkeuring
gevraagd om Waddy Sowma te benoemen tot voorzitter en de heer Bryan Rambharos toe te laten tot
het bestuur. De ALV verleende toestemming van hetgeen was voorgesteld door het bestuur. Het
bestuur zag er alsvolgt uit:
Waddy Sowma
Adit Moensi
Bryan Rambharos
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 2012 acht leden zijn
toegelaten tot de vereniging, waarvan 7 mannen en 1 vrouw . Daarnaast zijn er ook twee buitengewone
leden toegelaten, beide mannen.
Gedurende de bestuursperiode 2012 – 2013 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
Onze jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie hebben wij op 11 januari 2012 gehouden, waarbij de
Minister van Financien, mevrouw drs. A. Wijnerman een inleiding heeft gehouden met als titel:
“Hervormingen van het beheer van Staatsfinancien”.
Op 25 januari 2012 heeft dhr. Jimmy Rosheuvel een CEO Talk gehouden. Hij is CEO van de Rosheuvel
& Partners Business Group.
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Op 6 juni 2012 heeft dhr. Dirk Currie een CEO Talk gehouden. Hij is CEO van Telesur.
Op 29 oktober 2012 is een receptie gehouden in verband met de 40ste verjaardag van de VES, waarbij de
oprichters van de Vereniging als blijk van waardering, gehuldigd zijn geworden.

Overhandiging van plaquettes aan de heren drs. J. Brahim en Prof.dr. A. Caram door de voorzitter drs. W. Sowma.

Op 14 november 2012 is een lezing verzorgd door prof. dr. P.A.G. van Bergeijk, met als onderwerp:
“Oude en moderne perspectieven op economische diplomatie”.
Op 28 november 2012 is een lezing verzorgd door mw. M. Dwarkasing, waarbij het onderwerp was: “Het
belang van een kredietregistratieburo voor de financiele sector”.
Op 3 december 2012 heeft dhr. Roy Rijger een presentatie verzorgd inzake de status van het
wetgevingstraject m.b.t. de BTW.
Verder heeft de Vereniging in dit verslagjaar ook uitnodigingen mogen ontvangen voor participatie aan
activiteiten van andere organisatie en instituten:
In maart 2012 is door de Commissie Nationale Vrije Dagen Suriname het verzoek gedaan een indicatie te
geven van de mogelijke financiele consequenties voor de economie als gevolg van een nationale vrije
dag.
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In maart 2012 hebben wij ook een uitnodiging ontvangen voor participatie aan de workshop Caricom
Competition Commission.
Een uitnodiging is ook ontvangen voor consultatiesessies in verband met het verdrag van Chaguaramas
op 18 juni 2012.
Op 28 augustus 2012 hebben wij een verzoek voor bijdrage i.v.m. herziening van de Grondwet van 1987
ontvangen.
Op 5 september 2012 hebben een verzoek ontvangen voor deelname aan de Nationale Raad voor
Werkgelegenheid van ATM. De vroegere vertegenwoordiger was wijlen Ad Cofeng en nu is voorgesteld
om Helyante Mac Donald voor te dragen.
Op 3 december 2012 is ook deelgenomen aan een stakeholder dialoog betreffende de klimaatverandering
in Suriname.
Op 10 oktober 2012 is geparticipeerd aan de workshop i.v.m. de presentatie van het rapport “Status
Duurzame ontwikkeling in Suriname” verzorgd door het Ministerie van ATM.
Verder zijn er ook gesprekken geweest met het bestuur van de SUVA en de ICT Associatie Suriname,
teneinde te komen tot een mogelijke samenwerking.
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4. Verslag Penningmeester
STAAT VAN BATEN & LASTEN VES 2012 en 2011 IN SRD

SRD
2012

2011

Contributie

20,522

20,547

Donaties

20,983

12,355

-

80

171

220

41,676

33,201

(68)

(66)

(327)

(1,835)

Representatie VES

-

(5,019)

Activiteit jaarreceptie

(12,694)

(8,836)

Activiteit alv + diverse lezingen

(4,349)

(20,131)

Activiteit ceo talks

(8,561)

(6,714)

Activiteit receptie 40 jaar VES

(17,651)

-

Totaal lasten

(43,650)

(42,601)

(1,974)

(9,399)

BATEN

Verkoop publikaties
Interest

Totaal baten
LASTEN
Bankkosten
Website + postbus huur

Resultaat

De saldi van de verschillende valuta rekeningen waren per 31 december over de jaren 2012, 2011, 2010,
2009, 2008 en 2007 alsvolgt:
Valuta
SRD
EUR
USD

2012
8,224.53
2.523.46
2,870.35

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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In totaal hebben 120 leden contributie in 2012 betaald.
Donaties zijn ontvangen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hakrinbank N.V. i.v.m. jaarreceptie
Fatum N.V. i.v.m. jaarreceptie
Parbo Centrale N.V. i.v.m. jaarreceptie
Staatsolie N.V. i.v.m. jaarreceptie
SLM N.V. i.v.m. jaarreceptie
Parbonet N.V. i.v.m. CEO Talk
Suralco / A. Moensi (algemeen)
Senso/Plus i.v.m. receptie 40 jaar VES
Hakrinbank N.V. i.v.m. lezing Dwarkasingh
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Bijlage2: Notulen ALV 29 februari 2012
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VES
DATUM:
29 FEBRUARI 2012
PLAATS:
VERGADERZAAL RESIDENCE INN / ANTON DRAGTENWEG
TIJD:
19:30 UUR
De agenda zag er als volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 30 maart 2011
4. Verslag Voorzitter
5. Verslag penningmeester en decharge van het gevoerde beleid
6. Bestuursverkiezing
7. Jaarplan en goedkeuring begroting 2012
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting
Opening
De voorzitter, Clyde Cairo, opent de vergadering om 19:45 uur.
Mededelingen
Het lid Wonnie Boedhoe doet de mededeling dat vooralsnog de scriptieprijs nog niet zal worden
uitgereikt. Zij zal hierop verder ingaan in een schrijven aan het bestuur.
Notulen ALV 30 maart 2011
De notulen worden zonder opmerkingen / korrekties gearresteerd en ondertekend door Waddy Sowma en
Merleen Atmodikromo.
Verslag Voorzitter
In het verslagjaar zag de bestuurssamenstelling er als volgt uit:
Clyde Cairo
- Voorzitter
Waddy Sowma
- Ondervoorzitter
Merleen Atmodikromo
- Secretaris
Adit Moensi
- Penningmeester
Sherida Mormon
- Commissaris
In het jaar 2012 zijn een aantal 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.
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Er zijn 6 leden toegelaten als lid, waarvan 2 mannen en 4 vrouwen. Verder zijn nog als buitengewoon lid
toegelaten 2 mannen en 2 vrouwen.
Verslag penningmeester en decharge van het gevoerde beleid
De penningmeester doet kort verslag over de penningen in het verslagjaar.
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.
De uitgaven over 2011 bedroegen SRD 42,600.88 (2010: 48,636.89) en waren 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.
De penningen zijn in dit verslagjaar geverifieerd geworden door de commissie bestaande uit de heren
Rafiek Sheorajpanday 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.
Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden zijn de bestuursleden Clyde Cairo en Adit Moensi aan de beurt om af te
treden.
Het lid Adit Moensi stelt zich herkiesbaar en het lid Clyde Cairo geeft aan te willen aftreden.
Met goedkeuring van de ALV treedt Clyde Cairo af.
Aan de ALV worden 2 voorstellen voorgelegd:
1. Benoeming van Waddy Sowma als Voorzitter;
2. Benoeming van Bryan Rambharos als nieuw bestuurslid.
Beide voorstellen worden goedgekeurd door de ALV middels een applaus. Vervolgens neemt het nieuw
bestuurslid plaats aan debestuurstafel.
Een woord van dank wordt uitgesproken aan Clyde Cairo voor zijn inzet gedurende de afgelopen periode.
Jaarplan en goedkeuring begroting
Aan de hand van een VES aktiviteiten kalender, is de begroting opgemaakt. Aan uitgaven is een bedrag
van SRD 52,000.00 geschat. Deze uitgaven zullen gedekt worden middels financiering ad. SRD
27,000.00, bestaande uit contributie van de leden en SRD 25,000.00 aan donaties.
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Hierna wordt door middel van handophouding goedkeuring gegeven aan het jaarplan en de begroting voor
het jaar 2012.
Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

Met het toetreden van Bryan Rambharos tot het bestuur, zal een ander lid zitting moeten nemen in
de verificatiecommissie. Martin Loor geeft aan zitting te willen nemen met goedkeuring van de
ALV.

De voorzitter geeft aan een mogelijke gezamenlijke activiteit te organiseren in verband met het 40
jarig bestaan van de Vereniging in oktober a.s.

Verder zal de uitreiking van de scriptieprijs verder worden besproken met de commissie.
Sluiting
De vergadering wordt omstreeks 22:00 uur beëindigd. Allen worden door de voorzitter bedankt voor hun
aanwezigheid.
Genotuleerd door

Merleen Atmodikromo – Kartoredjo
Secretaris
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