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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 hierbij het jaarverslag 2017, waarin het
verslag van het bestuur en de penningmeester zijn opgenomen.

2.

Bestuurssamenstelling

Op de gehouden Algemene Leden Vergadering van 30 maart 2017 stelde Waddy Sowma zich
niet herkiesbaar. Op voordracht van het aftredend bestuur werd Mireille Bergraaf toegelaten tot
het nieuwe bestuur. Ook gaf de vergadering goedkeuring aan dit nieuwe bestuur om zich te
laten bijstaan door Naomi Blijd en Winod Ramsamoedj. Het bestuur voor het verenigingsjaar
2017 zag er derhalve als volgt uit:
Winston Ramautarsing
Steven Debipersad
Brigette van Hetten
John Ramdat Tewarie
Mireille Bergraaf

- Voorzitter
- Ondervoorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Commissaris

3. Verslag van het Bestuur
Hoe goed hebben we het als land gedaan in 2017?
Als we het Bruto Binnenlands Product als maatstaf nemen voor onze welvaart, dan zien we dat,
terwijl het wereld BBP toch nog met gemiddeld 2% weet te groeien, wij voor het derde jaar op
een rij wederom zijn gekrompen, met naar schatting tussen 1% en 2%.
De ontwikkeling van de betalingsbalans is positief, zij het op een veel lager welvaartsniveau. De
in zijn Nieuwjaarsrede 2017 van de VES toegezegde monetaire stabiliteit in 2017 heeft
Governor Glenn Gersie ook waar kunnen maken. De Goud & deviezenreserves zijn lichtelijk
toegenomen van USD 381 miljoen naar US$ 424. Maar als we de 1e tranche van een IMFlening ad US$ 81 miljoen in 2018 moeten terugbetalen zal dat de deviezen positie verzwakken.
Hoewel aanzienlijk minder slecht dan vorig jaar is, met een Inflatie van rond 9%, de koopkracht
van de gemiddelde burger wederom gedaald. Weliswaar redelijk binnen de perken, blijft dit bij
een stabiele wisselkoers en een gemiddelde wereldinflatie van rond de 3%, toch nog
buitenproportioneel.
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Zorgelijk is echter de staatsschuld: In 2017 is de totale staatsschuld met circa SRD 7 miljard
toegenomen tot boven de SRD 17 miljard. De schuld/BBP ratio die per ultimo 2016 het plafond
van 60% had bereikt is met toestemming van DNA toegenomen tot ca. 83%.
De grootste uitdaging betreft echter de overheidsfinanciën, dat is de tijdbom onder de broze
monetaire stabiliteit. Volgens de ontwerpbegroting van 2018 bedragen de Lopende
Ontvangsten in totaal SRD 5.5 miljard terwijl alleen al de personele uitgaven SRD 2,6 miljard
zullen bedragen en de subsidies SRD 1,8 miljard en rente en aflossing SRD 2,1 miljard. Deze 3
posten alleen bedragen al SRD 6,5 miljard. Met geraamde uitgaven van maar liefst SRD 8,6
miljard levert dat ons een onacceptabel niet te absorberen tekort van SRD 3,1 miljard.
De Economisten Vereniging heeft ook in 2017 regelmatig aan de bel getrokken, gesignaleerd,
gevraagd en ongevraagd geadviseerd, de richting van de beleidsombuiging aangegeven en
telkenmale belangeloos ondersteuning aangeboden.
Het roer moet in 2018 om, daarbij staat centraal:
1.

in de eerste plaats: een evenwichtige staatsbegroting voor 2018. Door verdere
bezuinigingen op uitgaven en waar mogelijk creatief verhogen van de inkomsten.

2.

Ten tweede: Een aanvang maken met het formuleren van een Staatsapparaat
hervormingsprogram. Dit is natuurlijk niet een zaak van 2018 alleen, maar we moeten wel
NU starten. We kunnen niet volstaan met “inventarisatie” we moeten volgens het Last In
First Out principe, met behoud van zekerheden, de mensen klaar maken voor de
productiesectoren.

3.

Als derde: een in samenspraak met de private sector ontwikkeld
productiestimuleringsprogramma. Werkgelegenheid in de private sector dient geschapen te
worden waarbij ambtenaren, na eventuele her/bijscholing, te werk gesteld kunnen worden
in de private sector.

Laat het duidelijk zijn, ons eigen Surinaams huis met trotse Surinaamse burgers zullen we nooit
realiseren zonder harder en ‘smarter’ te werken en te studeren, zonder discipline, zonder extra
offers te brengen, spaarzaam te zijn, zonder te investeren en te ondernemen. Dat zijn de
kwaliteiten die het hebben van een eigen huis vereist.
De vooruitzichten voor 2018:
2017 is helaas weer niet het jaar van de ommekeer geworden. Gaan we in 2018 door met dit
beleid van pappen en nathouden en gaan we blijven weigeren de noodzakelijke “bittere”
medicijnen te slikken? Het is geen enkel land gelukt om zonder sociale offers uit de crisis te
komen.
Het is wel degelijk mogelijk om terug te komen op een groeipad. Maar dat doe je niet met
“business as usual”. Dit vereist onmiddellijk, zowel korte termijn-, als structurele maatregelen
om terug te keren op het pad van significante hernieuwde groei, reeds in 2018.
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Daarvoor moet het vertrouwen van de cruciale partners terug. Voor het nemen van ingrijpende
maatregelen zal 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 hernieuwde
groei te komen. De Overheid staat er niet alleen voor, daar zijn de partners voor. Ze kan ook
niet eigenhandig voor economische groei zorgen; ook daar zijn de partners voor.
Ook de VES heeft goede voornemens voor het nieuwe jaar. Als belangrijke maatschappelijke
groep, staan we voor de uitdaging nl. het verhogen van de effectiviteit van de Vereniging. Het is
de taak van deze generatie economisten om de basis te scheppen voor meer economische
kennis en kunde in de besluitvorming over onze toekomst. De uitdaging is om effectief door te
dringen tot de beleidsmakers, dat het anders moet en dat het ook anders kan.
De VES heeft een uitgesproken liefde voor dit land, ons volk en onszelf. Daarom zullen we
blijven de vinger op de wonde plek te leggen en verkeerd beleid aan de kaak stellen, en waar
mogelijk een bijdrage leveren.
Ondanks de mindere vooruitzichten zullen wij als Vereniging van Economisten in Suriname niet
schromen om kritischer en actiever dan ooit in 2018 te participeren in de stabilisatie en
heropbouw van de economie. De feedback van de samenleving is hard nodig om ervoor te
zorgen dat wij als VES ook een daadwerkelijke meerwaarde kunnen hebben in deze sociaaleconomische moeilijke tijden.

VES activiteiten 2017
De belangrijkste externe activiteiten van de vereniging in 2017 waren:

Nieuwjaarsreceptie: Onze nieuwjaarsreceptie hebben
wij op woensdag 18 januari 2017 gehouden, waarbij de
VES-voorzitter, Winston Ramautarsing zijn
nieuwjaarstoespraak 2017 heeft gehouden. De Governor
van de Centrale Bank, dhr. Drs. Glenn Gersie, heeft de
nieuwjaarsrede getiteld “Monetaire stabiliteit 2017”,
uitgesproken.

CEO Talk: Op 15 maart 2017 is de CEO-Talk gehouden
door een van onze prominente "Captains of Industry" Drs.
Eblein Frangie van de Finabank N.V. Naast zijn
persoonlijke ontwikkeling tot senior manager en de lessen
die daaruit te leren zijn, is hij ook uitgebreid ingegaan op de
succesvolle ontwikkeling van de Finabank N.V. Deze
activiteit was bijzonder goed bezocht en heeft levendige
discussies opgeleverd.
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VES Scriptieprijs: De uitreiking van de VES-scriptieprijs 2016 is gehouden tijdens de
CEO-Talk op 15 maart 2017. De winnaar was mevrouw Danielle Wondel MSc. met haar
scriptie “Strategic Asset Allocation for the Saving and Stabilization Fund of Suriname”.

Openbare Lezingen: In 2017 hebben we een 3-tal openbare lezingen georganiseerd.
1. De lezing met als titel: A Bright Future for Islamic Banking in Suriname? werd verzorgd
door Drs. Jim Rasam, CEO van de Intermed Group of Companies.

2. De lezing van Dhr. Dilip Sardjoe met als titel: De Toekomst van de Bauxiet industrie in
Suriname.

3. De lezing Belastingen als Stuurgeld voor Sociaal-economische ontwikkeling! werd
verzorgd door Dhr. Mr.Roy Rijger.
Alle drie lezingen genoten grote belangstelling van zowel het publiek als de media.
Participatie/Ondersteuning Maatschappelijk middenveld: De vereniging:
o

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 (BINI).

o

heeft zitting genomen in een panel van de ICT Associatie m.b.t. Cyber Security.

o

heeft ook internationaal mogen participeren aan de IDB civil society meeting in Santa
Cruz, Bolivia.

Advisering: Het geven van een aantal formele adviezen op verzoek van DNA m.b.t.
1.
2.
3.
4.
5.

het Ontwikkelingsplan 2017-2021;
de Begroting 2017;
de wet op de Jaarrekening 2017;
de Comptabiliteitswet;
de wet Kredietregistratiebureaus;

Ook hebben we ongevraagd aan het Ministerie van HI&T een voorstel doen toekomen m.b.t.
de aanpak van de structurele verbetering van ons Investeringsklimaat, waar wij ook
medewerking aan de uitvoering hebben toegezegd.
Het fungeren als klankbord/ gesprekspartner voor diverse internationale financierings/
ontwikkelingsorganisaties en consultants (w.o. Wereldbank, IMF, Fitch, IDB, United Nations
Systems in Suriname etc.) en consultants, al dan niet op verzoek van de regering.
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Participatie aan workshops van o.a. het Ministerie van Handel en Industrie m.b.t. 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.
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 lezing: Naast de openbare lezingen werd er ook een lezing gehouden voor de
leden i.s.m. Conservation International Suriname m.b.t. Lessen van het Costa Rica Model
voor Suriname. Deze lezing werd verzorgd door de ex-minister van Financien Guillermo
Zunega en de ex-minister van Milieu Carlos Manuel Rodrigues uit Costa Rica. Na de lezing
bestond de mogelijkheid om vragen te stellen en te discussiëren over de mogelijkheden
voor Suriname.
Interne discussieavonden: In 2017 hebben wij 4 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.

Introductie nieuwe leden: De oriëntatie sessies voor de
nieuwe leden is voortgezet in 2017. Het doel is persoonlijk kennis
te maken met de leden en hen meer informatie te verstrekken
over de VES. In 2017 werd 1 introductie-avond gehouden,
gecombineerd met aansluitend een interne discussie.

Field trip: In een trip van een dag werden de bedrijven N.V.
Havenbeheer en Surinaamse Dok- en Scheepsbouw
Maatschappij (SDSM) bezocht door in totaal 20 leden en gasten
bezocht. Met name het grote economisch belang van de Dr.Jules
Sedney Haven werd benadrukt alsmede de bestaande plannen
voor verdere uitbreiding van haar diensten.
Daarnaast bleek dat het scheepsreparatiebedrijf SDSM bij velen
onbekend gerenommeerd is in de Caribbean en zelfs werken voor
de Nederlandse Kustwacht uitvoert, waardoor het ook een
significante deviezenverdiener is.

VES 45 jaar Lustrumreceptie: In het kader van het 45-jarig bestaan van de vereniging
is een receptie gehouden voor de leden en genodigden.
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o

Tijdens deze gelegenheid zijn de ereleden Jules Sedney,
Jozef Brahim, Theo van Philips en Jim Bousaid in de
bloemetjes gezet als erkenning voor hun bijdrage aan de
activiteiten van de vereniging.

o

De leden Anthonie Caram, R.P. Koningsverdrag en Roy
Somaroe werden benoemd tot nieuwe ereleden van de
vereniging vanwege hun betekenis voor de vereniging in de
jaren sedert de oprichting van de vereniging.

o

Alle gewezen voorzitters van de
vereniging ontvingen een life time
achievement award voor hun rol binnen
de VES. Deze zijn: Humphrey Pinas,
Sylvano Tjong A Hing, Clyde Cairo,
Wonnie Boedhoe en Waddy Sowma. Het
is een bijzondere eer en uitdaging om de
rol van voorzitter te mogen vervullen en
het gezicht van de vereniging te zijn. De
personen die zich hiertoe lenen zijn niet
de eerste de beste in Suriname.

o

Ook aan niet-VES leden die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de studie
van de Surinaamse economie werden awards uitgereikt. Deze bijzondere
onderscheidingen gingen naar Chandi Jethoe, Wedh Jethoe en Marijn van Schaaijk.

VES Beste 1e jaars Economie studentenbeurs: De VES
wenst jonge potentiele economen te stimuleren. Vandaar dat ze
heeft besloten om, in samenwerking met de studierichting
Economie van de Universiteit van Suriname, een “Beste 1e
jaars Economie studentenbeurs” uit te reiken. De studiebeurs is
door de Hakrinbank gesponsord en betreft een maandelijks
over een studiejaar gespreid uit te betalen bedrag van in totaal
SRD 15.000. De “Beste 1e jaars Economie student beurs” 2017
is toegekend aan Rini Moeljoredjo.
Al met al is het een heel actief jaar voor de vereniging geweest. Vermeld mag worden dat er in
2017 in totaal 19 nieuwe leden zich hebben aangesloten.
4. Verslag Penningmeester
Uit het Baten en Lasten overzicht (tabel 1) blijkt dat de baten met 62% zijn toegenomen tot SRD
75,094.73, dit voornamelijk door een verdrievoudiging van de ontvangen donaties.
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Vanaf dit boekjaar worden de niet-ontvangen (in natura uitgekeerd) of rechtstreeks aan
betrokkenen betaalde donatie middelen ook bij de baten geadministreerd. Vergelijkingen met
het jaar daarvoor kunnen hierdoor een vertekend beeld opleveren. Voorts is een positief
koersverschil van SRD 3,563.39 betreffende de vreemde valuta reserves van de vereniging.
Over 2017 zijn totaal 61 contribuerende leden geregistreerd, t.o.v. 2016 (73 contribuerende
leden) is dat een terugval van 17%. De grootste terugval is te zien in de maanden februari, april
en september ten opzichten van dezelfde maand het jaar daarvoor.
De contributie inning is minder actief geweest in 2017 ten opzichte van 2016. Wel is een
aanvang gemaakt met het herstructureren van de leden administratie waarbij gewerkt werd aan
het automatiseren van de contributie overzichten en aanmaningen1. Voorts is gebleken dat van
enkele leden de automatische overmakingen (internet banking) van Republic Bank
rekeninghouders medio 2017 geannuleerd zijn geworden. De betreffende bank was in transitie
fase naar een nieuw internet banking systeem, waarschijnlijk heeft dit ook invloed gehad op de
contributie ontvangsten.
De meeste contributie betalingen hebben in januari plaatsgevonden, daar de leden mogelijk de
contributie betaling koppelen aan het kalenderjaar.
De lasten zijn verdubbeld tot SRD 55,918.81, waarin de lustrum receptie, lezingen
georganiseerd door de VES en de VES Beste Eerstejaars Economie studentenbeurs het
grootste aandeel hebben. Sprekers vinden voor de CEO Talks verloopt moeizaam, deze
werden vanaf midden 2017 vervangen door lezingen. De posten zaalhuur en consumptie waren
hierdoor volledig ten laste van de vereniging. Het bestuur was van mening dat de kosten voor
de lustrum receptie geheel door de vereniging zelf gedragen moest worden daar het om een
eenmalige activiteit van de vereniging zelf gaat.
Ondanks de terugval van de contributies en een toename van de lasten kon eind 2017 een
positief resultaat van SRD 19,175.91 genoteerd worden.
Tegen de dagkoers van de Centrale Bank van Suriname van 31 dec 2017 bedraagt het
financieel vermogen van de Vereniging SRD 205,595.05.
Vanwege de stijging van de Eurokeurs en USD koers is er sprake van een koerswinst van
respectievelijk SRD 2878.38 en SRD 685.01, totaal SRD 3,563.39.
Het verloop van de ontvangsten en uitgaven over de bankrekeningen van de vereniging zijn te
vinden in tabellen 1 en 3. Hierna volgt een grafiek van de saldo ontwikkeling van de VESbankrekeningen vanaf 2013.
Verder heeft lid W. Sowma ook steeds kosteloos de vergaderzaal van Senso ter beschikking
gesteld. Ook zijn de bestuursleden ingekomen met dranks, snacks e.d. tijdens de activiteiten
van de VES welke niet ten laste van de vereniging zijn geboekt.

1

Hiervoor is een Leden database ontwikkeld en in 2018 geïmplementeerd
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Tabel 1 - Baten en Lasten Overzicht VES 2013 - 2017

Baten

2017
23,759.30
47,036.63
735.40
3,563.39
75,094.73

Contributie
Donaties
Interest
Koersverschil
Totaal Baten

2016
30,104.40
16,061.77
49.94

2015
19,573.00
25,395.00
63.00

2014
23,985.00
9,838.00
342.00

2013
19,577.00
17,904.00
226.00

46,216.11

45,031.00

34,165.00

37,707.00

83.58
2,250.00
7,992.95
952.90
8,253.68

63.00
7,913.00
10,252.00
16,119.00
6,979.00

65.00
5,589.00
9,584.00
6,021.00
2,719.00

66.00
578.00
9,041.00
2,084.00
4,123.00

19,533.11

41,326.00

23,978.00

15,892.00

Lasten
Bankkosten
Website + Postbus huur + representatie
Activiteit Nieuwjaarsreceptie
Activiteit ALV & lezingen
Activiteit CEO Talks
VES Student Beurs
Lustrum Receptie
Totaal Lasten

Resultaat SRD

90.68
2,587.40
7,520.00
8,347.22
11,557.86
15,000.00
10,815.65
55,918.81

19,175.91 26,683.00

3,705.00 10,187.00 21,815.00

Donaties en sponsoring zijn ontvangen van:
1.
De Centrale Bank van Suriname voor een deel van de Nieuwjaarsreceptie
2.
Finabank voor de CEO Talk
3.
Hakrinkbank voor een deel van de Nieuwjaarsreceptie
4.
Hakrinbank voor Beste eerstejaars Economie studentenbeurs
5.
Surinaamse Postspaarbank voor de VES scriptieprijs

Tabel 2 - Donaties en Sponsoring Overzicht VES 2017

Datum
SRD
18-Jan-17

Sponsor

Omschrijving

Niet
Ontvangen

Totaal

Centrale Bank van Suriname Nieuwjaarsreceptie
Hakrinbank
VES Student Beurs

4,409.36
4,409.36

15,000.00
15,000.00

4,409.36
15,000.00
19,409.36

Hakrinbank
Finabank
Surinaamse Postspaarbank

1,200.00
1,000.00
2,200.00

1,536.95
1,536.95

1,200.00
1,536.95
1,000.00
3,736.95

20,673.96

26,362.67

47,036.63

Totaal
USD
11-Jan-18
15-Mar-17
17-Mar-17
Totaal USD

Ontvangen

Waarde in SRD

Nieuwjaarsreceptie
CEO Talk
VES Scriptieprijs
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Tabel 3 - Saldi VES Bankrekeningen per 31 december 2013 - 2017
Valuta
SRD
EUR
USD

2017
35,607.05
2,547.24
19,571.81

2016
28,800.55
2,545.98
18,295.68

2015
2,117.55
2,544.08
17,639.35

2014
26,650.91
2,538.60
7,027.82

2013
26,297.19
2,531.02
4,011.61

Figuur 1 - Verloop Saldi VES Bankrekeningen per 31 december 2013 - 2017
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000

10.000
5.000
2013

2014

2015
SRD

EUR

2016

2017

USD

Toelichting: Op 7 september 2015 werd SRD 26,800,- omgezet in USD 8,000,-
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Bijlage 1: Notulen VES ALV Woensdag 29 maart 2017
Locatie

Senso Conference Room

Datum

29 maart 2017

Tijd

19.30 – 21.00 uur

Aanwezig

Anthonie Caram, Brigette van Hetten, John Ramdat Tewarie,
Rafiek Sheorajpanday, Steven Debipersad, Winston
Ramautarsing, Gerda Dwarkasing, Dirk Currie, Martin Loor,
Sadhana Raghoebarsingh, Antony Caram, Chequita Goedhoop,
Roy Somaroo, Mireille Bergraaf, Winod Ramsamoedj, Jean
King

Agenda

1.Opening
2.Mededelingen
3.Notulen ALV maart 2016
4.Verslag voorzitter
5.Verslag penningmeester
6.Verslag Verificatie Commissie
7.Decharge van het Bestuur
8.Bestuursverkiezing
9.Jaarplan 2017
10.Voorstel wijziging contributie
11.Goedkeuring begroting 2017
12.Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
13.Sluiting

1.Opening
De voorzitter, dhr. W. Ramautarsing opent om 19.41u. de vergadering en geeft aan dat het
komend jaar een lustrumjaar is. In een lustrumjaar is het gebruikelijk om iets bijzonders te
doen. Hij behandeld de concept agenda. Na enige discussie wordt de agenda gewijzigd en
komt het punt contributieverhoging te vervallen.
2.Mededelingen
a. De volgende leden hebben afgemeld: Dhr. W. Sowma dhr. A. Moensi, dhr. C. Cairo, dhr. R.
Adhin, dhr. H. Lageveen, mw. W. Boedhoe en dhr. R. Abrahams
b. De voorzitter deelt mede dat Vereniging door DNA om advies is gevraagd m.b.t. het
Stabilisatiefonds.
c. Teven is het verzoek binnengekomen om lid te worden van het Overlegplatform van
Organisaties van Bedrijfsleven (Platform), welke met de Regering in overleg treedt. Het
__________________________________________________________________________________
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bestuur heeft besloten om geen lid te worden maar wel het Platform te ondersteunen in een
adviesfunctie. De vergadering ondersteunt het besluit.
3.Notulen ALV maart 2016
Bij de behandeling van de Notulen meldt Dhr. Dirk Currie dat er enkele typo’s in de notulen
zijn geslopen en geeft aan dat de bedragen die goedgekeurd zijn in de begroting ook in de
notulen genoemd moeten worden.
De notulen van de ALV van maart 2016 worden gearresteerd.
4.Verslag voorzitter
De Bestuurssamenstelling voor het jaar 2016 bestond uit:
Winston Ramautarsing – voorzitter
Waddy Sowma – ondervoorzitter
Brigette van Hetten – secretaris
Steven Debipersad – penningmeester
John Ramdat Tewarie - commissaris
De voorzitter verwijst naar het totaal jaarverslag van het bestuur over het jaar 2016 voor een
uitgebreide uiteenzetting van de activiteiten van het bestuur. Hij bespreekt slechts de meest
markante activiteiten hiervan.
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.
We hebben een lezing gehad van Chris Healy m.b.t. de mogelijkheden van de kleinschalige
mijnbouw om Suriname uit de economisch crisis te helpen. Daarnaast hebben we
bedrijfsbezoeken gehad aan een viskweek-, een kersenteelt- en een kleinvee (geiten en
schapen) bedrijf.
Verder hebben we gesprekken gehad met verschillende instanties, waaronder:
- Discussies met ABS en Planbureau m.b.t. planning en data van het land
- Wereldbank waarbij informatie over en weer werd verstrekt
Naar de media hebben we meer moeten doen om de samenleving beter te informeren, mooie
verhalen te temperen en mensen voor te bereiden op moeilijke tijden.
Intern moet worden vermeld dat het lid Jan van Loon tragisch is overleden. Er hebben zich in
2016 in totaal 20 nieuwe leden aangemeld bij de Vereniging. Al met al een goed jaar.
Dirk Currie merkt op dat zelfkritiek goed is, maar moet niet zo in het verslag vermeld worden.
De minister van Financien heeft bepaalde uitspraken gedaan en het lijkt alsof we beaamen.
Winston Ramautarsing reageert dat het goed is om bescheiden te zijn, maar dat wil niet zeggen
dat je de andere partij gelijk geeft. We moeten elkaar blijven aanscherpen.
__________________________________________________________________________________
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5.Verslag penningmeester
De baten zijn in 2016 lichtelijk toegenomen naar SRD 46,216, met name door de verhoogde
inning van contributies ad SRD 30.104,40. Donaties hebben SRD 16.061 opgebracht en aan
rente is er SRD 50 ontvangen. Donaties en sponsoringen zijn ontvangen van:
1.
2.
3.
4.
5.

Hakrinbank voor de VES scriptieprijs
W. Sowma voor de nieuwjaarsreceptie
Nana Resources voor de CEO Talk in maart
COBO Holding voor de CEO Talk in oktober
Alcoa Foundation vanwege een CSR project

De totale uitgaven bedroegen SRD 19,533, waarbij de belangrijkste uitgaven betroffen de
Nieuwjaarsreceptie en de CEO Talks. Hier hebben we rechtstreekse betalingen gehad van de
sponsor aan de leverancier. De CEO Talks worden meestal gesponsord door de presentator.
Het batig resultaat over 2016 bedroeg derhalve SRD 26,683.
Dhr. Roy Somaroo vraagt of er niet een post koersverschillen opgenomen zou moeten worden?
Dhr. Steven Debipersad geeft aan dat deze inderdaad toegevoegd zou moeten worden.
We hebben minder dan 100 contribuerende leden, terwijl wij meer dan 200 geregistreerde
leden hebben. Er zijn 44 leden die minder dan het contributiebedrag betalen. Dat zijn oudere
leden, die hun overmaking niet hebben verhoogd. We mogen voor de oudere leden door de
vingers kijken. Dhr. Dirk Currie geeft te kennen dat hij hiermee niet eens is en dat leden hun
contributie moeten betalen voor hun lidmaatschap. Dhr. Anthony Caram ondersteunt lid
Currie. Hij wil weten hoe groot het verschil is tussen wat we moeten ontvangen en wat we
hebben ontvangen? Wat gaan we doen als mensen geen contributie betalen? We moeten het
percentage non-betalers zo laag mogelijk houden. Een betalingsregeling aanbieden om de
mensen te stimuleren of bvb een korting van 20%. Hierop geeft Winston Ramautarsing aan dat
het bestuur heeft voorgesteld dat als de laatste twee jaren worden betaald, dat de achterstand is
ingehaald. Dit geldt voor leden die voor langere tijd niet hebben betaald.
Dhr. Martin Loor vermeld dat er 93 leden zijn die consequent betalen en volgens hem zal het
nog moeilijker worden om te innen als de contributie weer wordt aangepast.
Dhr. Roy Somaroo merkt op dat het resultaat in 2016 goed is. Op zijn vraag of het mogelijk is
om oudere leden die een pensioen genieten een aangepast bedrag te laten betalen, antwoord
dhr. Winston Ramautarsing dat het voorstel meegenomen wordt. Anderzijds moeten we er
voor zorgen dat we niet te afhankelijk worden van donoren.
Dhr. Anthony Caram stelt voor dat de penningmeester een plan van aanpak maakt en deze
opstuurt naar de leden.
6. Verslag van de Verificatie Commissie
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Dhr. Martin Loor presenteert het verslag namens de Verificatie Commissie. De Verificatie
Commissie geeft advies mbt het gevoerde financieel beleid door de penningmeester. Er zijn 2
bevindingen/ aanbevelingen:
1. De commissie is zeer positief over de wijze waarop inkomsten en uitgaven
gedocumenteerd en geclassificeerd zijn.
2. Het bestuur is bezig om het ledenbestand te actualiseren. Er zijn verbeteringen, maar
de leden moeten tijdig en volledig betalen. We praten hier reeds 6-8 jaren over. Als
mensen niet reageren op oproepen en niet komen, moeten we ons focussen op de leden
die wel komen en wel betalen.
De verificatie commissie adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen over het
verenigingsjaar 2016.
7. Decharge van het Bestuur
Middels applaus wordt decharge verleend aan het bestuur, waarna het verslag aan de voorzitter
wordt overhandigd.
Dhr. Roy Somaroo vraagt of we een lijst kunnen maken van leden en slapende leden. Het
criterium hiervan moet door ons vastgesteld worden, bv. 5 jaar niet betaald. Hierop antwoord
de voorzitter dat we dit in het eerste halfjaar zullen aanpakken.
Dhr. Dirk Currie geeft aan dat hij niet snapt waarom de mensen niet afgevoerd kunnen
worden. Volgens Dhr. Albert Mungroo moeten we ook naar de vereniging kijken en nagaan of
we de belangen van de leden nog dienen. Het is aan te bevelen dat we nagaan of we nog
voldoen als vereniging, voordat we de mensen afvoeren. Bv. Er zijn geen onderwerpen voor
bedrijfseconomen.
Hierop reageert dhr. Dirk Currie dat we niet rigoreus zijn, want het probleem bestaat reeds 6
jaar en als mensen niet komen en niet aangeven wat ze willen, weet je ook niet wat hun
probleem is en kan je er niets aan doen. Hij was er wel mee eens dat we ook
bedrijfseconomische onderwerpen moeten hebben.
De voorzitter ondersteunt het bovenstaande door te stellen dat als de leden niet betalen ze
worden beschouwd als zichzelf te hebben afgemeld. Dhr. Anthony Caram is van mening dat
we dit met heel veel tact moeten aanpakken.
De voorzitter geeft aan dat we een termijn moeten afspreken, waarin ze kunnen besluiten om
te betalen, anders worden ze beschouwd als zich te hebben afgemeld. Dhr. Anthony Caram
vraagt of de penningmeester in de toekomst het betalingsachterstand ook kan vermelden.
Hierna bedankt de voorziter de verificatiecommissie voor zijn diensten.
8.Bestuursverkiezing
Volgens rooster moeten dhr. W. Sowma en mw. B. van Hetten uittreden. Dhr. Sowma stelt
zich niet herkiesbaar en mw. Van Hetten wel.
__________________________________________________________________________________
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Mireille Bergraaf heeft zich kandidaat gesteld om toe te treden tot het bestuur. Mw. Bergraaf
is 1 jaar lid en heeft een achtergrond in bedrijfskunde en controlling, met als specialisme
public controlling en governance. Met deze achtergrond kan een wezenlijke bijdrage worden
geleverd aan de vereniging. Aangezien er geen andere kandidaten zijn worden Mw. Van
Hetten en Mw. Bergraaf unaniem gekozen.
Dhr. Sowma wordt bedankt voor zijn verdiensten aan de vereniging.
Het bestuur heeft graag leden die meelopen, als potentiele kandidaten. Dit heeft in het verleden
goed gewerkt, dus kunnen wij dat continueren.
Dhr. Winod Ramsamoedj en Mw. Naomi Blijd hebben zich hiervoor aangediend. Dhr.
Ramsamoedj werkt bij de Hakrinbank en reeds een jaar lid. Hij heeft interesse voor het bestuur
en wil starten met het ondersteunen van het bestuur, in het bijzonder wil hij de penningmeester
ondersteunen met het innen van de contributiegelden.
Mw. Blijd werkt bij Self-Reliance en heeft geparticipeerd in de R&D commissie. Haar
bijdrage in de commissie was aanleiding om haar te vragen om het bestuur te ondersteunen.
Dhr. Caram geeft aan dat het van belang is vast te leggen wat de relatie van de ondersteunende
leden in het bestuur is in relatie tot de rest van het bestuur.
Het nieuw bestuur staat uit de volgende personen: Winston Ramautarsing, Brigette van Hetten,
Steven Debipersad, John Ramdat Tewarie, Mireille Bergraaf,
De voorzitter kondigt aan dat de verdeling van functies binnen het bestuur bij de eerstvolgende
gelegenheid bekend gemaakt zullen worden.
9. Jaarplan 2016
De geplande activiteiten voor 2017 worden gepresenteerd door dhr. Debipersad, waarvan 3
activiteiten reeds gerealiseerd zijn.
Dhr. Currie stelt voor om 24 april introductie nieuwe leden en interne discussie vanuit
bedrijfseconomisch optie een presentatie te laten houden door Mireille Bergraaf en de macroeconomische analyse kunnen we kort houden.
Dhr. Mungroo stelt voor om oudere ervaren leden presentaties te laten houden, waardoor de
nieuwe leden kunnen leren. De activiteiten moeten aantrekkelijker gemaakt worden voor de
leden.
In de voorgestelde begroting voor 2017 ziet er alsvolgt uit: De Uitgaven zijn begroot op SRD
59,450 en de inkomsten op SRD 60,700, hetgeen een positief saldo van SRD 1,250 oplevert.
10.Goedkeuring begroting 2017
Op de opmerking van dhr. Martin Loor dat het enorme inspanning zal vergen om het begrote
bedrag aan contributies te innen antwoord dhr. Debipersad dat er gewerkt zal worden aan het
opschonen van het bestand, zodat er voldoende focus is op de leden die wel betalen.
__________________________________________________________________________________
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Met een applaus wordt de begrotimg voor 2017 goedgekeurd.
11.Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
De verificatiecommissie wordt herbenoemd.
De voorzitter geeft te kennen dat de VES in 2017 45 jaar bestaat. In dit kader zal een VES
Lustrum commissie in het leven geroepen worden om na te denken over de activiteiten welke
in dit kader ontplooid kunnen worden. Dhr. Currie, mw. Raghoebarsing en mw. Blijd melden
zich aan om zitting te nemen in de commissie. De overige leden worden gevraagd ook erover
na te denken om zitting te nemen in de commissie.
De VES is benaderd door de commissie wet Stabiliteitsfonds voor het geven van commentaar
op de conceptwet. Op voorstel van de leden zal hierover een discussie gehouden worden.
Aanmelden voor deelname kan ook per mail.

13.Sluiting
De voorzitter vraagt de leden om de vereniging naar beste vermogen te ondersteunen. De
leden worden bedankt voor hun aanwezigheid en de vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.
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Bijlage 2: VES Begroting 2018
De Begroting van de Vereniging voor het jaar 2018 ziet er alsvolgt uit:
VES Begroting 2018
Post
Uitgaven

Nieuwjaarsreceptie
CEO Talks
Presentaties/Lezingen
Interne Discussies
Bedrijvenbezoek
Scriptieprijs
Studentenbeurs
Onvoorzien

Ontvangsten Contributies
Donaties

Resultaat

SRD
12,500
10,000
7,500
2,000
1,500
7,500
15,000
2,500
58,500
35,000
30,000
65,000
6,500
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