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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 2018, waarin het
verslag van het bestuur en de penningmeester zijn opgenomen.

2.

Bestuurssamenstelling

Op de gehouden Algemene Leden Vergadering van 28 maart 2018 stelden Brigette van Hetten
en Mireille Bergraaf zich niet herkiesbaar. Op voordracht van het aftredend bestuur werd
Sadhana Raghoebarsing toegelaten tot het nieuwe bestuur. Ook gaf de vergadering
goedkeuring aan dit nieuwe bestuur om zich te laten bijstaan door Swami Girdhari en Reguillo
Hira. Het bestuur voor het verenigingsjaar 2018 zag er derhalve als volgt uit:
Winston Ramautarsing
John Ramdat Tewarie
Steven Debipersad
Naomi Bljd
Sadhana Raghoebarsing

- Voorzitter
- Ondervoorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Commissaris

3. Verslag van het Bestuur
Hoe goed hebben we het als land gedaan in 2018?
Hoewel de vrije val van het Bruto Binnenlands Product tot staan is gebracht blijkt dat de
recessie in de niet-mijnbouw economie zich voortzet. De Goud & deviezenreserves zijn
toegenomen met USD 150 miljoen naar US$ 574 door een lening die Staatsolie moest gaan
sluiten om de Staat US$ 338 miljoen te kunnen betalen voor de Newmont aandelen.
Zorgelijk blijft echter de Staatsschuld: In 2018 is de totale staatsschuld toegenomen tot rond de
SRD 19 miljard. De schuld/BBP ratio is met toestemming van DNA toegenomen tot ca. 88%
De grootste uitdaging betreft echter de overheidsfinanciën, dat is de tijdbom onder de broze
monetaire stabiliteit. Volgens de ontwerpbegroting van 2019 bedragen de voorgenomen
overheidsuitgaven maar liefst SRD 15.3 mld. Met geraamde inkomsten van slechts SRD 6.5
mld levert dat ons een onacceptabel niet te absorberen tekort van SRD 8,8 mld. We hebben
recentelijk de Nationale Assemblee gevraagd om deze Begroting fors terug te brengen
aangezien we met dit onverantwoorde beleid direct na de verkiezing weer in een diepe
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economische crisis zullen belanden. Laten we leren van de recente geschiedenis en niet de
gebeurtenissen van 2014-2016 te herhalen.
Verder constateren we dat de corruptie, diefstal van gemeenschapsmiddelen, van incidenteel
naar structureel lijkt te zijn gegroeid en dat de verspilling van staatsmiddelen (i.c. de niet
essentiële bestedingen, w.o. dienstreizen) ongestoord doorgaat.
Een ander punt van zorg, en ik praat er niet graag over, is ons drugsdoorvoer accommodatie
beleid. Het ontwricht niet alleen de sociale, economische en machtsverhoudingen, het
stimuleert een hit-and-run mentaliteit en verwoest de arbeidsethos in het land. Het
regeringsbeleid dient prioriteit te geven aan de drugsbestrijding en de aanpak van money
laundering (AML) en aan ontneming van illegaal verkregen vermogen. Indien we dit niet doen
gaan we als land geblacklist worden en het internationaal betalingsverkeer verder bemoeilijkt
worden.
De vooruitzichten voor 2019:
Het roer moet in 2019 om, liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarbij staat
centraal:
1. In de eerste plaats: een evenwichtige staatsbegroting voor 2019. Door verdere bezuinigingen
op uitgaven en waar mogelijk creatief verhogen van de inkomsten moet het tekort worden
teruggebracht naar 3% van BBP.
2. Ten tweede: een aanvang maken met het formuleren van een Staatsapparaat
hervormingsprogram, waarin, met behoud van zekerheden, de mensen worden klaargemaakt
voor de productiesectoren.
3. Als derde: een in samenspraak met de private sector ontwikkeld
productiestimuleringsprogramma, waarbij ambtenaren, na eventuele her/bijscholing, te werk
gesteld kunnen worden in de private sector.
Het is wel degelijk mogelijk om terug te komen op een groeipad. Maar dat vereist onmiddellijk
zowel korte termijn-, als structurele maatregelen, reeds in 2019. Maar ....daarvoor moet het
vertrouwen van de cruciale partners terug. Voor het nemen van ingrijpende maatregelen zal in
continu overleg moeten plaatsvinden met de sociale partners, niet alleen om de sociale pijn
eerlijk te verdelen, maar vooral ook om tot effectieve incentives voor hernieuwde groei te
komen.
Het beleid vertoont een enorm tekort aan economische kennis en kunde in de besluitvorming,
mede waardoor er verkeerde prioriteiten worden gesteld. De VES, deze generatie economisten,
heeft als belangrijke maatschappelijke taak om de basis te scheppen voor meer economische
kennis en kunde in de besluitvorming over onze toekomst.
De VES zal ook in 2019 niet aan de kantlijn staan en machteloos accepteren hoe
onverantwoord economisch beleid ons verder verarmt. Wij blijven de vinger op de wonde plek te
leggen en verkeerd beleid aan de kaak stellen, en waar mogelijk een bijdrage leveren aan
verbetering.
Maar wij kunnen dit niet alleen….ik roep hierbij alle maatschappelijke groepen op om, een ieder
op zijn eigen werkterrein of deskundigheidsgebied, niet stil te blijven en de burger adequaat te
informeren over de werkelijke economische situatie en de gevolgen van dit uitzichtloze
economisch beleid voor de burger.
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VES activiteiten 2018
De belangrijkste externe activiteiten van de vereniging in 2018 waren:

Nieuwjaarsreceptie: Onze nieuwjaarsreceptie hebben wij op
woensdag 24 januari gehouden, waarbij de VES-voorzitter,
Winston Ramautarsing zijn nieuwjaarsboodschap 2018 heeft
gepresenteerd. De Minister van Financien, dhr. Drs. Gillmore
Hoefdraad sprak bij deze gelegenheid de nieuwjaarsrede uit.

VES Scriptieprijs: De uitreiking van de VES-scriptieprijs 2017 is gehouden tijdens de
Nieuwjaarsreceptie. De winnaar was mevrouw Nisha Soekha MBA met haar scriptie “The
empirical link between perceived customer value and customer retention within the fast-food
industry”.

CEO Talk: Op 11 juli is de CEO-Talk gehouden door een van
onze prominente "Captains of Industry" Ir. Rudolf Elias van
Staatsolie N.V. Naast zijn persoonlijke ontwikkeling en carriere
tot het directeurschap van dit bedrijf en de lessen die daaruit te
leren zijn, is hij ook uitgebreid ingegaan op de spraakmakende
ontwikkelingen in de aardolie-industrie in Guyana en Suriname.

Openbare Lezingen: In 2018 hebben we een 6-tal openbare lezingen georganiseerd:
o “Green Economic Growth” door John Goedschalk, directeur CI-Suriname
o “Begrotingstekort en –financiering” door Anthony Caram in samenwerking met BS Het
Park
o de verjaardagslezing “De stilte voor de storm?” door Steven Debipersad
o “Islamic Finance for the private sector”; in samenwerking met Trustbank Amanah door
Ahmed bin Abdul Khalid en Rosli bin Hamat
o “Economische Uitdagingen voor Curacao”; door Rob van den Bergh en Luelo Girigorie
van de Association van de Dutch Caribbean Economists
o Investment options World Hindu Economic Forum for Suriname door Swami Vigyananand.
Alle drie lezingen genoten grote belangstelling van zowel het publiek als de media.

Internationaal heeft de VES geparticipeerd in een CI-missie in Costa Rica voor een
betere benutting en bescherming van onze natuur, en het verzorgen van een 2-tal
lezingen op Curaçao op uitnodiging van de Dutch Caribbean Economists.
Participatie/Ondersteuning Maatschappelijk middenveld:
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o

De vereniging wordt vaker gevraagd te participeren in commissies en/of activiteiten van
andere organisaties en instituten, w.o. het ondersteuning geven aan het Burger Initiatief
voor Participatie en Goed Bestuur (BINI).

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

de ontwerpwet Kedietregistratiebureaus
de ontwerpwet Instituut Chartered Accountants
de ontwerpwet Nationaal Productiviteitscentrum
de Staatsbegroting 2019

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. OAS,Wereldbank, Fitch, IDB, United
Nations Systems in Suriname etc.) en consultants, al dan niet op verzoek van de regering.
Participatie aan workshops van o.a. het Ministerie van Handel en Industrie m.b.t. 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 discussieavonden: In 2018 hebben wij 2 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
2018. Het doel is persoonlijk kennis te maken met de leden en hen meer informatie te
verstrekken over de VES. Er werd 1 introductie-avond gehouden, gecombineerd met
aansluitend een interne discussie.
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Field trips: In 2018 werden de leden verrast met 2 interessante bedrijfsbezoeken en wel
aan Datasur N.V. en Newmont Merian Mijn in Marowijne.

Een belangrijk moment in het afgelopen jaar was de uitgave in december van de eerste
nieuwsbrief van de vereniging die de toepasselijke naam draagt INZICHT-Het Surinaams
Economistenblad. Dit kwartaalblad wordt digitaal onder de leden verspreid. In de redactie
zitten Swami Girdhari, Steven Debipersad, Sjaïsta Moertabat en Chanel Bohr.
Al met al is het een heel actief jaar voor de vereniging geweest. Vermeld mag worden dat er in
2018 in totaal 22 nieuwe leden zich hebben aangesloten.

4. Verslag Penningmeester
Het jaar 2018 is ook in financieel opzicht een goed jaar geweest. Er is een forse toename in de
contributiebetaling te merken vanwege het feit dat een deel van de leden hun achterstanden
over de voorgaande jaren hebben ingelopen. Met name de herstructurering van de
ledenadministratie, waarbij er een geautomatiseerd programma is opgezet voor de contributie
overzichten en aanmaningen, heeft daar aan bijgedragen. De verzending van de aanmaningen
en overzichten moet nu echter nog handmatig plaatsvinden. Het programma zal ge-upgrade
moeten worden voor automatische verzending.
Uit het Baten en Lasten overzicht (Tabel 1) blijkt dat de baten in SRD met 35% zijn toegenomen
tot SRD 77,287.22, dit voornamelijk door de toename van contributie betalingen (+119%).
Donaties en sponsoring zijn ontvangen van:
1.
Hakrinbank voor de Nieuwjaarsreceptie
2.
Staatsolie voor de CEO Talk
3.
Trustbank Amanah voor de VES Scriptie prijs
Voorts is er aan sponsoring in natura ontvangen:
4.
Diverse bestuursleden voor snacks, drank e.d.
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5.
6.

W. Sowma/ Senso voor zaalhuur
B.S.Het Park voor zaalhuur

Ook de lasten zijn in het verslagjaar fors toegenomen met 94% tot SRD 79,449.36 . De
activiteiten met de hoogste kosten zijn de nieuwjaarsreceptie, de CEO talk, de Scriptieprijs, de
lezingen en de fieldtrips.
In vergelijking met het vorig jaar is er iets minder aan sponsoring vanuit het bedrijfsleven
ontvangen, waardoor een groter deel van de kosten voor het organiseren van de meeste
activiteiten direct ten laste van de vereniging waren. Door het terugvallen van de sponsoring en
de hogere lasten heeft 2018 een negatief resultaat van SRD 2,162.14
Het verloop van de ontvangsten en uitgaven over de bankrekeningen van de vereniging zijn te
vinden in tabellen 1 en 2. Hierna volgt een grafiek van de saldo ontwikkeling van de VESbankrekeningen vanaf 2015.
Tabel 1 - Baten en Lasten Overzicht SRD VES 2015 – 2018
Baten
Contributie

2018

2017

2016

2015

53,066.14

23,759.30

30,104.40

19,573.00

488.68

726.42

49.94

63.00

Sponsoring

23,732.40

32,623.00

16,061.77

25,395.00

Totaal baten

77,287.22

57,108.72

46,216.11

45,031.00

98.30

90.69

83.58

63.00

54,271.56

38,316.84

17,199.53

33,350.00

1,347.10

2,587.40

2,250.00

7,913.00

Sponsoring

23,732.40

32,623.00

16,061.77

25,395.00

Totaal lasten

79,449.36

40,994.93

19,533.11

41,326.00

Resultaat SRD

(2,162.14)

16,113.79

26,683.00

3,705.00

Interest

Lasten
Bankkosten
Activiteiten (nieuwjaarsreceptie,
bedrijfsbezoeken, Advertentiekosten, foto's,
presentjes)
Algemene kosten (website, Inzicht,
representatie, postbus)
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Tabel 2 - Saldi VES Bankrekeningen per 31 december 2015 – 2018

Figuur 1 - Verloop Saldi VES Bankrekeningen per 31 december 2015 – 2018
40.000,00

Chart Title

30.000,00
20.000,00
10.000,00
2015

2016
SRD

2017
EUR

2018

USD

Er is een toename af te lezen in USD en een afname in SRD, vanwege het feit dat een van de
gesponsorde bedragen in USD heeft plaatsgevonden en de betaling voor de activiteit in SRD.
De Euro rekening is marginaal toegenomen vanwege rentebetaling.
Het totaal vermogen van de Vereniging bedraagt per eind 2018, op basis van de US dollarkoers
van SRD 7,40 en de Eurokoers van SRD 8.40, in totaal SRD 198,587.07.
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BIJLAGE 1: VES-NOTULEN ALV 2018
Bijlage 1: VES Notulen ALV Woensdag 28 maart 2018
Locatie
Datum
Tijd
Aanwezig

Senso Conference Room
28 maart 2018
19.30 – 21.00 uur
Omouth Sarajane, Raghoebarsing Sadhana, Moertabat Sjaista, Somaroo Roy, Dwarkasing
Gerda, Hira Reguillo, Tjon Sharon, Loor Martin, Girdhari Swami, Rosario Daniela, Van
Hetten Brigette, Blijd Naomi, Ramautarsing Winston, Debipersad Steven, Ramdat Tewarie
John, Bergraaf Mireille, Currie Dirk, Soentik Charlene, Zeeuw Sierah, Naarendorp Jessica,
Giesbert Almar, Lageveen Heine.

Afmeldingen: Caram Anthony, Moensi Adit, Muller Edward, Kromosoeto Querlyn, Mungra Subhaas,
Mohamed Ashim, Goedhoop Chequita, Garib Renushka, Ilahi Sheryl, Ramsamoedj Winod.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 29 maart 2017
4. Verslag voorzitter
5. Verslag penningmeester
6. Verslag Verificatie Commissie
7. Decharge van het Bestuur
8. Bestuursverkiezing*)
9. Jaarplan 2018
10. Goedkeuring begroting 2018
11. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
12. Sluiting
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.36u. en heet de leden van harte welkom. De leden worden
gevraagd of er suggesties zijn voor verandering op de agenda en de agenda wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen
•

Samenwerking Conservation International Suriname
De voorzitter deelt mede dat de VES benaderd is om samen te kijken hoe we onze economie
kunnen diversifiëren middels onze natuur. De voorzitter is naar Costa Rica geweest om te kijken
hoe zij gebruik maken van hun natuur. Conservation International heeft de VES gevraagd om te
helpen awareness te creëren voor Green Economic Growth.
Dhr. Loor vraagt of er nog iets is gedaan naar aanleiding van de presentatie die de 2 Costa Ricaanse
ministers hebben gehouden voor onze leden. De Voorzitter antwoord dat de trip naar Costa Rica
daar aanleiding van was en er zal nog uitwisseling van informatie zijn. Suriname heeft veel meer
potentie dan Costa Rica, maar Costa Rica benut hun resources beter door regelgeving en inzet van
de private sector.

•

Surinaamse Juristen Vereniging (SVJ)
De SVJ wil structureler samenwerken met de VES. We zullen dus vaker activiteiten samendoen.
__________________________________________________________________________________
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Dhr. Debipersad verduidelijkt dat een van de doelen van de VES ook is om samen te werken met
gelijkgerichte zusterorganisaties.
•

Bezoek aan minister van Financiën
Het bestuur heeft een bezoek gebracht aan de minister van Financiën, waarbij wij een zeer
openhartig gesprek hebben gehad. De minister gaf aan binnen welke beperkingen hij moet
opereren. Hij heeft zich niet verontschuldigd voor zaken in het verleden, maar hij heeft wel support
gevraagd van de VES. VES wil wel hulp bieden voor zaken waar wij wel achter kunnen staan. Er zijn
3 prioriteitsgebieden geïdentificeerd:
1. De begroting is te hoog; ondanks mandaat van de DNA zullen de uitgaven ingetoomd moeten
worden;
2. Inflatie moet niet onnodig aangewakkerd worden en het bedrijfsleven niet demotiveren;
3. Productie stimuleringsprogramma voor het bedrijfsleven moeten worden ontwikkeld.
Afgesproken is dat het met de leden besproken wordt en dan kunnen we nagaan waar we kunnen
ondersteunen. De discussie moet gevoerd worden over hoever onze ondersteuning gaat.
Dhr. Loor merkt op dat de Minister van Financiën zal aangeven dat hij probeert de VES er actiever
bij te betrekken. Het moet niet de bedoeling zijn dat we in besturen van organisaties gaan zitten.
Binnen de 3 gebieden moet selectief gekeken worden wat we oppakken. We hebben zelf gevraagd
om erbij betrokken te worden, dus we moeten het wel doen. De vergadering beaamt dhr. Loor zijn
opmerking.
Dhr. Girdhari vraagt of er gesproken is over de BTW. De voorzitter geeft aan dat de VES betrokken
is geweest bij een workshop en dat we een rekenmodel hebben ontvangen om te
becommentariëren. We hebben nu reeds gezien dat de voorgestelde percentage voor problemen
zal zorgen, maar de gesprekken worden voortgezet.
Mw. Naarendorp vraagt of het bestuur denkt dat het haalbaar is om de introductie en
implementatie volgens schema uit te voeren. De voorzitter onderstreept dat het bestuur ook
vraagtekens daarbij heeft, maar de regering doet er alles aan om het te bewerkstelligen; het stelsel
moet evenwichtig zijn met compensatie van loonbelasting. Gevraagd wordt dat de meer ervaren
leden het bestuur bijstaan in commissies bij ‘in-depth’ analyses, zodat een goed commentaar kan
worden gegeven.
Mw. Naarendorp vraagt binnen welk termijn wordt het commentaar verwacht. Volgens de
voorzitter is het verwachtbaar dat het volgende gesprek binnen 2 weken plaats zal vinden.

•

Uitnodiging van Dutch Caribbean Economists op Curacao
De Dutch Caribbean Economist of Curacao heeft een uitnodiging gestuurd voor het houden van
een lezing ten behoeve van hun leden op Curacao. Het bestuur heeft positief gereageerd en aan de
leden wordt gevraagd naar ondersteuning bij de voorbereiding hiervan.

•

EPA ratificatie
Het Nationaal EPA-congres is heden gehouden. De onderhandelingen zijn geweest tussen 2004 en
2008 en Suriname heeft getekend, maar binnen 10 jaar moeten de landen zich full committeren.
Dat wil zeggen ratificatie door de DNA. In oktober dit jaar moet de ratificatie plaatsvinden: als
Suriname niet ratificeert zal een derde landen heffing gelden waarbij Surinaamse bedrijven
invoerrechten zullen moeten betalen. Bij ratificatie zal een preferentiële heffing gelden voor zowel
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de Surinaamse als Europese bedrijven. Dat betekent meer concurrentie voor de lokale markt. Als
Suriname niet tekent zullen de niet-mijnbouw sectoren verloren gaan. Tijdens het Congres werd de
VES ook gevraagd om mee te tekenen. Er is aangegeven dat dit niet kan zonder afstemming met de
leden.
Dhr. Lageveen verduidelijkt dat bepaalde infant industrieën kunnen gevrijwaard worden. Het is dus
een asymmetrische relatie. Voorzitter: we moeten nagaan hoe we voordelen halen uit het
handelsverdrag
Dhr. Somaroe zegt dat de ontwikkelingslanden kennisoverdracht nodig hebben van de ontwikkelde
landen en daar kunnen wij ook van profiteren. De importeur in Europa kan ons leren hoe we om
moeten gaan met onze agrarische producten om die af te kunnen zetten. Voorzitter: als er geen
bezwaren zijn kan de VES de brief naar de DNA tekenen voor het ratificeren van de EPA.
Dhr Debipersad geeft aan dat transport routes ook binnen het verdrag vallen en daar kunnen we
ook van profiteren.
Mw. Naarendorp: zit in de overeenkomst dat we kunnen profiteren van kennis? Voorzitter: alles zit
in de overeenkomst, maar het is moeilijk om gebruik te maken van de faciliteiten; industrieën die
beschermd moeten worden moeten vooraf aangegeven worden. We moeten een programma
maken, zodat we van de voordelen gebruik kunnen maken
Dhr. Girdhari: er zou een interdepartementale commissie moeten zijn die de scenarios moet
uitwerken van de mogelijke effecten van wel of niet ratificeren. Op basis daarvan kan het besluit
genomen worden.
3. Notulen ALV maart 2017
Dhr.Currie maakt er melding van dat de Naam Caram tweemaal voorkomt in de notulen.
Met deze tekstuele aanpassing zijn de notulen van maart 2017 gearresteerd.
4. Verslag van de voorzitter
De Bestuur voor het jaar 2017 bestond uit: Winston Ramautarsing – voorzitter; Steven Debipersad –
ondervoorzitter; Brigette van Hetten – secretaris; John Ramdat Tewarie – penningmeester; Mireille
Bergraaf – commissaris.
Het bestuur werd ondersteund door Naomi Blijd en Winod Ramsamoedj. Dhr. Ramsamoedj is wegens
ziekte afwezig.
2017 is een heel actief jaar geweest en we danken de leden voor de ondersteuning die is gegeven in het
afgelopen jaar. De voorzitter gaf aan dat het verslag van de voorzitter vervat is in het totaal verslag van het
bestuur. Ook dit jaar is het bestuur gelukt om de ALV binnen de gestelde periode te organiseren, evenals
vorig jaar.
Verslag van de activiteiten
We starten het verslag met de omgevingsfactoren, waarin we hebben moeten functioneren. De conclusie is
dat het jaar minder stressvol is verlopen, maar toch problematisch voor delen van de samenleving.
Zorgelijk is de staatsschuld (83%) en we zijn 9% armer geworden. De DNA heeft toegezegd dat elk jaar 5%
extra geleend mag worden. VES heeft regelmatig aan de bel getrokken om zaken te veranderen. We
moeten de internationale norm van 3% begrotingstekort hebben, maar we zitten hier ver boven. Met zo
__________________________________________________________________________________
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een groot tekort wordt de economie kapot gemaakt. De private sector moet uit de afwachtende houding
en weer gaan investeren voor deze generatie en de volgende.
De regering toont geen commitment om een structureel programma uit te voeren, vanwege onder andere
de sociale pijn. De sociale pijn is nodig om uit het dal te klimmen. De VES moet actiever worden om meer
economische kennis en vaardigheden in de samenleving te krijgen.
De voorzitter verwijst voor een uitgebreid verslag van de activiteiten naar het jaarverslag. We hebben de
reguliere activiteiten gehad. 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. Ook in 2017 is de scriptieprijs uitgereikt, is een CEO Talk en lezingen gehouden. We hebben
advies gegeven, met name aan DNA. Het advies kan op de website geplaatst worden zodat de leden ook de
hoogte zijn van de inhoud. Verder hebben we advies gegeven met betrekking tot het investeringsklimaat.
De leden zijn gevraagd om hierbij te ondersteunen. We hebben bij workshops en seminars van diverse
organisaties geparticipeerd om onze bijdrage te kunnen leveren. Verder hebben we gesprekken gevoerd
met internationale organisaties, waarbij de mening van de VES is gevraagd met betrekking tot economische
vraagstukken. Vermeldenswaard is dat de VES voor het eerste heeft deelgenomen in een internationale
conferentie in Bolivia.
Tijdens de Lustrumreceptie in verband met het 45-jarig bestaan van de VES hebben we 3 ere-leden
benoemd, nl. dhr. Anthony Caram, dhr. Roy Somaroe en dhr. R. P. Koningsverdrag. De oud voorzitters
hebben allen een Lifetime Achievement award in ontvangst mogen nemen en de heren A.Jethoe, W.Jethoe
en dhr. M.van Schaaijk hebben een onderscheiding ontvangen voor hun bijdrage aan de Surinaamse
economie.
De VES studentenprijs voor de economie is uitgereikt aan de economie student van de Anton de Kom
Universiteit van Suriname met de beste cijfers, mw. Rinia Wonoredjo. De studentenprijs is gesponsord
door de Hakrinbank. Getracht zal worden er een jaarlijks terugkerende activiteit van te maken.
De field trip naar de maritieme bedrijven Havenbeheer en SDSM is een eye opener geweest voor wat
betreft de dienstverlening aan het buitenland.
Dhr. Hira vraagt of er een rapport is van het advies dat gegeven is m.b.t. het investeringsklimaat.
De voorzitter geeft aan dat het rapport naar alle leden gestuurd zal worden.
5. Verslag penningmeester
Zowel de baten als de lasten vertonen een toename. De toename van de lasten is te wijten aan de extra
uitgaven in verband met de Lustrum activiteit.
Er een andere manier van administreren toegepast, zodat donaties die rechtstreeks worden betaald door
de sponsor ook zichtbaar worden gemaakt. Dit verklaart de toename in de baten.
Het aantal contribuerende leden is 61 geweest. De reden hiertoe is dat de Penningmeester minder actief is
geweest met het innen, maar ook de financiële situatie. Enkele leden hebben kenbaar gemaakt dat het te
zwaar wordt om contributie te betalen. Bij RB internetbanking zijn de automatische betalingen gestopt,
door een technische fout van de bank.
Het kassaldo in SRD bedraagt ongeveer SRD 20.600 en het is het overwegen waard om dit weer om te
zetten naar US Dollars.
Voorzitter: De Finabank heeft aangegeven wel betaald te hebben, maar rechtstreeks aan Krasnapolsky.
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Dhr. Loor: In het finale verslag moet niet ontvangen vervangen worden, zodat er niet een vertekend beeld
ontstaat.
De penningmeester vervolgt zijn relaas door te stellen dat het Bestuur is gestart met het automatiseren
van het ledenbestand. Besloten is om betalingen voor 2015 kwijt te schelden.
Contributies worden betaald, maar bij onjuiste omschrijving weten we niet wie de betaling heeft gedaan.
Dhr. Currie: we moeten voorkomen dat we weer een achterstand hebben over een aantal jaren; voorstel is
om leden die niet betalen en niet komen van de lijst te halen. Voorzitter: een lid heeft aangegeven dat hij
gaat bedanken, omdat hij vanwege de economische situatie niet meer kan betalen. Dhr. Currie: we kunnen
hem een gedeeltelijke kwijtschelding geven; vraag wat hij wel kan betalen
Mw. Naarendorp: is er een huishoudelijk reglement die dit soort zaken regelt? Voorzitter: we kunnen een
voorlopig huishoudelijk reglement maken, voor dit soort zaken, zodat wij die volgend jaar kunnen laten
goedkeuren.
Dhr. Somaroe: Hoeveel is de contributie voor 2018? Voorzitter: het blijft SRD 350 op jaarbasis
Mw. Naarendorp: hoeveel van de achterstand is ingelopen? Penningmeester: Die informatie is niet voor de
hand, maar het kan achteraf wel gestuurd worden. Wel kan gesteld worden dat er in februari 2017 een
recordaantal betalingen waren.
Dhr. Girdhari: het is beter als gewerkt wordt met kalender maanden. Als men in oktober lid wordt, wordt
betaald voor 3 maanden en daarna voor het volgende jaar, waardoor de administratie vergemakkelijkt
wordt. In bepaalde gevallen zou afgeweken kunnen worden voor mensen die nog niet zoveel kunnen
betalen, omdat ze nog niet werken. Voorzitter: dit zal meegenomen worden in het huishoudelijk
reglement.
6. Verslag van de Verificatie Commissie
Dhr. Loor voert namens de verificatiecommissie het wordt en deelt de vergadering mede dat dhr. Sheoradjpanday niet aanwezig kon zijn. De verificatiecommissie heeft het verslag niet kunnen maken, omdat de
commissie het materiaal heel laat heeft ontvangen. De vergadering heeft de uitdagingen van het bestuur
gehoord en de hoop wordt uitgesproken dat het niet meer gebeurt.
Dhr. Loor legt het volgende voorstel voor aan de vergadering. In plaats van zeggen dat geen decharge
wordt verleend, verzekert de verificatiecommissie dat het verslag over 2 weken wordt gestuurd naar het
bestuur en deze stuurt het door naar de leden. Aan de leden wordt gevraagd te reageren op het verslag,
want daar zit de decharge in.
Dhr. Currie heeft een aangepast voorstel: als de verificatiecommissie een positief verslag uitbrengt hoeven
de leden geen reactie meer te geven. Dan is de decharge automatisch verleend.
Dhr. Loor benadrukt dat de voorwaarde dus is de conclusie in het verificatie verslag. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
7. Decharge van het Bestuur
Decharge kan over 2 weken verleend worden.
8. Bestuursverkiezing
Dhr. Ramautarsing en dhr. Ramdat Tewarie zijn aan de beurt om af te treden. Beide heren stellen zich
herkiesbaar. De voorzitter wordt in functie gekozen.
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Mw. Brigette van Hetten en mw. Mireille Bergraaf hebben besloten uit het bestuur te stappen. Beide
dames geven aan dat zij vanwege andere prioriteiten niet langer intensief zouden kunnen participeren in
het bestuur. De voorzitter bedankt mw. Van Hetten en mw. Begraaf voor hun inzet.
Mw. Naomi Blijd en mw. Sadhana Ragoebarsing stellen zich verkiesbaar om tot het bestuur toe te treden.
Mw. Blijd heeft in 2017 meegelopen met het bestuur en zich intensief ingezet.
Het nieuw bestuur bestaat voor het jaar 2018 uit de volgende personen:
• Winston Ramautarsing
• Steven Debipersad
• John Ramdat Tewarie
• Naomi Blijd
• Sadhana Ragoebarsing
De voorzitter kondigt aan dat de verdeling van functies binnen het bestuur bij de eerstvolgende
gelegenheid bekend gemaakt zullen worden.
9. Jaarplan 2018
De eerste 2 activiteiten van 2018 hebben reeds plaatsgevonden. De 1e activiteit was de
Nieuwjaarsreceptie. De 2e activiteit was de lezing van John Goedschalk van Conservation International.
Voorzitter merkt op dat het moeilijk was om een CEO beschikbaar te vinden voor de CEO talk, maar zal
toch trachten enkele CEO’s beschikbaar te vinden voor deze activiteit
De volgende activiteit die gepland is is een Bedrijfsbezoek in de maand mei. De focus is gericht op de ICTsector. De gedachte is om een bezoek te brengen aan DATASUR en een Service provider die internationale
diensten verleend.
De voorgestelde begroting voor 2018 ziet er als volgt uit: De uitgaven zijn begroot op SRD 58.500,- en de
inkomsten op SRD 65.000, hetgeen een positief saldo van SRD 6.500 oplevert.
10. Goedkeuring begroting 2018
Dhr Currie, mevr Naarendorp en dhr Somaroe bevelen een conversie aan van SRD naar USD
De voorzitter geeft aan dat het overwogen zal worden, omdat bij een stabiele wisselkoers dat niet hoeft.
11. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
Mevr. Naarendorp gaf aan dat er behoefte is aan een discussie tussen de leden van de VES en de minister
van Financien. Voorzitter gaf aan dat het aan de minister voorgelegd zal worden.
De Verificatie Commissie wordt ondersteund door de Sarajane Omouth.
13. Sluiting
De voorzitter vraagt de leden om de vereniging en het bestuur naar beste vermogen te ondersteunen en
bedankt de leden voor hun aanwezigheid. De vergadering werd om 21.30u afgesloten.
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Bijlage 2: VES Begroting 2019
De Begroting van de Vereniging voor het jaar 2019 ziet er als volgt uit:
VES Begroting 2019
Post

Omschrijving

Uitgaven

Nieuwjaarsreceptie
CEO Talks
Presentatie/ Lezingen (3)
Interne discusies (4)
Bedrijvenbezoek
Scriptieprijs
Onvoorzien
Totaal UItgaven

Ontvangsten

Contributie
Sponsoring
Totaal Ontvangsten

Resultaat

Bedrag (SRD)
15,000
12,000
22,500
4,000
3,000
9,000
6,550
72,050

42,700
30,000
72,700
650
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