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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 2020, waarin het 

verslag van het bestuur en de penningmeester zijn opgenomen.  

 

De COVID-19 pandemie die de wereld vanaf het begin van 2020 in haar greep heeft, heeft in 

ernstige beperkingen in sociale contacten geresulteerd. Een hiervan is het verbod op 

samenscholingen en bijeenkomsten van grote groepen. Hierdoor is het ons niet gelukt, conform 

de Statuten, de ALV uiterlijk maart 2021 te houden. Ook onze Vereniging moest gehoor geven 

aan dit verbod, wat ook resulteerde in het verdagen van de ALV naar 23 december 2021. 
 

2. Bestuurssamenstelling 
 

Het bestuur voor het verenigingsjaar 2020 bleef derhalve ongewijzigd ten opzichte van 2019 en 

had de volgende samenstelling: 
 

Winston Ramautarsing - Voorzitter 

Swami Girdhari  - Ondervoorzitter 

Steven Debipersad  - Secretaris 

Naomi Bljd   - Penningmeester 

Peggyta Bruinhart  - Commissaris 
 
 

Het Bestuur werd ondersteund door de leden J.Goedschalk en L.Heuvel. 

 

3. Verslag van het Bestuur 

 

2020, MMXX, dubbel 20, en verkiezingsjaar was inderdaad een bijzonder jaar. Aan het begin 

van het jaar maakte de Voorzitter enkele statement die goed zijn om even te memoreren. 

 

Een waar Godsgeschenk  

Met de vondst van een significante oliebron in zee hebben we een flitsende start gemaakt, een 

waar Godsgeschenk. Dit verhoogt significant de ontwikkelingskansen en de condities voor 

verhoogde welvaart van de bevolking op langere termijn. Maar het ontwikkelingstraject is lang 

en vergt een planmatige en nationale aanpak om er ook de voordelen uit te halen. Met een 

hogere welvaart op langere termijn in het verschiet is het zaak om in de tussentijd wel de juiste 
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dingen te doen. Gedane zaken nemen geen keer maar het is zaak om te leren van eventueel 

gemaakte fouten, verkeerde beslissingen en handelingen, zodat we die in elk geval niet meer 

hoeven te maken. 

 

Zorgelijke stand van de Internationale Reserves 

De Goud & deviezenreserves bedroegen volgens de autoriteiten USD 661 miljoen per ultimo 

november 2019. Dit per saldo positief resultaat geeft een vertekend beeld aangezien een 

helaas nog “onbekend deel” hiervan betreft de vreemde valutareserves van burgers die in 2019 

grotendeels bij de CBvS zijn ondergebracht. Alleen transparantie en eerlijke 

informatieverschaffing schept vertrouwen. 

 

Onbetaalbare Staatsschuld 

Bij ongewijzigd beleid groeit de bestaande US$ 2,7 miljard schuld tot boven de US$ 4 miljard. 

Dit terwijl we in 2020 al SRD 1100 miljoen alleen aan rente moeten betalen en SRD 1400 

miljoen aan leningen moeten aflossen. Ongeacht welke politieke partijen op 25 mei a.s. door 

ons zullen worden uitverkoren, deze schuld is nu al onbetaalbaar geworden. Gaan we ons laten 

verdrinken in de schulden voordat we kunnen zwemmen in de olie? 

 

Hoe gaat die Economie weer groeien ? 

Als we kijken waar we voor hebben geleend mogen we niet verwachten dat deze voldoende 

(belasting)middelen opleveren zodat de Regering de schulden inclusief rente daadwerkelijk kan 

terugbetalen. Van de 16 nieuwe buitenlandse en 7 nieuwe binnenlandse leningen in 2019 zijn 

slechts 2 Productief. Bovendien blijkt dat beide leningen, zowel van de Credit Suisse t.b.v. de 

Agro-Industrial Park als die van EXIM bank India voor een melkfabriek, vragen oproepen.  

 

Overheidsfinanciën een tikkende tijdbom 

De grootste uitdaging betreft echter de overheidsfinanciën, dat is de tikkende tijdbom onder de 

broze monetaire stabiliteit. De begroting bevat een onacceptabel niet te absorberen tekort van 

SRD 7 miljard. Aangezien de grenzen van het lenen bereikt zijn blijft er niks anders over dan de 

geldpers te laten draaien. De nieuwe Regering, ongeacht welke samenstelling, is nu al bij 

voorbaat het regeren onmogelijk gemaakt. De VES heeft de Nationale Assemblee tevergeefs 

hulp aangeboden om het Begrotingstekort fors terug te brengen van 40% naar 3%, aangezien 

we met dit onverantwoorde beleid direct na de verkiezing weer in een diepe economische crisis 

zullen belanden.  

 

De VES heeft het niet bij goede voornemens gelaten.  Als onderdeel van het maatschappelijk 

middenveld is zij, ook in 2020, niet aan de kantlijn blijven staan. Met als slogan: “Stil blijven is 

geen optie” zijn wij de vinger op de wonde plek blijven leggen en verkeerd beleid aan de kaak te 

stellen, en waar mogelijk een bijdrage leveren aan verbetering.  

 

VES activiteiten 2020 

De beperking op sociale contacten door de COVID-19 pandemie heeft echter ook invloed gehad 

op de voorgenomen fysieke activiteiten van de Vereniging in 2020. Het Bestuur is echter de 
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uitdaging aangegaan en wist toch een groot aantal openbare activiteiten, met name met de 

verkiezingen van 25 mei in het vizier, virtueel of via de televisie te organiseren. 

 

   
 

 

 Nieuwjaarsreceptie: Onze 

nieuwjaarsreceptie hebben wij op 

woensdag 27 januari gehouden, waarbij 

de VES-voorzitter, Winston 

Ramautarsing zijn 

nieuwjaarsboodschap 2020 heeft 

gepresenteerd.  

 Nieuwjaarsrede: Aan de heer Rudolf 

Elias, CEO van Staatsolie N.V., viel de 

eer te beurt om bij deze gelegenheid de 

nieuwjaarsrede uit te spreken.  

 

 VES Scriptieprijs: De uitreiking van 

de VES-scriptieprijs 2019 is gehouden 

tijdens de Nieuwjaarsreceptie. De 

winnaar was dhr. Khaleef Asin MBA 

van het FHR Institute met zijn scriptie 

“A study on the factors affecting e-

readiness of the Surinamese retail 

Industry.”  
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 VES Training aan toekomstige beleidsmakers: De VES heeft in de periode 10 Februari – 

16 Maart 2020 de Training Economie voor Toekomstige beleidsmakers verzorgd. De 

deelnemers zijn leden van een politieke partij (of functionele groep) met de ambitie om na 

de verkiezingen van 25 mei 2020 gepositioneerd te worden in een publieke/bestuursfunctie.  

In 5 sessies van elk 3 uren werden 

in de conferentie ruimte van Lalla 

Rookh diverse belangrijke 

economische begrippen nader 

uitgediept. De groep bestaat uit in 

totaal 48 enthousiaste deelnemers 

uit de partijen VHP (13), ABOP (8), 

DA91 (4), A-20(3), PALU (2), DOE 

(1), PRO (1) en overigen (16). 

Naast de politieke partijen zijn er 

ook deelnemers uit de 

vakbeweging en het bedrijfsleven die de ambitie hebben in bestuurlijke commissies/organen 

(SER, Staatsraad, Investsur etc.) deel te nemen. Helaas kon de training niet worden 

afgerond aangezien de 6e en laatste sessie van 16 maart j.l. door de Covid lockdown geen 

voortgang kon vinden.  

 Debattenserie: De Economische Dialoog: De Vereniging van Economisten in Suriname 

(VES) heeft in samenwerking met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de ICT 

Associatie (ICT-As) in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 toe een 

debattenserie “De Economische Dialoog” georganiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het 

digitaal platform ZOOM waarbij een ieder van huis achter de computer of via de telefoon 

kon deelnemen. De debatten zijn tevens op verschillende TV- en radiostations live 

gestreamd. Het publiek werd ook in de gelegenheid gesteld om via een elektronisch 

medium vragen te stellen, die vooraf op relevantie werden gescreend. De 5 debatten waren 

verspreid over de periode 30 april – 14 mei 2020. Per debat zijn er telkens 3 partijen 

uitgenodigd waarbij de samenstelling per debat werd bepaald middels loting. Na elke 

presentatie volgde een debat tussen de inleider van de politieke partij en een deskundig 

panel en tussen de partijen onderling.  

 

 

 Vertegenwoordigers Politieke Partijen: 

Debat 1: Damien Quintius – NPS Rogier Cameron – DOE Oemairah Bijlhout –A20 

Debat 2: Peter Wolff – STREI, Joyce Williams – SPA John Samuel – De Nieuwe 

Wind (DNW) 

Debat 3: Danny Lachman – VHP, Ronny Asabina- BEP Regillio Talea – Volkspartij 

voor Vernieuwing en 

Democratie (VVD) 

Debat 4: Gilbert van Lierop –ABOP Angelic del Castilho – 

DA’91 

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 
7 

 

Debat 5: Robert Soentik – Pertjajah 

Luhur (PL 

Henk Ramnandanlal- 

PALU 

Curtis Hofwijks – PRO. 

 

De introductie van elke debattenserie ving aan met kort openingswoord van afwisselend de 

voorzitter van de VES, dhr. Winston Ramautarsing, de voorzitter van de VSB dhr. Bryan 

Renten en de voorzitter van de ICT-associatie Mw. Anushka Sonai. 
 

 Het Economisch Debat 2020: Op 20 mei 2020 hield de VES het Economisch Debat met 

de VHP, NPS en ABOP. Het debat dat sinds 1990 wordt georganiseerd door de VES was 

deze keer i.s.m. de VSB en de ICT-Associatie. De partijen voor het debat zijn op basis van 

een IDOS-peiling uitgenodigd t.w. de NDP, VHP, ABOP en NPS. Helaas heeft de NDP 

zonder opgaaf van reden te elfder ure afgezegd. De NPS werd vertegenwoordigd door Drs. 

Vincent Wielzen, de VHP door Drs. Jim Bousaid en de ABOP door Gilbert van Lierop MBA.  

 

Het debat was live in de studio van 

Apintie-TV, en ook live te volgen via 

YouTube en social media. De MC Dhr. 

Waddy Sowma wordt bijgestaan door 

mevrouw Sherida Mormon. Na het zingen 

van het Surinaams volkslied verwelkomde 

de VES-voorzitter Ramautarsing de 

toehoorders en toekijkers tot het 

Economisch Debat. Hij richtte zich tot de kiesgerechtigden van Suriname aan de 

vooravond van de verkiezingen, maar vooral op de jongere kiesgerechtigden. 
 

 

 

 Zoom hearing met Coalitiepartijen: Het 

Bestuur heeft op 16 juni 2020 aan een 

Zoom hearing met de 4 coalitie partijen 

deelgenomen. Namens de coalitiepartijen 

namen naast 4 voorzitters ook een groot 

aantal deskundigen deel. De belangrijkste 

punten die de vereniging daarbij heeft 

ingebracht zijn in de brief van de VES 

m.b.t. het Regeerakkoord in INZICHT van 

1 juli 2020 terug te vinden.  
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 Op audiëntie bij de President: 

President Santokhi heeft op woensdag 26 

augustus 2020 met ondersteuning van 

minister Achaibersing (Financiën & 

Planning) en minister Walden 

(Economische Zaken, Ondernemerschap 

en Technologische Innovatie), het bestuur 

van de VES op het Presidentieel Paleis 

ontvangen. De VES had om dit onderhoud 

gevraagd aangezien de VES reeds 3 

brieven aan de coalitieleiders en de President had gestuurd, zonder enige reactie hierop. 

Een uiteenzetting over dit onderhoud vindt u in INZICHT nummer 6 van 1 augustus 2020.  

 Nota “Beleid tot macro-economisch herstel”: Op verzoek van de President d.d. 19 

september 2020 heeft de Vereniging om haar inzichten aangaande de Nota “Beleid tot 

macro-economisch herstel”, heeft de Vereniging op 15 oktober haar observaties en 

inzichten schriftelijk kenbaar gemaakt aan President Santokhi. Hierover hebben wij in 

INZICHT nummer 8 van 1 oktober uitgebreid verslag gedaan. 

 Econotori: Op 14 september maakten wij een aanvang met ons informatief programma op 

de televisie. Middels het programma ‘Econotori’ wil de VES de samenleving informeren over 

de economie en de gevolgen van de economisch-bestuurlijke besluiten van de regering. 

‘Econotori’ was in de jaren 90 in de SAP-periode de titel van een wekelijks rubriek van de 

VES in de Ware Tijd, om de bevolking te informeren over economische vraagstukken. De 

eerste live Econotori via STVS had als titel “Naar een nieuwe wisselkoers”.  

Het panel bestond uit Armand Achaibersing – Minister van Financiën, Brian Renten – 

Voorzitter VSB, Robby Berenstein – Voorzitter C-47 en Winston Ramautarsing – Voorzitter 

VES.  
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 INZICHT: Het uitbrengen van ons digitaal kwartaalblad INZICHT – Het Surinaams 

Economistenblad.  Gestart als kwartaalblad is het vanwege de behoefte al snel uitgegroeid 

tot een maandblad welke digitaal onder de leden en geïnteresseerden wordt verspreid. In de 

redactie zitten Swami Girdhari, Lucinda Lie A Ling, Sjaïsta Moertabat en Steven 

Debipersad.  

Al met al is het ondamks Covid-19 een heel actief jaar voor de vereniging geweest. Vermeld 

mag worden dat er in 2020 in totaal 9 nieuwe leden zich hebben aangesloten. 
 

4. Verslag van de Penningmeester 

 

Inkomsten: 

In 2019 is het besluit genomen om vanuit het Bestuur een bel- en e-mail actie te 

ondernemen om de contributie beter te innen, welke heeft plaatsgevonden in 2020. De 

leden hebben per e-mail een reminder ontvangen betreffende hun contributie 

achterstand. Dat heeft geresulteerd in een toename van de geinde contributiegelden van 

SRD 19.454,80 in 2019 naar SRD 35.961,80 in 2020. Dat is een forse toename met 85% 

ten opzichte van 2019, maar we zijn daarmee nog niet op het niveau van 2018. 

 

Vanwege de COVID-19 pandemie zijn de meeste fysieke activiteiten van de VES 

afgelast. In vergelijking met het vorig jaar is hetzelfde aantal activiteiten gesponsord 

vanuit het bedrijfsleven.  

 

In 2020 zijn donaties en sponsoring ontvangen van: 

1. Staatsolie voor de VES Nieuwjaarsreceptie 2020 

2. Trustbank Amanah voor de VES Scriptie prijs 2020 

3. HEM Suriname betreft de sponsoring van de CEO Talk die gehouden is in 

november 2019. (Ontvangen in maart 2020) 

  

Tabel 1: VES Sponsoringsoverzicht 2020 

Sponsoringsoverzicht SRD USD 

Sponsoring HEM Suriname        8,500.00    

Sponsoring Staatsolie          4,513.60  

Sponsoring Trustbank Amanah Scriptieprijs          1,000.00  

  8,500.00  5,513.60  

 

Daarnaast is er door de Vereniging een Training Basiseconomie voor Niet-Economen 

voor (toekomstige) Beleidsmakers georganiseerd in de periode februari-maart 2020. De 

Kosten en de baten zijn per kas geregistreerd en zien er alsvolgt uit: 
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Tabel 2: Kasstaat per 31 december 2020 (in SRD) 

Begin saldo Kas  1 januari 2020 132.52 

Trainingsfee Training Basiseconomie voor niet-economen 9,800.00 

Diverse uitgaven Training (zaalhuur etc.)  -3,241.25  

Aankoop waterdispenser     -800.00  

Kopie & Printkosten  -5,672.25  

Eindsaldo Kas 31 december 2020 219.02 
 

 

Uitgaven: 

De activiteiten met de hoogste kosten zijn de nieuwjaarsreceptie in combinatie met de 

uitreiking van de VES Scriptieprijs voor een bedrag van SRD 70.668,04. 
 

De Algemene kosten ad SRD 20.113,48 omvatten de kosten voor presentjes, foto’s, 

advertentiekosten en overige kosten. De advertentiekosten omvatten de kosten 

uitbetaald aan Times, Dagblad en De Ware tijd. 
 

Tabel 3: Baten en Lasten Overzicht VES 2016–2020 (in SRD) 

Baten 2020 2019 2018 2017 2016 

Contributie 35,961.80 19,454.80 40,861.50 23,759.30 30,104.40 

Interest 694.07 449.57 488.68 726.42 49.94 

Sponsoring algemeen 

(2020=HEM) 
8,500.00 7,932.10 14,800.00 32,623.00 16,061.77 

Sponsoring Staatsolie 63,280.67 22,234.63    

Sponsoring Trustbank Amanah 14,020.00     

Sponsoring VES Lid  300.00    

Overige ontvangsten  3,775.00    

Omzettingen  96.68    

Totaal baten 122,456.54 54,242.78 56,150.18 57,108.72 46,216.11 
      

Lasten 
     

Bankkosten 360.32 115.85 98.30 90.69 83.58 

Algemene kosten 20,113.48 22,454.96 70,402.57 40,904.24 19,449.53 

Nieuwjaarsreceptie/ 

Scriptieprijs 
70,668.04 27,151.35    

Journalistentraining 2019 3,625.00 16,245.48    

Bedrijfsbezoeken  1,621.00    

Websitebeheer 1,692.00 1,992.80  
  

Omzettingen  100.00    
Totaal lasten 96,458.84 69,681.44 70,500.87 40,994.93 19,533.11 

 - - - - - 

Resultaat SRD 25,997.70 -15,438.66 -14,350.69 16,113.79 26,683.00 
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Tabel 4: Saldi VES Bankrekeningen per 31 december 2016 – 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

SRD 28,800.55 35,607.05 20,978.02 25,665.13 33,656.31 

EUR 2,544.08 2,547.24 2,553.25 2,365.78 2,361.16 

USD 18,295.68 19,571.81 21,059.73 18,529.86 19,819.88 

 

Tabel 5: Totaal Vermogen VES per 31 december 2020  

Valuta 2020 2019 

SRD 33,656.31 25,665.13 

EUR 2,361.16 2,365.78 

USD 19,819.88 18,529.86 

Totaal Bank VES (in SRD) 352,190.20 182,658.65 

Totaal Kas VES (in SRD) 219.02 132.52 

Totaal Vermogen VES (in SRD) 352,409.22 182,679.17 

Gehanteerde Officiële CBvS wisselkoersen per 31-12-2020: U- dollarkoers van 1 US$ = SRD 14,02 en 

Eurokoers van 1 Euro = SRD 17.22 
 

De forse toename van het Vermogen van de Vereniging is grotendeels het gevolg van 

de koerswinsten. 

Figuur 1: Verloop Saldi Hakrinbank VES rekeningen per 31 december 2016 – 2020 

 

 

Conclusie:  

Het jaar 2020 is ondanks de Covid pandemie, met een batig saldo van SRD 25.997,70,  

een goed financieel jaar geweest voor de Vereniging. 
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Er is een lichte toename af te lezen van de USD vanwege de ontvangen sponsoring van 

Staatsolie. De SRD-ontvangsten zijn fors toegenomen, grotendeels vanwege de 

achterstallige contributie die door de leden is betaald. 

 

Het totaal vermogen van de Vereniging bedraagt per ultimo december 2020, op basis van 

de US- dollarkoers van SRD 14,02 en de Eurokoers van SRD 17.22, in totaal SRD 

352.409,22.  
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BIJLAGE 1: Voorgestelde VES Begroting 2021 
 

De Begroting van de Vereniging voor het jaar 2021 ziet er als volgt uit:  

 

VES Begroting 2021   
Post Omschrijving Bedrag SRD 

Uitgaven Nieuwjaarsreceptie 10.000 

 CEO Talk 13.000 

 Interne Discussies 2.000 

 Bedrijvenbezoek 2.000 

 Scriptieprijs 20.000 

 Econotori 30.000 

 Inzicht 18.000 

 Onvoorzien 10.000 

Totaal Uitgaven  105.000 

   
Ontvangsten Contributie 43.000 

 Sponsoring 50.000 

 Advertenties 12.000 

 Totaal Ontvangsten 105.000 

Verwacht Resultaat:  0 
 

 

 
 


