Nieuwsbrief mei 2022
Geacht lid van Het Surinaams Verbond,
Deze Nieuwsbrief ontvangt u wat later dan eerder aangekondigd maar het bestuur kan u nu
voorzichtig meedelen dat er dit jaar weer enkele activiteiten zijn gepland!
De Coronapandemie is nog niet ten einde maar alle maatregelen om verdere besmetting te
voorkomen zijn in Nederland inmiddels ingetrokken.
Vanaf 26 februari wordt een tweede “booster” vaccinatie aangeraden voor onder andere mensen
van 70 jaar en ouder omdat gebleken is dat de effectiviteit tegen ziekenhuisopname van de
eerste booster vaccinatie bij de doelgroep na 3 maanden afneemt over de tijd. Inmiddels geldt
dat ook voor de 60-plussers.
Het bestuur vindt de gezondheid en veiligheid van iedereen het belangrijkst en heeft steeds op
het standpunt gestaan om pas weer activiteiten te organiseren als alles vrijgegeven is en er geen
coronaregels meer zijn. Wel dat is nu het geval!
Het bestuur heeft daarom besloten om dit jaar in ieder geval de volgende activiteiten weer op de
activiteitenkalender te plaatsen: Algemene Ledenvergadering, Boottocht en Najaarsfeest.

Algemene Ledenvergadering, zondag 29 mei
De eerste activiteit van dit jaar is een Algemene Ledenvergadering. Omdat de laatste Algemene
Ledenvergadering stamt van zondag 17 november 2019 staan de financiële- en jaarverslagen
van 2019 maar ook van 2020 en 2021 op de agenda. Op het moment van dit schrijven is de
kascommissie bezig om de financiële zaken van 2021 door te nemen en te beoordelen.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om alle stukken door te nemen is de zaal 1 uur eerder
opengesteld. Ook wordt u deze keer gevraagd om u uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de
vergadering aan te melden. Dit is bedoeld om de organisatie die middag in goede banen te
kunnen leiden.
Een belangrijk punt op de agenda is de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Op het moment
van dit schrijven heeft alleen Jenny Bodeutsch zich kandidaat gesteld.
Omdat het bestuur op dit moment uit 4 leden bestaat, en dit er minimaal 5 zouden moeten zijn,
staat er voor het bestuur een vacature open. Wilt u zich (nog meer) inzetten voor de vereniging
en ziet u een deelname aan het bestuur van Het Surinaams Verbond wel zitten geef uw
belangstelling dan schriftelijk of per e-mail door aan de secretaris.
De uitnodiging voor deze vergadering treft u samen bij deze Nieuwsbrief aan.

Oso Koranti
Deze nieuwsbrief vervangt de Oso Koranti van maart.
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Ben Douglas lid in de Orde van Oranje Nassau
Op maandag 25 april heeft de Burgemeester van Hoofddorp Marianne Schuurmans, ons
gewaardeerde lid en redacteur van de Oso Koranti, Ben Douglas de versierselen opgespeld
behorende bij de benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Namens het bestuur van harte gefeliciteerd Ben!
Heeft u ideeën, verhalen, speciale recepten van (Surinaamse) lekkernijen, puzzels of andere
informatie die u met de leden wilt delen en geschikt zijn voor de Oso Koranti? Heeft u
bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal over hoe u de coronacrisis beleeft heeft, of wilt u iets
vertellen over de betrokkenheid met familie en vrienden in Suriname? Wij zijn benieuwd naar
uw verhalen en kijken ernaar uit om u weer een Oso Koranti te kunnen aanbieden.

Bestuur
Omdat het bestuur op dit moment uit 4 leden bestaat en dit er volgens de statuten minimaal 5
moeten zijn, staat er voor het bestuur al enige tijd een vacature open. Wilt u zich (nog meer)
inzetten voor de vereniging en ziet u een deelname aan het bestuur van Het Surinaams Verbond
wel zitten, geef uw belangstelling dan schriftelijk of per e-mail door aan de secretaris.
Het bestuur heeft dit jaar enkele bestuursvergaderingen op afstand gehouden. Hiervoor is
gebruik gemaakt van Pexip.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om de activiteiten dit jaar weer rustig en beperkt op te starten.
De eerste en belangrijkste activiteit is natuurlijk de Algemene Ledenvergadering waarvoor u de
uitnodiging met agenda bij deze Nieuwsbrief ontvangt.
Het bestuur en de commissies worden met flinke prijsstijgingen geconfronteerd. Dit zal u
waarschijnlijk bij uw boodschappen en activiteiten ook al ondervonden hebben. Het bestuur
doet er alles aan om het lidmaatschap en de activiteiten zo betaalbaar mogelijk te houden. De
vereniging heeft geen winstoogmerk maar de inkomsten zullen over een heel jaar gezien toch
zoveel mogelijk gelijk met de uitgaven moeten (blijven) lopen.
In overleg met onze juridisch adviseur, Edwin Ng A Tham, is besloten om bij al onze
toekomstige activiteiten een disclaimer op te nemen. Hiermee wordt het nog duidelijker
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gemaakt dat iedereen die deelneemt aan een van de activiteiten van de vereniging dat altijd op
eigen risico doet en dat de vereniging of haar organen geen aansprakelijkheid aanvaarden zoals
vermeld. De disclaimer is ook opgenomen bij de activiteitenagenda op onze website.

Feestcommissie, feestlocatie
De feestcommissie heeft naar aanleiding van de oproep naar een nieuwe feestlocatie diverse
suggesties ontvangen en diverse locaties bekeken en ook enkele bezocht. Enkele leden hebben
ook nieuwe ideeën geuit voor de feesten. Allen hartelijk dank hiervoor.
Voor dit jaar zijn 2 activiteiten gepland, een Boottocht en een Najaarsfeest.
De Boottocht wordt georganiseerd op zondag 7 augustus. Helaas is de River Dream, waar we
de laatste jaren gebruik van konden maken, verkocht. In plaats daarvan varen we deze keer met
de m.p.s. Eureka. De uitnodiging en alle details zullen ruim vooraf verstuurd worden.
Het Najaarsfeest wordt georganiseerd op 13 november bij Event Center Fokker in Hoofddorp.
De oud-leden onder ons zullen zich deze locatie nog kunnen herinneren omdat daar in het
verleden vaker feesten zijn georganiseerd. De uitnodiging en alle details zullen ruim vooraf
verstuurd worden.

Culturele commissie
OPROEP Het bestuur is op zoek naar leden die deel willen nemen in de culturele commissie.
De culturele commissie organiseert o.a. de lezingen en museumbezoeken en adviseert het
bestuur over culturele zaken in het algemeen.

Reiscommissie
Omdat de situatie m.b.t. Corona nog steeds speelt en de gezondheid- en veiligheidsaspecten
belangrijk zijn is besloten om dit jaar nog geen buitenlandse reis te organiseren. De commissie
onderzoekt of een leuke bustocht voor een dag in Nederland georganiseerd kan worden.
De commissie houdt zich, zoals altijd, aanbevolen voor ideeën.

Ledenadministratie
Ook dit jaar kunnen de leden die dit jaar een bigi jari te vieren hebben een leuke
verjaardagskaart van de vereniging ontvangen. Met dank aan Marlon en Haidy Bergfeld die
deze taak hebben overgenomen van Willy Gerard-Verschuur.
De leden die vanaf 2019 een nieuw lid hebben aangebracht en daarvoor nog geen 1/5-staatslot
hebben ontvangen zijn niet vergeten. Zij zullen het 1/5-staatslot of loten zoveel mogelijk bij een
van de aangekondigde activiteiten persoonlijk uitgereikt krijgen.
Is uw telefoonnummer, adres of e-mailadres gewijzigd? Wilt u dit dan a.u.b. doorgeven.

Agenda voor 2022
Voor dit jaar staan de volgende activiteiten gepland:
Algemene Ledenvergadering, zondag 29 mei
Boottocht, zondag 7 augustus
Najaarsfeest, zondag 13 november
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Nawoord
Het bestuur stelt het zeer op prijs dat u ondanks alle coronaperikelen onze vereniging trouw
bent gebleven. En uw geduld wordt beloond.
Het lijkt er dit jaar toch eindelijk weer van te komen. Alle maatregelen om de Corona pandemie
tot staan te brengen zijn ingetrokken. Dit betekent helaas nog niet dat we nu van Corona verlost
zijn maar wij zien dit toch als belangrijk signaal om weer activiteiten te gaan organiseren.
Maar wij blijven voorzichtig, daarom is het aantal activiteiten nog beperkt en kijken we met een
hoopvolle blik ook al naar volgend jaar.
Wij hopen u snel weer te verwelkomen bij onze activiteiten.

Pas alstublieft goed op u zelf en blijf gezond.
Het bestuur
Jenny Bodeutsch (vice voorzitter),
Iwan Tay (penningmeester),
Maaike Arnhem,
John van der Korput (secretaris)
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