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Nieuwsbrief maart 2023 
 

Geacht lid van Het Surinaams Verbond,   

 

Het jaar 2022 is achter de rug en we kunnen met een goed gevoel terugkijken op de Boottocht, 

het Najaarsfeest en twee Algemene Ledenvergaderingen.  

 

De Coronapandemie is onder controle maar we blijven de nieuwsberichten en de website van 

het RIVM volgen. Op 23-02-2023 vermeld de website van het RIVM: “Heb je klachten die 

passen bij corona (COVID-19), dan is het belangrijk om thuis te blijven en een zelftest te doen. 

Als je corona hebt, ga je in isolatie. Zo help je voorkomen dat de mensen om jou heen ook 

besmet raken.”   

 

Het is duidelijk dat we nog waakzaam moeten blijven maar omdat de vooruitzichten goed zijn 

heeft het bestuur alvast een aantal activiteiten gepland. Het is mogelijk dat enkele activiteiten 

anders opgezet zullen worden. Het bestuur streeft er in ieder geval na om het voor iedereen zo 

betaalbaar mogelijk te houden.   

 

De activiteitenagenda voor 2023 
Voor dit jaar staan de volgende activiteiten gepland: 

Nieuwjaarsbijeenkomst, zondag 15 januari 

Algemene Ledenvergadering, zondag 2 april 

Bigi Sma Dey, zondag 30 april 

Voorjaarsfeest, zondag 11 juni 

Boottocht, zondag 27 augustus 

Algemene Ledenvergadering, zondag 12 november 

Najaarsfeest, (datum nog te bepalen) 

 

Zet u deze dagen alvast in uw agenda dan hoeft u geen activiteit te missen. 

 

Algemene Ledenvergadering, zondag 2 april 
Op de agenda staan o.a. de behandeling van het financieel verslag van 2022, het jaarverslag van 

2022 en een wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Op het moment van dit schrijven is de 

kascommissie bezig om de financiële zaken van 2022 door te nemen en te beoordelen.  

De leden van de kascommissie voor 2023 zullen deze vergadering benoemd moeten worden. 

 

Ondanks eerdere oproepen is er nog geen lid geweest die zich aangemeld heeft voor het 

bestuur. Statutair dient het bestuur uit een oneven en minstens 5 personen te bestaan. Het  

bestuur doet daarom nog eens een dringende oproep aan geschikte kandidaten om zich 

beschikbaar te stellen voor het bestuur.  

 

De uitnodiging voor deze vergadering wordt u apart toegestuurd. Na de vergadering is er 

gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een hapje en drankje. 
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Oso Koranti 
Deze nieuwsbrief vervangt de Oso Koranti van maart.  
 

Bestuur 
HERHALING OPROEP Omdat het bestuur op dit moment uit 4 leden bestaat, en dit er 

volgens onze statuten 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. 

 

Het bestuur gaat door om de bestuursvergaderingen op afstand te houden. Hiervoor wordt  

gebruik gemaakt van Zoom.  

 

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.  

 

Wegens opzegging van het lidmaatschap heeft het bestuur helaas afscheid moeten nemen van 

haar juridisch adviseur, Edwin Ng A Tham. Vanaf deze plaats danken wij Edwin hartelijk voor 

alle ondersteuning en aanbevelingen die wij de afgelopen jaren van hem hebben ontvangen.    

 

Nieuwjaarsborrel 

De Nieuwjaarsborrel op zondag 15 januari in het Huis van de Wijk Buitenveldert in Amsterdam 

was gezellig en geslaagd. Ruim 50 leden waren aanwezig om onder het genot van een hapje en 

drankje met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Helaas ontbraken onze voorzitter Jenny 

Bodeutsch en bestuurslid Maaike Arnhem en nog enkele andere leden wegens ziekte. 

 

De tafels in de grote theaterzaal waren door de medewerkers van het Huis van de Wijk, Joke en 

Klaus, mooi versierd. Verschillende leden hadden wat lekkers meegenomen, wat onder de 

aanwezigen met hulp van Diana Hoefdraad met haar man en dochter, Monique en Lea 

Bodeutsch en Josta van der Korput verdeeld werd.  

De volgende leden worden heel hartelijk bedankt voor hun bijdrage: 

Lea en Vera Bodeutsch voor de kaasstengels, Nel-Marie Chitanie voor de gele koek, Diana 

Hoefdraad voor de Gomma koekjes, Mirella Janssen voor de Keksie, Ron en Jolanda Koorndijk 

voor de Somosas, Marleen Ritzema voor de Vleesbroodjes, Carmelita Tjin-Kroos voor de Kaas 

met Augurk stokjes, Irene Veldema voor de Rum Cake en Iwan Tay voor het Gemberbier en 

achtergrond muziek. Van een doos met Baka Bana is de gulle gever/geefster helaas niet bekend.     

 

Enkele leden hebben vooraf, tijdens en ook na afloop een financiële donatie gedaan waarvoor 

ook allemaal hartelijk dank.    
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Feestcommissie 
De feestcommissie is druk bezig geweest om enkele feestlocaties te bezoeken en gesprekken te 

voeren. Enkele data zijn al gereserveerd en de ontvangen offertes worden bekeken en afgestemd 

in het bestuur.   

 

Culturele commissie 
HERHALING 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.  

 

Op de Algemene Ledenvergadering in november 2022 heeft 1 lid zich aangemeld. Meer leden 

zijn welkom voor deze commissie. Wie meldt zich nog meer aan? 

 

Reiscommissie 
Naar aanleiding van de laatste oproep in de Nieuwsbrief van december 2022 om de 

belangstelling voor een reis door te geven zijn enkele reacties ontvangen. De commissie bekijkt 

de ontvangen reacties.   

 

Ledenadministratie  
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom: 

 

Dhr.   R. Babel, Zaandam Mevr. M. Janssen, Amsterdam 

Mevr. H. Bergraaf, Amsterdam Mevr. C. Jordan-Overman, Amsterdam 

Mevr. J. Brunst, Amsterdam Dhr.   G. Kliwon, Almere  

Mevr. L. Burleson, Diemen Mevr. M. Sallons-Sumter, Capelle a/d IJssel 

Mevr. D. Dollart, Amsterdam   

 

Aan het begin van dit jaar hebben helaas nog enkele leden hun lidmaatschap opgezegd. Op het 

moment van schrijven van deze brief bestaat de vereniging uit 186 leden. 

  

Dit jaar kunnen de leden die een bigi jari te vieren hebben weer een leuke verjaardagskaart van 

de vereniging tegemoed zien. Met dank aan Marlon en Haidy Bergfeld die deze kaarten 

verzorgen. 

 

De actie/ledenwerving “Elk lid werft een nieuw lid” is nog steeds van kracht. De leden die 

een nieuw lid aanbrengen ontvangen daarvoor een 1/5-staatslot cadeau. 

 

Is uw telefoonnummer, adres of e-mailadres gewijzigd? Wilt u dit dan a.u.b. doorgeven. 

 

 

Contributie herinnering 
De contributiefacturen zijn begin januari opgestuurd. Als u uw contributie nog niet hebt 

overgemaakt verzoeken wij u beleefd om daar alsnog aandacht aan te schenken.  

Denkt u er a.u.b. ook aan om het juiste contributiebedrag over te maken en per overboeking een 

(1) bedrag per persoon over te maken met de vermelding van het factuurnummer en 

lidmaatschap nummer. 
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Jubilarissen 
Dit verenigingsjaar kunnen wij weer 8 jubilarissen bekend maken. 

Wij feliciteren de volgende leden hartelijk met het behaalde jubileum: 

 

Naam Aantal jaren lid 

Dhr. Cairo, M.E.S. 25 

Mevr. Cairo-Cronie, A.J. 25 

Mevr. Gerard-Verschuur, W.M.F. 30 

Dhr. Korput, J.S.M. v.d. 25 

Mevr. Lettinga-Haselhoef, L.E. 30 

Mevr. Matabhik, L. 30 

Mevr. Tubbergen-Noorland, W.C.A. 30 

Dhr. Westerveld, E.E. 25 

 

 

 

Wij hopen u dit jaar weer te verwelkomen bij onze activiteiten. 

 

 

Pas alstublieft goed op u zelf en blijf gezond.  
 

 

Het bestuur 
Jenny Bodeutsch (voorzitter),  

Iwan Tay (penningmeester),  

Maaike Arnhem (bestuurslid), 

John van der Korput (secretaris) 


