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Nieuwsbrief nr. 1 
 

 

Geachte lid van Het Surinaams Verbond,  

 

 

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV), zondag 13 maart jongstleden, zijn een aantal 

belangrijke zaken gemeld die van belang zijn voor alle leden: 

 

1. Voorzitter Egbert Doest heeft te kennen gegeven te willen stoppen als voorzitter van de     

vereniging. Egbert heeft daarbij aangegeven om zijn functie tot de volgende ALV, in 

november van dit jaar, te willen voortzetten. Op de ALV in november wil Egbert zijn  

functie overdragen aan een nieuwe kandidaat. 

 

2. Penningmeester Maaike Arnhem heeft te kennen gegeven dat zij om 

gezondheidsredenen per april haar werkzaamheden als penningmeester niet meer kan 

verrichten en zij het bestuur zal verlaten. Maaike heeft afgelopen jaar, samen met de 

voorzitter en secretaris, veel tijd gestoken in het inrichten van het nieuwe e-Boekhouden 

pakket en dat is haar, getuige de opgeleverde jaarstukken en het verslag van de 

kascommissie, goed gelukt.  Voorzitter Egbert Doest zal voorlopig de  functie van 

penningmeester waarnemen. 

 

3. Bestuurslid Willy Gerard-Verschuur heeft te kennen gegeven om na 3 jaar zitting te 

hebben genomen in het bestuur eind dit jaar met haar functie als 2de secretaris en 

bestuurslid te willen stoppen.  

 

4. Op de ALV in november 2015 heeft Myra Karg belangstelling voor een bestuursfunctie 

getoond. Met Myra is afgesproken om een periode met het bestuur mee te draaien 

voordat zij een definitieve beslissing zal nemen om tot het bestuur toe te treden.  

 

 

OPROEP 

Het bestuur betreurt het vertrek van de voorzitter, penningmeester en 2de secretaris en ziet zich 

daarom genoodzaakt een dringende oproep aan haar leden te doen om zich kandidaat te stellen 

als voorzitter, penningmeester of andere bestuursfunctie. Er moeten minimaal 2 nieuwe, 

geschikte kandidaten opstaan want anders ziet de toekomst van onze vereniging er niet 

rooskleurig uit! Kandidaten kunnen zich aanmelden via het secretariaat. 

 

 

 

Informatie van de reiscommissie (z.o.z.) 
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5. Reis naar Santa Susanna in Spanje, van 23 september t/m 5 oktober. 

Op de ALV van zondag 13 maart heeft Jenny Bodeutsch namens de reiscommissie een 

reis onder de aandacht gebracht van de stichting Madjoe Asli die in samenwerking met 

Solmar Tours dit jaar voor de 13de keer een reis naar Santa Susanna organiseert. De 

reiscommissie wijst erop dat deze reis niet door Het Surinaams Verbond wordt 

georganiseerd. Indien u, eventueel samen met andere leden, interesse voor deze reis 

heeft dient u zich zelf aan te melden via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. U 

heeft de keuze om met de bus mee te gaan of eventueel zelf een vliegreis te boeken. 

 

Hieronder volgen enkele gegevens voor deze reis.  

  
De volledige gegevens worden per e-mail apart naar alle leden van Het Surinaams 

Verbond gestuurd. Indien u interesse voor deze reis heeft, maar geen e-mail adres, dan 

kunt u alle gegevens via de secretaris aanvragen (06 – 24930646).  

    
Namens het bestuur, 

 

John v.d. Korput 

Secretaris 


