
 

 
Correspondentieadres:  

Het Surinaams Verbond 

Postbus 5038 

1380 GA Weesp 

Correspondentie e-mail adres:     

mail@het-surinaams-verbond.nl         

 

 

Informatie over de vereniging: 

www.het-surinaams-verbond.nl      

 

                                                       1    

 

Nieuwsbrief  maart 2021 
 

 

Geacht lid van Het Surinaams Verbond,   

   

 

De Coronapandemie houdt nog nagenoeg iedereen wereldwijd in zijn macht. Wereldwijd zijn er 

veel slachtoffers gevallen en zijn er veel mensen ziek. Inmiddels zijn er al wel verschillende  

vaccins beschikbaar gekomen en mogelijk heeft u er zelfs al een ontvangen. Het zal nog wel 

even duren voordat er voldoende mensen gevaccineerd zijn, het aantal besmettingen flink zal 

afnemen en we weer over kunnen gaan naar onze normale bezigheden.  

 

Als de signalen van onze regering en het RIVM weer positief worden en iedereen weer in de 

gelegenheid wordt gesteld om elkaar zonder zorgen te ontmoeten zullen wij ook weer snel de 

draad voor u en de vereniging oppakken.   

 

Wij missen u en we missen de activiteiten waarbij we elkaar kunnen treffen onder het genot van 

een hapje en drankje. Wij hopen evenwel dat het onder deze omstandigheden goed met u gaat 

en dat u het nog even vol kan houden.  

 

Wij zijn blij dat wij u vorig jaar op een leuke manier hebben kunnen verrassen. De AH-

cadeaukaart heeft velen van u aangenaam verrast, dat blijkt althans uit de vele postkaarten en e-

mails die wij ontvangen hebben. Wij danken u hartelijk voor de ontvangen kerst- en 

nieuwjaarswensen en de terugkoppeling op de cadeaukaart. 

 

Oso Koranti 
Deze nieuwsbrief vervangt de Oso Koranti van maart. 

Heeft u ideeën, verhalen of andere informatie die u met de leden wilt delen en geschikt zijn 

voor de Oso Koranti geef ze dan door aan de redactie. Wij kijken erna uit om u weer een  

Oso Koranti te kunnen aanbieden.   

 

Bericht van overlijden. 

Wij hebben het droevige bericht ontvangen dat mevrouw Juanita Maanster op 13 maart jl. op 

83-jarige leeftijd plotseling is overleden. Juanita was vaak aanwezig bij onze activiteiten en 

sinds 2012 lid van de vereniging. Wij wensen de familie Maanster heel veel sterkte. 

 

Jubilarissen 
Dit verenigingsjaar kunnen wij weer 6 jubilarissen bekend maken.  

Wij feliciteren de volgende leden hartelijk met het behaalde jubileum: 

 

Naam Aantal jaren lid 

Dhr. E.E. (Edward) Brouwn, Amsterdam 45 

Mevr. N. (Nanhya ) Thijn-Elliot, Amsterdam 45 

Mevr. D. (Diana) Amo, Hoofddorp  35 

Mevr. S.J. (Stephanie) Vergnes-Mercuur, Amstelveen 30 

Mevr. J.G. (Gerda) Meyers-Colli, Amstelveen  30 

Mevr. J.E. (Josta) van der Korput-Wielkens, Weesp 30 
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Algemene Ledenvergadering 
Een belangrijke activiteit die moet plaatsvinden is de Algemene Ledenvergadering. Door de 

coronapandemie is het helaas nog niet mogelijk een ALV te organiseren waarbij alle leden in 

staat gesteld kunnen worden om die bij te wonen. Vanzelfsprekend is het bestuur bezig met het 

financieel jaarverslag en het algemeen jaarverslag van 2020. Het financieel jaarverslag zal door  

penningmeester Iwan Tay ook aan de kascommissie worden aangeboden ter goedkeuring. 

 

Op de agenda zal, naast de standaard agendapunten, de verkiezing van een nieuwe Voorzitter 

staan. Onze voorzitter Egbert Doest heeft zoals aangekondigd zijn voorzittersfunctie  per 1-1-

2021 neergelegd. Vanaf deze plaats danken wij Egbert hartelijk voor de vele jaren dat hij het 

voorzitterschap van de vereniging heeft vervuld en niet te vergeten ook voor het vervullen van 

de penningmeesterfunctie in de laatste jaren. 

 

 

Bestuur 
Voor het voorzitterschap heeft Jenny Bodeutsch zich op dit moment nog als enige kandidaat 

aangemeld. Tot de eerstvolgende ALV heeft u ook nog de gelegenheid zich aan te melden voor 

de voorzittersfunctie. Het bestuur heeft Jenny Bodeutsch voorlopig gekozen tot vice voorzitter.    

Omdat het bestuur op dit moment uit 4 leden bestaat is er ook voor het bestuur een vacature 

ontstaan. 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 door aan de 

secretaris via een van de onderstaande mogelijkheden.  

 

De vaste kosten voor de vereniging nemen elk jaar toe. Als een van de kostenbesparingen is het 

bestuur voornemens om per april de spaar- en betaalrekening bij de ABN-AMRO bank op te 

zeggen en onder te brengen bij de ING bank, waar nu ook de betaalrekening ondergebracht is.     

 

Het bestuur heeft met succes een bestuursvergadering op afstand gehouden. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van ZOOM, een gratis videobeldienst. Het bestuur wil u graag in de gelegenheid 

stellen om aan een informele ZOOM sessie met het bestuur deel te nemen indien u daarvoor 

belangstelling heeft.   

 

Oproep voor deelname aan een ZOOM-sessie 

Wilt u een keer met het bestuur en andere leden van gedachten wisselen over alle zaken die 

voor de vereniging en haar leden van belang kunnen zijn meldt u zich dan via e-mail aan bij het 

secretariaat. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen dan 1 of meerdere ZOOM-sessies  

georganiseerd worden van ongeveer 1 uur op een zondagmiddag. De leden die zich aanmelden 

krijgen vooraf bericht met alle nodige informatie. Om aan een ZOOM-sessie mee te kunnen 

doen dient u te beschikken over een mobiele telefoon met camera, een tablet, een Windows PC 

of een Apple computer. Een ZOOM-account is niet nodig. 
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Feestlocatie 
Helaas komt het Bowlingcentrum Borchland in Amsterdan Zuid-Oost als onze meest recente 

feestlocatie te vervallen. Het Bowlingcentrum zal plaats moeten gaan maken voor o.a. nieuwe 

woningen. Dit betekent dat het bestuur weer op zoek gaat naar een nieuwe feestlocatie. Uw 

hulp kunnen we daarbij goed gebruiken. 

 

Oproep voor een nieuwe feestlocatie: Weet u een geschikte feestlocatie voor onze vereniging 

laat het ons dan a.u.b. weten. Wij zijn op zoek naar een ruime feestlocatie in Amsterdam of 

nabije omgeving. De criteria waar we rekening mee houden zijn: de locatie, een goede 

bereikbaarheid met de auto, een ruime parkeergelegenheid, een goede bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer, een ruime zaal met zitgelegenheid voor 150-250 personen met een dansvloer 

en de beschikbaarheid van een keuken.      

 

Contributieherinnering 
Eind januari zijn de contributiebrieven verstuurd. Heeft u uw contributie nog niet overgemaakt 

wilt u dit dan alsnog doen? Vergeet dan niet om uw factuur en lidnummer te vermelden.  

Wij stellen het zeer op prijs dat u ondanks alle coronaperikelen onze vereniging trouw blijft. 

Wij hopen ook dat we, zo snel en veilig als dat weer mogelijk is, weer activiteiten voor u  

kunnen organiseren.   

 

 

 

Het bestuur wenst u in deze bijzondere periode, heel veel sterkte.  

 

Pas alstublieft goed op u zelf en blijf gezond. 

 

Wij hopen u snel weer te zien. 

 

 

 

Het bestuur 
Jenny Bodeutsch (vice voorzitter) 

Iwan Tay (penningmeester) 

Maaike Arnhem  

John van der Korput (secretaris) 


