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Nieuwsbrief september 2022 
 

Geacht lid van Het Surinaams Verbond,   

 

Zoals u heeft gemerkt zijn er dit jaar weer enkele activiteiten gepland. De eerste Algemene 

Ledenvergadering en de Boottocht zijn al achter de rug. Op beide evenementen kunnen we met 

een goed gevoel terugkijken. We kijken daarom met vertrouwen naar de komende twee 

evenementen, het Najaarsfeest en de tweede Algemene Ledenvergadering.  

  

De Coronapandemie is nog niet ten einde maar lijkt wel onder controle te zijn. Toch verwacht 

het RIVM dat het coronavirus in het najaar weer zal oplaaien en dat de besmettingen zullen 

toenemen. Vanaf half september wordt daarom een herhaalprik tegen corona aangeboden. Op 

de website van het RIVM is te lezen: “Er is geen verschil in de werking van de herhaalprik en 

de boosterprik. Beide prikken zijn bedoeld om de afweer te verbeteren en extra te beschermen 

tegen het coronavirus. Vanaf nu houden we de term herhaalprik aan, dit geeft duidelijker aan 

dat de prik vaker herhaald kan worden. Hoe vaak hangt af van hoe het coronavirus zich verder 

ontwikkelt.” 

 

Het bestuur vindt de gezondheid en veiligheid van iedereen het belangrijkst en heeft steeds op 

het standpunt gestaan om pas activiteiten te organiseren als alles vrijgegeven is en er geen 

coronaregels zijn. Dat is nog steeds het geval! 

 

De feestcommissie en het bestuur gaan daarom door met de organisatie van Het Najaarsfeest en 

de tweede Algemene Ledenvergadering dit jaar. Het bestuur is ook voorzichtig begonnen om de 

activiteiten voor volgend jaar te plannen. Op de komende Algemene Ledenvergadering hoort u 

daar meer over.  

 

Algemene Ledenvergadering, zondag 29 mei 
Op deze Algemene Ledenvergadering is een nieuwe voorzitter gekozen: Jenny Bodeutsch 

 

Op deze Algemene Ledenvergadering zijn de volgende verslagen behandeld en goedgekeurd: 

- verslag Algemene Ledenvergadering van zondag 17 november 2019 

- financieel- en jaarverslag van 2019  

- financieel- en jaarverslag van 2020 

- financieel- en jaarverslag van 2021 

De diverse kascommissies van elk jaar hebben de financiële status van dat jaar beoordeeld en 

goed bevonden en aan de Algemene Ledenvergadering gevraagd het bestuur decharge te geven 

voor de jaren 2019, 2020 en 2021, wat geschiedde. 

 

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

bestuur. 

 

Algemene Ledenvergadering, zondag 27 november 
De uitnodiging met agenda voor deze vergadering treft u samen bij deze Nieuwsbrief aan. 

 

Oso Koranti 
Deze nieuwsbrief vervangt de Oso Koranti van juli.  
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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 heeft dit jaar enkele bestuursvergaderingen op afstand gehouden. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van Pexip en 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.   

 

Feestcommissie 
 

Boottocht 

De Boottocht op zondag 7 augustus met de m.p.s. Eureka is achter de rug. Met bijna 300 

betalende gasten is de opkomst goed geweest.  

 

Omdat de geplande opstapplaats achter het Amsterdam CS verbouwd werd was deze verplaatst 

naar het Eyeponton aan de overkant van het water waardoor alle gasten gebruik moesten maken 

van een van de veerponten. Gelukkig heeft dat niet tot noemenswaardige problemen en 

vertraging geleid.   

 

Mede door de inzet van onze vrijwilligers, de goede opkomst, de muziek van de Combe band 

en DJ Kenneth Zandwijken, de goede sfeer en een positief resultaat, kunnen we deze Boottocht 

als geslaagd beschouwen. De foto’s van Oswald Bodeutsch zijn op onze website gepubliceerd. 

 

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan zijn/haar steentje heeft bijgedragen! 

 

De ontvangen reacties worden ter harte genomen en met de eigen ervaringen gebruikt om de 

Boottocht de volgende keer nog beter te organiseren.  

 

Najaarsfeest 

Het Najaarsfeest wordt georganiseerd op zondag 13 november bij het Event Center Fokker in 

Hoofddorp. De uitnodiging met alle gegevens treft u samen bij deze Nieuwsbrief aan. 

 

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. Indien hier op de komende 

Algemene Ledenvergadering geen belangstelling voor is zal deze commissie opgeheven 

worden. 
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Reiscommissie 
Omdat de situatie m.b.t. Corona nog steeds speelt en de gezondheid- en veiligheidsaspecten 

belangrijk zijn is eerder besloten om dit jaar nog geen buitenlandse reis te organiseren. De 

commissie heeft diverse kostenindicaties opgevraagd voor een leuke eendaagse bustocht in 

Nederland. Uit de ontvangen reacties blijkt dat ook hier de prijzen flink gestegen zijn.  

   

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. 

 

De leden die vanaf 2019 een nieuw lid hebben aangebracht en daarvoor nog geen 1/5-staatslot 

hebben ontvangen zijn niet vergeten. Zij zullen binnenkort het 1/5-staatslot of loten per post 

ontvangen. 

 

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

 

OPROEP Wij proberen contact te krijgen met:  

- dhr. M.E.D. Bakboord uit Voorburg 

Kent u het nieuwe telefoonnummer en/of adres van dhr. Bakboord wilt u dan vragen om dit 

door te geven aan onze administratie. Alvast hartelijk dank. 

 

Nawoord 
De Coronapandemie lijkt onder controle te zijn en te blijven. Met een geslaagde Algemene 

Ledenvergadering en Boottocht achter de rug en het nog geplande Najaarsfeest en Algemene 

Ledenvergadering voor de boeg kijkt het bestuur ook al voorzichtig naar volgend jaar. 

 

Op de komende Algemene Ledenvergadering zal de planning voor volgend jaar behandeld 

worden.  

 

Wij hopen u snel 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) 


