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Nieuwsbrief december 2022 
 

Geacht lid van Het Surinaams Verbond,   

 

Het Najaarsfeest en de tweede Algemene Ledenvergadering zijn achter de rug. Hiermee kunnen 

we, samen met de Boottocht en de eerste Algemene Ledenvergadering, met een goed gevoel 

terugkijken op 2022. We kijken daarom met vertrouwen naar het komende jaar. 

 

De Coronapandemie lijkt nu echt onder controle te zijn maar we blijven de nieuwsberichten en 

de  website van het RIVM volgen.  

 

Omdat de vooruitzichten goed zijn is het bestuur begonnen om de activiteiten voor volgend jaar 

te plannen. In principe zullen alle activiteiten weer georganiseerd worden die u van ons gewend 

bent. 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.   

 

Algemene Ledenvergadering, zondag 27 november 
Op deze Algemene Ledenvergadering zijn o.a. behandeld: 

- verslag Algemene Ledenvergadering van zondag 29 mei 2022, goedgekeurd 

- voorstel contributieverhoging met 10% i.v.m. oplopende kosten, goedgekeurd 

  Met ingang van 2023 gelden de volgende contributiebedragen: 

   - standaard lidmaatschap           € 55,00 

   - ouderen van 70 jaar en ouder: € 27,50   (de leeftijd op 1 januari) 

   - partner lidmaatschap:              € 38,50 

- de begroting voor 2023, goedgekeurd 

 

Het bestuur nodigt iedere geschikt lid uit om: 

- deel te nemen in het bestuur (1 vacature)  

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

- deel te nemen in de culturele commissie.  

   Op dit moment heeft 1 lid zich aangemeld. Meer aanmeldingen zijn welkom. 

 

Oso Koranti 
Deze nieuwsbrief vervangt de Oso Koranti van november.  
 

 Jubilarissen 
Op de valreep kunnen we voor dit verenigingsjaar nog een aantal jubilarissen bekend maken.  

Wij feliciteren de volgende leden hartelijk met het behaalde jubileum: 

 

Naam Aantal jaren lid 

Dhr. Vergnes, L.J.M. , Amstelveen 40 

Dhr. Beudeker, W., Amsterdam 25 

Mevr. Oosthuizen-Felter, E.E. , Maarssen 25 

Dhr. Stuger, S.R. , Hoofddorp 25 

Mevr. Stuger-Cronie, H.S. , Hoofddorp 25 
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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.  

 

De toegangsprijzen voor de afgelopen Boottocht en Najaarsfeest waren al wat hoger dan de 

voorgaande jaren voor corona. In de afgelopen Algemene Ledenvergadering is per 1 januari 

2023 ook een contributieverhoging van 10% afgesproken.   

 

Feestcommissie 
Najaarsfeest 

Het Najaarsfeest op zondag 13 november bij het Event Center Fokker in Hoofddorp is achter de 

rug. Het Najaarsfeest is door bijna 150 betalende bezoekers bezocht.   

 

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

en DJ Kenneth Zandwijken, en de goede sfeer, kunnen we het Najaarsfeest als geslaagd 

beschouwen. Helaas is het Najaarsfeest met een licht negatief resultaat geëindigd. De foto’s van 

Oswald Bodeutsch zijn op onze website gepubliceerd. 

 

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

 

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 heeft 1 lid zich aangemeld. Meer leden zijn 

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

 

Reiscommissie 
   

De commissie heeft de eerder geannuleerde bus/vliegreis naar Italië nog “in de pocket”. Op de 

Algemene Ledenvergadering in november is ook geopperd om een trein-busreis of een cruise te 

organiseren.   
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OPROEP  Heeft u belangstelling voor de bus/vliegreis naar Italië, een bus/treinreis, een cruise 

of ander soort reis? Geef dit dan door aan de commissie of via het secretariaat. 

 

Ledenadministratie  
Dit jaar hebben de leden die een bigi jari te vieren hadden een leuke verjaardagskaart van de 

vereniging ontvangen. Met dank aan Marlon en Haidy Bergfeld. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Kerst en Nieuwjaarswensen 
 

Het bestuur wenst u hele fijne en gezegende kerstdagen toe en  

een gelukkig en gezond Nieuwjaar 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Als eerste activiteit wordt een Nieuwjaarsborrel georganiseerd voor alle leden op 15 januari 

2023. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging.  

 

 

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) 


