STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE

JAARVERSLAG 2010

1

Inhoudsopgave Jaarverslag 2010

Bestuurlijke ontwikkelingen................................................................................................ 3
Konmakandra ....................................................................................................................... 3
In 2010 bereikte resultaten .................................................................................................. 3
Aantal donateurs en sponsoren ........................................................................................... 3
Familieregister .................................................................................................................... 4
Tijdschrift ........................................................................................................................... 4
Website ............................................................................................................................... 4
Nieuwsflits ......................................................................................................................... 4
Lezingen en presentaties. ................................................................................................... 4
Stambomententoonstelling ................................................................................................. 4
Genealogisch spreekuur ..................................................................................................... 4
Cursussen ........................................................................................................................... 4
Ontsluiting van archieven................................................................................................... 4
Kring van SSG-donateurs in Suriname .............................................................................. 5
Bronnenpublicaties ............................................................................................................. 5
Teruggave Surinaamse archieven ....................................................................................... 5
Financieel Jaarverslag 2010 ................................................................................................ 6

2

Bestuurlijke ontwikkelingen
In maart 2010 is Chandra Doest toegetreden tot het bestuur. Zij heeft de functie van
coördinator van nieuwe activiteiten op zich genomen.
Op 31 december 2010 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
 voorzitter: Pieter Bol
 secretaris/penningmeester: Paul Davids
 leden: Cynthia Brand Flu, Sonja de Lange en Chandra Doest.
Het bestuur heeft 4 maal vergaderd in 2010.
Konmakandra
Op zaterdag 17 april 2010 werd in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag de
jaarlijkse Konmakandra van de stichting gehouden. De titel was deze keer: Gemengd
en Apart, enkele historische voorbeelden in Suriname en Nederland. Er waren
inleidingen van:
 De heer Stevo Akkermans over “Een woeste en onwillige bende”: de bizarre
Koloniale Tentoonstelling van 1883, gehouden op het Museumplein in
Amsterdam, waarbij o.a. 28 Surinamers werden tentoongesteld
 Mevrouw Wieke Vink over kleurgrenzen in de Surinaams-Joodse gemeenschap:
Zwart, wit, Joods?
 De heer Pieter Bol over de serie onderzoeksgidsen Voorouders van Verre, van
het CBG, waaronder de gids Sranan Famiri
 Mevrouw Nellie Bakboord over de geschiedenis van het onderwijs in Suriname:
“Van slavenschooltje tot ……………..”
In de middag was er ruim gelegenheid om te netwerken.
De als vanouds aanwezige boekenstands en de door Magda Korenhof
georganiseerde tentoonstelling van schoolfoto’s trokken veel belangstelling.
In 2010 bereikte resultaten
Aantal donateurs en sponsoren
In de loop van 2010 is het aantal donateurs verder gestegen. Op 31 december 2010
waren er 325 betalende donateurs geregistreerd. Het merendeel daarvan (288) is
woonachtig in Nederland, 23 donateurs wonen in Suriname en 14 in andere landen.
Daarbij ontvingen nog 14 betalende instanties in Nederland, 5 betalende instanties in
Suriname en 3 niet-betalende instanties in Suriname ons tijdschrift Wi Rutu.
Met de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Nederlandse Kring voor
Joodse Genealogie is er een uitwisselingsabonnement voor de uitgaven Wi Rutu,
Gens Nostra en Misjpoge.
Onze stichting had in 2010 twee sponsoren, Holland-Fernandes en Surinam Air
Cargo.
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Het minimumbedrag van de donateursbijdrage was ook in 2010 € 23,-. Voor in het
buitenland wonende donateurs is dat € 30,-, terwijl donateurs in Suriname tenminste
€ 10,- betalen.
Familieregister
De nieuwe versie van het familieregister per december 2010 is in januari 2011 aan
de donateurs toegezonden.
Tijdschrift
Wi Rutu is in 2010 tweemaal uitgekomen, in juli en december.
In de redactie zijn geen personele wijzigingen geweest.
Website
Geen wijzigingen.
Nieuwsflits
Om de donateurs op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen is er drie maal
een nieuwsflits uitgebracht per e-mail. Voor de donateurs zonder e-mailadres is de
nieuwsflits over de post verzonden.
Lezingen en presentaties.
Ook in 2010 hebben bestuursleden en actieve donateurs bij verschillende
gezelschappen informatiestands bemand en presentaties verzorgd over aspecten
van de Surinaamse genealogie. Hiervoor is een basis-powerpointpresentatie
beschikbaar.
Stambomententoonstelling
De reizende stambomententoonstelling is in de maanden november en december te
zien geweest in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, filiaal Bijlmer, AmsterdamZuidoost.
Genealogisch spreekuur
Gekoppeld aan de stambomententoonstelling zijn op 6 en 20 november 2010 in de
Openbare Bibliotheek Amsterdam, filiaal Bijlmer, Amsterdam-Zuidoost,
genealogische spreekuren gehouden voor belangstellenden uit Amsterdam en
omgeving.
Cursussen
In 2010 zijn geen begeleidingsavonden voor beginners gegeven en geen
bijeenkomsten voor gevorderden gehouden.
Ontsluiting van archieven
De contacten met het Nationaal Archief Suriname hebben zich in 2010 verder positief
ontwikkeld.
Op 8 mei 2010 heeft Pieter Bol voor het personeel van het Nationaal Archief
Suriname en andere belangstellenden een presentatie gehouden over de
Surinaamse volkstelling van 1921.
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Kring van SSG-donateurs in Suriname
Onder voorzitterschap van de contactpersoon van de stichting in Suriname, Marcel
Meyer, is in 2010 een tweetal bijeenkomsten van de in Suriname woonachtige
donateurs van de SSG gehouden. De eerste bijeenkomst was in aanwezigheid van
de voorzitter van de SSG, Pieter Bol, die daarbij enkele presentaties verzorgde. De
tweede was in het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief Suriname en behelsde
onder meer een rondleiding door de depots en andere delen van het gebouw.
Bronnenpublicaties
In 2010 is de tweede bronnenpublicatie van de SSG uitgegeven:
Overlijdensadvertenties en onbeheerde boedels, overledenen in Suriname 1 januari
1800 tot en met 31 december 1828, door John Sang- Ajang.
Teruggave Surinaamse archieven
Op donderdag 15 oktober 2009 hebben de overheden van Suriname en Nederland in
het Nationaal Archief in Den Haag een overeenkomst getekend, waarin het volgende
is afgesproken:
1. Ruim 800 strekkende meter archiefstukken, die in het verleden vanuit Suriname
naar Nederland zijn overgebracht en zich op dit moment in het Nationaal Archief
in Den Haag bevinden, keren de komende tijd terug naar Suriname.
2. Alle archiefstukken zullen echter eerst gedigitaliseerd (gescand) worden. Ze
komen via internet beschikbaar voor iedereen.
3. De overdracht van de originelen gebeurt geleidelijk en gaat naar verwachting
zeven jaar duren.
Op 3 maart 2010 is een Klankbordgroep van start gegaan, die vanuit het veld van
onderzoekers en gebruikers de leiding van dit project bij het Nationaal Archief
gevraagd en ongevraagd van advies dient. De voorzitter van de SSG, Pieter Bol is
op persoonlijke titel lid van deze klankbordgroep.
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Financieel Jaarverslag 2010
BALANS PER 31 DECEMBER 2010

Debet
Rabobank R/C
Rabobank Spaarrekening
Nog te ontvangen rente
Totaal

€ 3.793,52
€ 18.172,05
€
330,26
€ 22.295,83

Credit
Eigen vermogen
Vooruit ontvangen
Nog te betalen
Totaal

€ 22.248,01
€
10,00
€
37,82
€ 22.295,83
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EXPLOITATIEREKENING 2010

Ontvangsten
Donaties
Opbrengst drukwerk
Rente
Inkomsten Konmakandra
Donatie 2011
Sponsor
Totaal

€ 8.403,30
€ 2.864,40
€
430,64
€
165,00
€
10,00
€ 1.125,00
€ 12.998,34

Uitgaven
Bankkosten
Druk- en verzendkosten
Bestuurskosten
Website
Stamboomtentoonstelling
Kosten Konmakandra
Overige onkosten
Totaal

Resultaat

€
165,64
€ 12.961,02
€
265,50
€
94,01
€
890,80
€
891,70
€
69,87
€ 15.338,54
- € 2.340,20

Toelichting:
Het negatieve resultaat is volledig veroorzaakt door de hoge druk- en verzendkosten.
Deze zijn voor een groot deel veroorzaakt door de kosten van het drukken van de
bronnenpublicatie ‘Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels 1800-1828’
(totaal 294 exemplaren).
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