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Bestuurlijke ontwikkelingen
In 2011 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.
Op 31 december 2011 was het bestuur als volgt samengesteld:
 voorzitter: Pieter Bol
 secretaris/penningmeester: Paul Davids
 leden: Cynthia Brand Flu, Sonja de Lange en Chandra Doest.
Het bestuur heeft 5 maal vergaderd in 2011.
Konmakandra
Op zaterdag 16 april 2011 werd in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag de
jaarlijkse Konmakandra van de stichting gehouden. Vader niet bekend! Of toch wel?
Deze voor alle Surinaamse familieonderzoekers bekende vraag stond centraal in het
programma. Er waren verschillende inleidingen.
 Jean Jacques Vrij sprak over ''Vader achter de coulissen'', de zoektocht naar de
identiteit van de vader van een kind in het 18e en 19e eeuwse Suriname.
 Harmen Snel beantwoordde de vraag ''Hoe onbekend waren de Amsterdamse
vaders?'' Iets over de demografie van het onwettige kind in de beginjaren van de
Nederlandse Burgerlijke Stand.
 Helen Wijngaarde gaf een lezing over de kracht van de Koto. Kotomisi Mildred
Issel-Dankoor gaf daarbij een aanschouwelijke demonstratie en acteur Mike HoSam-Soi bracht een ode aan de Kotomisi.
 Ed Hofschreuder, webmaster van se SSG, presenteerde de nieuwe
(mogelijkheden van de) website van de stichting.
In de middag was er ruim gelegenheid om te netwerken. Tijdens de Konmakandra
werden TV-opnames gemaakt voor de NTR-serie De Slavernij, die in het najaar van
2011 werd uitgezonden. Aan de bij de serie behorende website heeft de SSG
meegewerkt.
De als vanouds aanwezige boekenstands en de door de werkgroep onder leiding van
Magda Korenhof georganiseerde tentoonstelling van klederdrachten trokken veel
belangstelling.
In 2011 bereikte resultaten
Tienjarig bestaan
In 2011 bestond de SSG tien jaar. Ter gelegenheid van dit tweede lustrum zijn
voorbereidingen getroffen voor de viering hiervan, maar door capaciteitsgebrek is de
uitvoering hiervan pas in 2012 tot stand gekomen.
Aantal donateurs en sponsoren
In de loop van 2011 is het aantal donateurs verder gestegen. Op 31 december 2011
waren er 360 betalende donateurs geregistreerd. Het merendeel daarvan (316) was
woonachtig in Nederland, 26 in Suriname en 18 in andere landen.
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Daarbij ontvingen nog verschillende betalende en niet-betalende instanties in
Nederland en 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 2011 twee sponsoren, FernandesGroup en Surinam Air Cargo.
Het minimumbedrag van de donateursbijdrage was ook in 2011 € 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 2011 tweemaal uitgekomen, in juli en december.
In 2011 heeft Gert Faken zijn lidmaatschap van de redactie van Wi Rutu beëindigd.
Website
Begin 2011 is de vernieuwde website van de SSG gelanceerd. Naast een nieuwe
vormgeving en een aangevulde inhoud is ook een speciaal voor donateurs van de
SSG gereserveerd gedeelte gepresenteerd, waaronder de mogelijkheid om online
met elkaar gegevens uit te wisselen.
Nieuwsflits
In 2011 zijn geen nieuwe nieuwsflitsen uitgebracht. Bedoeling is de nieuwe website
ook te benutten voor de plaatsing van meer actuele nieuwsberichten. Door middel
van daaraan gekoppelde ''attenderingsmails'' worden de donateurs op het bestaan
van het nieuwe bericht gewezen.
Lezingen en presentaties.
Ook in 2011 hebben bestuursleden en actieve donateurs bij verschillende
gezelschappen informatiestands bemand en presentaties verzorgd over aspecten
van de Surinaamse genealogie.
Stambomententoonstelling
De reizende stambomententoonstelling is van 14 november tot en met 12 december
2011 te zien geweest in de hoofdvestiging van de Gemeentebibliotheek Rotterdam.
Genealogisch spreekuur
Op 28 mei, 26 november en 10 december 2011 zijn in de Gemeentebibliotheek
Rotterdam genealogische spreekuren gehouden voor belangstellenden uit Rotterdam
en omgeving. De laatste twee spreekuren waren gekoppeld aan de hiervoor
genoemde stambomententoonstelling.

4

Cursussen
In 2011 zijn geen begeleidingsavonden voor beginners gegeven en geen
bijeenkomsten voor gevorderden gehouden.
Ontsluiting van archieven
De contacten met het Nationaal Archief Suriname en het archief van de Evangelische
Broedergemeente Suriname in Paramaribo hebben zich in 2011 verder positief
ontwikkeld.
Kring van SSG-donateurs in Suriname
Onder voorzitterschap van de contactpersoon van de stichting in Suriname, Marcel
Meyer, is op 10 maart en 29 april 2011 een mini-konmakandra van de in Suriname
woonachtige donateurs van de SSG gehouden. Op de eerste mini-konmakandra
heeft William Man A Hing een inleiding over Chinese familienamen en genealogie in
Suriname gehouden. De tweede mini-konmakandra was in aanwezigheid van de
voorzitter van de SSG, Pieter Bol, die daarbij een verkorte versie van de op de
konmakandra in Den Haag gegeven presentaties verzorgde.
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.
In 2010 zijn de eerste drie originele archieven, na digitalisering, overgebracht naar
Suriname. In 2011 is verder gegaan met de digitalisering. Er zijn in 2011 geen
andere originele archieven naar Suriname overgebracht. Ook zijn er in 2011 nog
geen gedigitaliseerde archieven via internet beschikbaar gekomen.
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Financieel Jaarverslag 2011

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

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

€ 1.102,00
€ 23.502,31
€
357,62
€ 24.961,93

Credit
Eigen vermogen
Nog te betalen
Totaal

€ 24.961,93
€
0,00
€ 24.961,93
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EXPLOITATIEREKENING 2011

Ontvangsten
Donaties
Opbrengst drukwerk
Rente
Inkomsten Konmakandra
Sponsor
Totaal

€ 9.657,50
€
550,25
€
330,26
€
97,50
€ 1.000,00
€ 11.635,51

Uitgaven
Bankkosten
Drukwerk
Verzendkosten
Bestuurskosten
Website
Stamboomtentoonstelling
Kosten Konmakandra
Overige onkosten
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

176,59
4.211,87
1.549,27
65,74
1.148,03
0,00
1.536,30
308,97
8.996,77

Resultaat

€ 2.638,74
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