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1.

1

Inleiding
1.1.

De Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) is in 2001 opgericht met als doel
het bevorderen van kennis omtrent Surinaams familieonderzoek en voorts al hetgeen
hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords. ‘Surinaams’ familieonderzoek is uiteraard geen
scherpe geografische afbakening want veel Surinaamse families hebben voorouderlijke banden met veel andere landen. De Surinaamse diaspora heeft er verder voor
gezorgd dat veel Surinaamse families familieleden hebben in meerdere landen.

1.2.

De SSG probeert haar doelstelling te bereiken door het bevorderen van toegankelijkheid, ontsluiting en bekendheid van relevante archieven, het ontwikkelen van
contacten met relevante archiefinstellingen, en het beheer en ontwikkeling van een
doorzoekbaar databestand voor donateurs. Daarnaast bevordert de Stichting uitwisseling van informatie omtrent Surinaamse familiegeschiedenis. Ook organiseert de
Stichting bijeenkomsten zoals jaarlijkse Konmakandra’s en genealogische spreekuren in samenwerking met organisaties, bibliotheken en archieven in Nederland en
Suriname. Bij een spreekuur wordt vaak een stamboomtentoonstelling georganiseerd, waar belangstellenden uitgewerkte stambomen kunnen zien en leren hoe
andere onderzoekers hun familieachtergrond in kaart hebben gebracht.

1.3.

Verder verzorgt de Stichting periodieke en ad hoc publicaties, zoals het tijdschrift Wi
Rutu, dat twee maal per jaar uitkomt en voornamelijk bijdragen van donateurs bevat,
veelal familiegeschiedenissen en resultaten van individueel of collectief onderzoek.
Institutioneel bestaat er hechte samenwerking met het Nationaal Archief in Den
Haag (NA), het Nationaal Archief Suriname (NAS), het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG, Den Haag), het Amsterdams Stadsarchief, het Zeeuws Archief, de
Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS), het Centraal Bureau
voor Burgerzaken (CBB, Paramaribo) en verschillende andere genealogische verenigingen en stichtingen in Nederland.

1.4.

Als Stichting heeft de SSG geen leden, maar donateurs. Het bestuur wordt verzorgd
door als bestuurslid benoemde donateurs. Bestuursleden beslissen via genotuleerde
vergaderingen omtrent nieuwe bestuursleden en periodiek aftreden. Bestuursleden
genieten geen beloning voor bestuurswerkzaamheden, maar kunnen aanspraak maken op de vergoeding van onkosten die in verband staan met hun bestuurstaken.

1.5.

Sinds de oprichting van de SSG is het aantal donateurs gegroeid tot ongeveer 430
individuele donateurs verspreid over Nederland, Suriname, Aruba, België, Curaçao,
Frans Guyana, Indonesië, St. Maarten, Zweden en Zwitserland. Daarnaast heeft de
Stichting enkele institutionele sponsors, zoals de Fernandes Group en Surinam Air
Cargo BV. De Stichting ontvangt de laatste jaren ongeveer €10,000 aan donaties en
andere inkomsten per jaar. Het gemiddelde exploitatieresultaat in de periode 20092013 was €2,800. Per einde van het boekjaar 2013 bedroeg het vermogen van de
Stichting €23,000. Het bestuur streeft ernaar voldoende liquide vermogen in stand te
houden zodat een reserve de tijdelijke en onverhoopte terugloop van donaties en
sponsorgelden opvangt.

1.6.

De SSG geniet ANBI-status1. Jaarstukken zijn via www.surinaamsegenealogie.nl of
via www.stisurgen.nl beschikbaar.

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie: www.anbi.nl.
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2.

Bestuurlijke ontwikkelingen
2.1.

Op 18 januari 2014 heeft het bestuur van de SSG een buitengewone bijeenkomst van
donateurs belegd om te beraadslagen omtrent een nieuwe samenstelling van het bestuur.
Bij de start van de Stichting in 2001 is geen rooster van aftreden opgesteld, waardoor een
regelmatige afwisseling van bestuursleden is uitgebleven. De bijeenkomst van januari
2014 was succesvol en staande de vergadering hebben verschillende donateurs zich gekandideerd voor een bestuursfunctie. De vergadering van donateurs stelde ook voor een
Commissie van Advies in het leven te roepen, die het bestuur gevraagd of ongevraagd
van advies kan voorzien. Tenslotte stelde de vergadering voor een tweede commissie in
te stellen die in samenwerking met de Commissie van Advies of op verzoek van het bestuur adviseert omtrent administratie en de financiële verslaggeving.

2.2.

Na zorgvuldig overleg en gezien de tijd benodigd voor de ordelijke overdracht van functies, is per 15 april 2014 een bestuur in nieuwe samenstelling aangetreden, conform de
vigerende bepalingen van de statuten van de Stichting.

2.3.

Op 31 december 2013 was de samenstelling van het bestuur als volgt, met achter de namen de vermelding van het jaar waarin de leden toetraden tot het bestuur:
Voorzitter:
Secretaris/Penningmeester:
Lid:
Lid:

dhr. Pieter Bol (2003)
dhr. Paul Davids (2008)
mevr. Cynthia Brand Flu (2001)
mevr. Sonja de Lange (2001).

Per 15 april 2014 is de samenstelling:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:

dhr. Paul Koulen
mevr. Marie-Claire Fakkel
dhr. Henk van der Mast
dhr. Henk Dijs
mevr. Kimberly Emanuels
mevr. Joy Viallé

2.4.

Tijdens de Konmakandra van 8 november 2014 is voormalig voorzitter van het bestuur, dhr. Pieter Bol geëerd met een Oorkonde van Grote Verdienste voor het werk
dat hij elf jaar (waarvan zes jaar als voorzitter) heeft verricht. Oorkondes van Grote
Verdienste zijn ook per post uitgereikt aan de andere recent afgetreden leden van het
bestuur, mevr. Cynthia Brand Flu, mevr. Sonja de Lange en dhr. Paul Davids.

2.5.

Dhr. Henk Dijs is hoofdredacteur van het halfjaarlijkse tijdschrift van de Stichting,
Wi Rutu. Opname van de hoofdredacteur in het bestuur bevordert structureel eenvoudiger overleg tussen bestuur van de Stichting en de redactie van Wi Rutu.

2.6.

Het secretariaat van de SSG is per 15 april verhuisd naar Stadionweg 274, 1076PE
Amsterdam. Alle bestuurswisselingen en administratieve veranderingen zijn gemeld
bij de Kamer van Koophandel.

2.7.

Als lid van de Adviescommissie zijn per 15 april aangetreden: dhr. Ruud Braams, mevr.
Peggy Brader, mevr. Kaushillia Budhu Lall, mevr. Magda Korenhof-Terzol, mevr. Lucia
Nankoe, mevr. Jeane Patrick, mevr. Wonny Stuger, dhr. Jean Jacques Vrij, en mevr. Carmelita Zeyl-Terzol. Mevr. Rita Santoro-Van Halm Braam en dhr. Sjoerd Meijer vormen
samen de commissie die toezicht houdt op de administratie en financiële verslaggeving.
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2.8.

Per 1 oktober 2014 zijn mevr. Fakkel en mevr. Viallé om persoonlijke redenen uit het bestuur getreden. De gewijzigde samenstelling van het bestuur was per 31 december 2014:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

2.9.

3.

dhr. Paul Koulen
mevr. Kimberly Emanuels
dhr. Henk van der Mast
dhr. Henk Dijs

Het bestuur heeft in 2014 twee maal vergaderd in de oude samenstelling, respectievelijk op 15 februari en 22 maart 2014. De aspirant-bestuursleden hebben overleg
gehad op 25 januari, 23 februari en 23 maart. Het bestuur in nieuwe samenstelling
(effectief 15 april 2014) heeft vergaderd op 3 mei, 21 juni, 26 juli, 14 september, 1
oktober en 1 november.

Wi Rutu
3.1.

Het halfjaarlijkse tijdschrift van de Stichting, Wi Rutu, is volgens plan op 1 juli 2014
en 2 december 2014 uitgekomen.

3.2.

De redactie bleef in 2014 onveranderd en bestond uit: dhr. Pieter Bol, mevr. Ria
Chin Kon Sung, dhr. Henk Dijs, mevr. Ethel Gout en mevr. Jeane Patrick. De redactieraad bleef ook onveranderd en bestond uit dhr. William Man A Hing.

3.3.

De inhoud van het juli-nummer bestond uit de volgende artikelen:
3.3.1. Marie-Claire Fakkel: Zakenvrouwen, buitenmannen en sopropo. Over Maria
Margaretha Smith en Harriëtte Fakkel. (Bijzondere feiten over, en herinneringen aan, twee vrouwen in de eeuw van de afschaffing van de slavernij).
3.3.2. William Man A Hing: Het nageslacht van Ho Meau Long. (Een verkorte genealogie van een Surinaams Chinese familie).
3.3.3. Jean Jacques Vrij: ‘Anders troe troe mi go dede’. Een Surinaamse en haar
amour fou voor een Hollandse marineofficier in de woelige jaren 90 van de
18e eeuw. (De ware identiteit en treurig liefdesverhaal van een ex-slavin, opgetekend uit brieven)
3.3.4. Sjoerd Meijer: Surinaamse verzetshelden in Den Haag; de broers Rijk van
Ommeren. (Herinneringen aan bijzondere heldendaden van vier Surinaamse
broers in WOII).
3.3.5. Okke ten Hove: Surinaamse slavenregisters in het Centraal Bureau voor
Genealogie.
3.3.6. William Man A Hing: Gecreoliseerde Chinese namen uit Suriname. (Een
overzicht van de naamvoering bij Ho en Jap-families in Nederland).
3.3.7. Naast bovengenoemde artikelen, bevatte het juli-nummer nog een toelichting
van redactie en bestuur op de nieuwe samenstelling van het bestuur, recensies
van recentelijke verschenen literatuur, recente publicaties en een verslag van
de Sranan Rutu Dey op 5 april 2014.

3.4.

De inhoud van het decembernummer bestond uit de volgende artikelen:
3.4.1. William Man A Hing: Chinese numerieke namen in Suriname. (Een uiteenzetting van een bijzondere vorm van naamgeving).
3.4.2. Jean Jacques Vrij: Tentoonstelling Joods Historisch Museum Amsterdam.
(Een vooraankondiging op een tentoonstelling, die van 30 januari 2015 tot en
met 14 juni 2015 in het Joods Historisch Museum te bezichtigen is).
3.4.3. Marjan Beijering: Verhalen op Keti Koti Rotterdam. (Verhalen opgetekend
van bezoekers van het Keti Koti festival 2014 in Rotterdam).
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3.4.4. Okke ten Hove: Stemgedrag Nederlandse politiek en afschaffing slavernij.
(Hoe stemden de leden van de Tweede en de Eerste Kamer van het Nederlandse Parlement in 1862 met betrekking tot de afschaffing van de slavernij).
3.4.5. William Man A Hing: Distributiepatroon der Chinese contractarbeiders. (Een
inleiding op plaatsen waar Chinese contractarbeiders te werk gesteld werden).
3.4.6. Tenslotte bevatte het nummer van december 2014 een terugblik op de tweede
Konmakandra van 8 november 2014, gebruikelijke recensies, een overzicht
van recente publicaties en door de redactie gesignaleerde literatuur.
4.

Konmakandra
4.1.

De jaarlijkse bijeenkomst van donateurs, gepland voor 5 april 2014, werd op het laatste moment beïnvloed door perikelen ontstaan vanwege de nieuwe samenstelling van
het bestuur. De nieuwe samenstelling werd pas effectief op 15 april 2014. Een aantal
betrokken donateurs heeft de bijeenkomst op genoemde dag onder eigen verantwoordelijkheid georganiseerd onder de ad hoc naam Sranan Rutu Dey. De opkomst was
uitermate bevredigend.

4.2.

Dhr. Humphrey Lamur opende de presentaties met een overzicht van de demografische aspecten van de immigratie van West-Indische contractarbeiders tussen 1853 en
1899, een episode die veel Engelse familienamen in Suriname verklaart. Dhr. Reggie
den Os presenteerde het levensverhaal van moeder Blanche Laret, in 1907 in Coronie
geboren, en ervaringen opgedaan tijdens zijn genealogische ontdekkingsreis om deze
geschiedenis vast te leggen. De ochtendreeks van presentaties werd besloten door
mevr. Maike (Michal) Nobach over haar familie Bergen, een presentatie met veel
beeldmateriaal uit haar familiearchief.

4.3.

In de middag gaf mevr. Marina da Costa een overzicht van de geschiedenis van de
Surinaamse Joden. Vervolgens presenteerde dhr. Louk de la Rive Box het relaas van
Nicolaas Box (1785-1864), afkomstig uit Nederland, en zijn Surinaamse echtgenote
Anna Magdalena Flu (1807-1891). Box was in Suriname administrateur van plantages, maar is bekend geworden om zijn tekeningen van Surinaamse landschappen.
Presentaties werden besloten met een voordracht van dhr. John Sang-Ajang over de
levensverhalen van zijn, uit verschillende windstreken afkomstige, voorouders.

4.4.

Als een vernieuwing in de geschiedenis van de SSG organiseerde het bestuur op 8 november 2014 een tweede Konmakandra in hetzelfde kalenderjaar. De grote opkomst
van 120 donateurs en bezoekers bewijst dat goed voorbereide bijeenkomsten, met
goede presentaties en ruimte voor het aanhalen van onderlinge contacten, nog steeds
bijzonder gewaardeerd worden door donateurs, hun invités en andere vrienden van de
Stichting.

4.5.

Alexander Heldring presenteerde het nauwelijks bekende verhaal van het Saramacca
project, een nooit uitgevoerd plan om Joodse overlevenden van de Sjoa (holocaust) in
Saramacca te vestigen. Dhr. Heldring promoveerde op dit onderwerp in 2010. Dit
plan, vurig bepleit door de Amerikaanse organisatie Freeland League for Jewish Territorial Colonisation, is uiteindelijk gestrand op verdenkingen dat Joodse immigranten communistische sympathisanten konden zijn. In Suriname ontmoette het
project weerstand omdat een grote groep nieuwe migranten mogelijk de verhouding
tussen de bevolkingsgroepen zou beïnvloeden.

4.6.

Een tweede presentatie richtte zich op een ander lang onderbelicht drama uit de Surinaamse geschiedenis, de ramp met het slavenschip Leusden in 1738 die aan 680 Afrikaanse gevangenen het leven kostte toen het verging in de monding van de Marowijne rivier. Deze presentatie werd verzorgd door dhr. Leo Balai, die op dit onderwerp
promoveerde in 2011.
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5.

6.

4.7.

In de middag presenteerde dhr. Wim Egger zijn boek Surinaamse Rug, Joodse Buik,
oorspronkelijk uitgekomen in 2009 en in 2014 in een derde druk uitgebracht. Het
boek behandelt het verhaal van de in Suriname geboren vader Egger die in Nederland
met een Joodse vrouw trouwde. Het paar komt in het verzet terecht, wordt verraden,
maar overleefde oorlog, razzia’s en Auschwitz.

4.8.

Dhr. Jean Jacques Vrij presenteerde tenslotte een voorstel voor een project om huwelijksfoto's te verzamelen van mensen uit Suriname of van mensen die banden hebben met
Suriname. De bedoeling is dat dit project in 2015 of 2016 leidt tot een publicatie. Dhr.
Vrij deed een beroep op de donateurs om zo veel mogelijk foto’s aan te leveren, zodat de
auteurs kunnen beschikken over een ruim aanbod.

4.9.

Zoals gebruikelijk, waren op 5 april 2014 en op 8 november 2014 de bekende boekenstallen van Buku en El Dorado aanwezig, die zich weer konden verheugen in een stevige
belangstelling van de donateurs.

Donateurs in Suriname
5.1.

Donateurs van de Stichting, woonachtig in Suriname, (35 donateurs per einde 2014)
zijn georganiseerd in een Kring, die gecoördineerd wordt door een donateur van de
Stichting dhr. Marcel Meyer. Deze donateur speelde in 2014 ook weer een belangrijke rol om de uitwisseling van informatie tussen het bestuur van de SSG en de in
Suriname woonachtige donateurs te faciliteren.

5.2.

De coördinator of contactpersoon verzorgt ook de gebundelde overboeking van
bijdragen van donateurs. Om bankkosten te besparen, betalen donateurs in Suriname
de bijdragen eerst op een bankrekening in dat land. Periodiek maakt de coördinator
de ontvangen bijdragen over naar de bankrekening van de Stichting in Nederland.
Dat is ook in 2014 weer zo geschied naar volle tevredenheid van alle betrokkenen.
Op dezelfde wijze wordt het tijdschrift Wi Rutu als vracht naar Suriname verzonden,
en worden de exemplaren van het tijdschrift daarna aan donateurs gezonden of overhandigd.

5.3.

De Kring in Suriname organiseerde in 2014 twee Mini-Konmakandra’s, op 17 maart
en 4 december 2014. Tijdens de bijeenkomsten werd de Wi Rutu gedistribueerd en
werd, voor zover nodig, de tijdige betaling van donaties in herinnering gebracht.

5.4.

Tijdens de druk bezocht Mini-Konmakandra van december 2014 werden presentaties
verzorgd door respectievelijk dhr. Pieter Bol en dhr. Hillebrand Ehrenburg. Dhr. Bol
besprak de Slavenregisters zoals die aanwezig zijn bij het Nationaal Archief Suriname (NAS) en hoe die van pas komen bij genealogisch onderzoek. Dhr. Ehrenburg
en dhr. Meyer presenteerden een gezamenlijk onderzoek waarvan resultaten
binnenkort in boekvorm zullen verschijnen. Het onderzoek richt zich op de civieltechnische infrastructuur van Suriname, zoals kanalen, bruggen en wegen, met
benadrukking van hun rol als erfgoed, hun geschiedenis, ontwikkeling en onderhoud.

Resultaten en Uitdagingen
6.1.

De reeds in 2013 gesignaleerde toename van donateurs is in 2014 voortgezet. Op 31
december 2013 had de Stichting 381 individuele donateurs. Op het einde van 2014
was dit aantal verder gestegen tot 429 donateurs. Gezien de gemiddelde leeftijd van
de donateurs, is er een te verwachten natuurlijk verloop en afmeldingen. Toch zijn er
in 2014 meer nieuwe donateurs geregistreerd dan afmeldingen ontvangen, waardoor
er een netto toename was van 13%. Het bestuur wil doorgaan om de toename van
donateurs, en vooral jongere donateurs en donateurs in Suriname, te bevorderen, zoals reeds aangegeven in het bericht van het bestuur opgenomen in de Wi Rutu van
juli 2014 (pagina 6). De inschatting is dat dit goed mogelijk is als met de juiste middelen, zoals deskundig advies, brochures, flyers en voordrachten, grotere bekendheid
wordt gegeven aan het werk van de SSG.
Jaarverslag, Stichting voor Surinaamse Genealogie, Pagina 7 van 11.

6.2.

De minimum donatie is in 2014 gelijk gebleven ten opzichte van 2013 en bedraagt €25
per jaar voor donateurs in Nederland, €15 voor donateurs in Suriname en €32 voor donateurs in andere landen. In november 2014 heeft het bestuur het bestand van donateurs
grondig doorgenomen en aanmaningen verstuurd zodat alle geregistreerde donateurs de
jaarlijkse bijdrage betalen. Een abonnement loopt met het bedrijf E-Boekhouden (www.eboekhouden.nl) om de boekhouding van de SSG en het bestand van donateurs van de
SSG hierin samen te brengen, zodat alle gegevens met betrekking tot de financiën van de
SSG en de gegevens van de donateurs in één en hetzelfde bestand zijn ondergebracht.

6.3.

De meerderheid van donateurs, 88% of 376 donateurs, bevindt zich in Nederland of
ontvangt correspondentie van de Stichting op een in Nederland gevestigd adres. Een
sterk groeiende groep, 8% of 34 donateurs, heeft een correspondentieadres in Suriname, en 4% of 18 donateurs, wonen in België, Curaçao, Frans-Guyana, Indonesië,
Malta, St-Maarten, Spanje, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.

6.4.

Het tijdschrift van de SSG, Wi Rutu, wordt verstuurd aan alle donateurs en sponsors.
Het wordt ook verzonden aan 16 instellingen waar de SSG nauwe contacten mee onderhoudt. Die laatste groep bevat ook enkele instanties waarmee de Stichting uitwisselingsabonnementen heeft, te weten het blad Gens Nostra van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), en het blad Misjpoge van de Nederlandse Kring
voor Joodse Genealogie (NKJG).

6.5.

De SSG had per 31 december 2013 twee sponsors, de Fernandes Group, in Paramaribo, Suriname (www.fernandes-group.com) en Surinam Air Cargo BV, op Schiphol,
Nederland (www.surinamaircargo.nl), SAC. De Fernandes Group verstrekte ook in
2014 weer een jaarlijkse subsidie van €1.000,-. SAC ondersteunt de SSG met directe
dienstverlening vooral het versturen van Wi Rutu en Familieregister naar Suriname.

6.6.

In september 2014 heeft de SSG een subsidie aangevraagd en gekregen van Stichting De Zaaier, (www.stichtingdezaaier.nl) een vermogensfonds, dat een subsidie
van €3.000,- heeft verstrekt voor verdieping en verbreding van de website van de
SSG.

6.7.

Samen met de in 2014 opgezette Commissie van Advies heeft het bestuur in nieuwe
samenstelling in 2014 zorg gedragen voor de financiële verslaggeving over de
periode 2011 - 2013 zodat de verslaggeving in overeenstemming is met de vanaf 1
juli 2014 geldende bepalingen van de ANBI-wetgeving.

6.8.

Het Familieregister van de SSG is volgens plan in januari 2014 aan alle individuele
donateurs verstuurd en in Suriname tijdens de Mini-Konmakandra’s uitgereikt. Het
biedt een overzicht van familieboeken die door donateurs zijn geschreven en die
veelal in eigen beheer zijn uitgegeven. Ook omvat het register, het adres, email, en
in vele gevallen, telefoonnummers van alle donateurs. Tenslotte bevat het lijsten van
familienamen en van plantages die door donateurs onderzocht worden. Deze informatie is voor donateurs bijzonder waardevol omdat het onderlinge contacten en uitwisseling van onderzoeksgegevens faciliteert. Het bestuur onderzoekt de wenselijkheid het register in de huidige vorm voort te zetten. Gezien de verscherpte aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens, en de verantwoordelijkheid van
het bestuur in deze, wordt onderzocht hoe uitwisseling van gegevens gefaciliteerd
kan worden, zonder inbreuk te maken op het recht van de privacy van de donateurs.

6.9.

Het Familieregister is nuttig als gegevens regelmatig worden bijgewerkt. Dit betekent dat correspondentie- en contact-gegevens van donateurs actueel moeten zijn,
inclusief gegevens omtrent onderzoeken van donateurs. Hiervoor is reeds een module in de website van de Stichting ingebouwd, beperkt toegankelijk voor individuele donateurs. Het bestuur wil in 2015 onderzoeken of een verbeterde toegankelijkheid van de module in de website het Familieregister gedeeltelijk kan vervangen.
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6.10. Het bestuur onderzoekt ook hoe de gegevens van donateurs in de beschermde module van de website gesynchroniseerd kunnen worden met gegevens van donateurs
zoals ondergebracht in het programma E-Boekhouden. Het aanhouden van twee verschillende bestanden, met dezelfde gegevens, is geen ideale situatie.
6.11. Gehele of gedeeltelijke vervanging van het gedrukte Familieregister kan ook een
financiële besparing opleveren ten opzichte van voorgaande jaren, in het bijzonder
met betrekking tot de kosten van drukken en verzenden van het Familieregister.
6.12. In 2014 heeft het bestuur een begin gemaakt met inventariseren en vereenvoudigen
van abonnementen en ondersteuningscontracten nodig om website en email-adressen
van de Stichting optimaal te laten functioneren. De registratie van domeinnamen is
waar mogelijk ondergebracht bij dezelfde bedrijven waar contracten met betrekking
tot hosting zijn ondergebracht. Eveneens is geïnvesteerd in betere beveiliging tegen
virussen en email-adressen die minder spam-gevoelig zijn.
6.13. In 2014 hebben bestuur en donateurs aanwezigheid van de Stichting verzorgd op de
Keti Koti festiviteiten in Amsterdam en Rotterdam op 1 juli 2014. In Rotterdam is
aansluitend een genealogisch spreekuur georganiseerd in de Openbare Bibliotheek
dat bijzonder goed bezocht werd.
6.14. Er zijn in 2014 geen grote stamboomtentoonstellingen gerealiseerd. Het bestuur richt

zich op het creëren van een nieuwe werkgroep die deze activiteiten kan verzorgen,
omdat de donateur die dit werk 15 jaar heeft gecoördineerd, mevr. M. KorenhofTerzol, heeft aangegeven om de verantwoordelijkheid voor de coördinatie te willen
beëindigen.
7.

Toelichting op de Jaarrekening
7.1.

Tot het vermogen van de Stichting dienen ook de bronnenpublicaties gerekend te
worden die in eigen beheer uitgegeven zijn en nog geregeld worden verkocht. Dit
betreft Grafzerk en Suikerwerk, namen op oude grafstenen in Suriname en Brits
Guyana medegedeeld door Fred. Oudschans Dentz (2006), en Overlijdensadvertenties en onbeheerde boedels 1800–1828 door John Sang-Ajang (2010). Van deze
publicaties zijn nog 195 exemplaren beschikbaar. Bij individuele bestellingen voor
deze uitgaven wordt €12,50 (Oudschans Dentz) en €30,- (Sang-Ajang) in rekening
gebracht. Eveneens is er nog een voorraad van 1000 exemplaren van verschillende
jaargangen en nummers van Wi Rutu. Geregeld ontvangt de Stichting bestellingen
voor losse nummers van onderzoekers en instellingen die hun reeksen van het tijdschrift willen aanvullen. Losse nummers worden verkocht voor €12,50. Opname in
de balans van deze nog voorradige publicaties en losse nummers van Wi Rutu is nodig voor een juist inzicht in het vermogen van de Stichting. In 2015 zal het bestuur
deze voorraad een waarde toekennen die in de Jaarrekening van 2015 opgenomen
kan worden.

7.2.

In 2014 zijn donaties significant lager geweest dan in het voorgaande jaar, ondanks
een stijgend aantal donateurs. Een prioriteit van het bestuur in 2015 is uiteraard het
actualiseren van het bestand van donateurs en het strak opvolgen van debiteuren.

7.3.

De Stichting beheert een bescheiden voorraad aan VVV-cadeaubonnen die gebruikt
worden om bijvoorbeeld sprekers op de halfjaarlijkse Konmakandra’s te bedanken.

7.4.

De kosten van de Konmakandra’s in 2013 en 2014 zijn netto-kosten. Opbrengsten,
zoals de verkoop van kaarten aan niet-donateurs, zijn hierin al verwerkt.

7.5.

Samen met de uitgaven om het tijdschrift Wi Rutu uit te brengen, zijn de uitgaven
die samen hangen met de halfjaarlijkse Konmakandra’s de belangrijkste posten op
de Jaarrekening.
7.5.1. Wat 2014 betreft, zijn de kosten van de twee Konmakandra’s van dat jaar
gezamenlijk toch lager dan de overeenkomstige kosten in 2013. Dit heeft te
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maken met het gegeven dat de Konmakandra van april 2014 buiten de begroting van de Stichting is gefinancierd. Voor veel donateurs en vrienden van de
Stichting blijven de Konmakandra’s belangrijke en populaire momenten om
elkaar te ontmoeten, van lezingen en voordrachten te genieten en te leren, en
om informatie met betrekking tot lopend onderzoek uit te wisselen. De ervaring van 2014 om twee maal per jaar een Konmakandra te organiseren, is dan
ook positief beoordeeld door de donateurs. Het bestuur zal in het beleidsplan
aangeven hoe deze verandering (naar een halfjaarlijkse Konmakandra) in de
toekomst gefinancierd wordt.
7.5.2. Behalve de Konmakandra’s vormt het voorbereiden, drukken en verzenden
van het tijdschrift Wi Rutu een gezichtsbepalend en belangrijk onderdeel van
de activiteiten van de Stichting. Hier zijn als gezegd een belangrijk deel van
de jaarlijkse uitgaven van de Stichting mee gemoeid. Het bestuur neemt zich
voor om in 2015 zoveel mogelijk te besparen op de kostenpost Verzending,
door verzending van het tijdschrift waar mogelijk anders te regelen. Voor de
verzending van Nieuwsbrieven aan donateurs zullen wij bijna uitsluitend
digitale media gebruiken. Eveneens wil het bestuur in 2015 actief mogelijkheden onderzoeken om via advertenties in Wi Rutu de uitgaven terug te
dringen.
7.6.

De kosten gemoeid met de boekhouding van de Stichting zijn in 2014 gestegen,
vooral omdat het bestuur geopteerd heeft voor gebruikmaking van commerciële
software, in de vorm van een abonnement op het programma E-Boekhouden, die het
mogelijk maakt om zowel de inkomsten en uitgaven, maar ook het bestand van donateurs en de mutaties in dat bestand, in één softwarepakket te beheren. Dit biedt de
hoognodige koppeling tussen het bestand van donateurs en inkomsten, maar maakt
het verder mogelijk dat de inzichtelijkheid van algehele de financiële situatie van de
Stichting aanzienlijk wordt verbeterd. Gezien de verantwoordelijkheid van het bestuur voor deze inzichtelijkheid, achten wij de betreffende kosten aanvaardbaar.

7.7.

De Stichting heeft sinds haar oprichting in 2001 veel publicaties uitgegeven die nog
steeds worden verkocht. Daarnaast is er inmiddels een omvangrijke collectie van
stambomen en tentoonstellingsmateriaal aangeschaft en verzameld. Tenslotte is er
natuurlijk ook een omvangrijk archief van bestuursvergaderingen, correspondentie
en financiële gegevens. Het bestuur wenst al deze bezittingen van de Stichting op
één plaats samen te brengen. Dit is gezien de omvang van archief en materialen, en
gezien de benodigde beveiliging, alleen mogelijk bij commerciële aanbieders van
opslagruimte.

7.8.

Kosten die verband houden met de website, zijn beïnvloed door de uitbreiding van
het aantal domeinnamen, beveiliging van de website en email-adressen tegen virussen en spam en de benodigde abonnementen voor domein-registratie, hosting en
ondersteuning.

7.9.

De post Raadpleging Donateurs bevat de kosten die samen hangen met het overleg
met de donateurs van 18 januari 2014, waaruit een bestuur in nieuwe samenstelling
is voort gekomen.
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JAARREKENING 2014
Balans per 31 december 2014
31-12-2013
Activa
Rabo Spaarrekening
Rabo Rekening-courant
Kas
VVV bonnen
Bronnenpublicaties
Wi Rutu Tijdschrift

Passiva
Vermogen
Reservering Website

31-12-2014

€
-

19.720,48
3.890,84
105,10

€
-

21.330,90
168,56
446,00
100,00
p.m.
p.m.

€

23.716,42

€

22.045,46

€
€

23.716,42

€
€

19.124,46
2.921,00
22.045,46

23.716,42

Staat van baten en lasten
2013
Baten
Donaties
Opbrengst Drukwerk
Sponsors
Publicaties
Rente
Bronnenpublicaties
Wi Rutu
Overig
Lasten
Bankkosten
Drukwerk
Verzendkosten
Bestuurskosten
Raadpleging Donateurs
Website
Konmakandra
Onkosten
Opslag
Boekhouding
Resultaat

€
-

€
€
-

€

2014

10.831,63
535,10
1.000,00
--360,55
----0,94
12.728,22

€

€

8.996,50
--1.125,00
112,80
210,42
p.m.
p.m.
--10.444,72

160,52
5.439,20
2.043,77
138,52
--314,71
1.894,89
154,76
----2.581,84
12.728,22

€
€

175,66
6.485,16
2.535,31
814,21
1.151,38
832,27
1.540,72
189,29
800,20
394,24
-4.591,96
10.444,72

-
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