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Bestuurlijke ontwikkelingen
Met ingang van 1 juli 2009 heeft Henk Dijs zijn functie van secretaris en zijn
lidmaatschap van het bestuur beëindigd. Als secretaris is hij opgevolgd door Paul
Davids, die al penningmeester en lid van het bestuur was. Per 1 september 2009
heeft Carlinda Russel haar bestuurslidmaatschap neergelegd.
Op 10 oktober 2009 hebben de leden van het bestuur, de leden van de redactie van
Wi Rutu en verschillende actieve donateurs alle activiteiten die binnen de SSG
worden uitgevoerd nog eens met elkaar doorgenomen. Op onderdelen heeft een
herverdeling van taken plaatsgevonden.
Op 31 december 2009 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
 voorzitter: Pieter Bol
 secretaris/penningmeester: Paul Davids
 leden: Cynthia Brand Flu en Sonja de Lange.
Het bestuur heeft 6 maal vergaderd in 2009.
Konmakandra
Op zaterdag 18 april 2009 werd in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag de
jaarlijkse Konmakandra van de stichting gehouden. Het thema was deze keer:
Wereldreizigers en Honkvaste Types, de geografische dimensie van genealogie. Er
waren inleidingen van:
 Mevrouw Ellen Klinkers over Suriname in de periode tijdens en na het
staatstoezicht (1863-1873), toen veel mensen een andere woon- en arbeidsplaats
in Suriname kozen
 Mevrouw Anneke Chin-A-Lin over een onderwerp dat de gemoederen van velen
bezig houdt: boedels in Suriname
 De heer Dirk Tang over Sailing Letters, gekaapte brieven tijdens reizen van en
naar o.a. Suriname
 Mevrouw Mattie Boom over de oudste Surinaamse foto’s en hun geschiedenis.
In de middag kon een workshop over de wijkindeling en huisnummering van
Paramaribo worden gevolgd: hoe vind ik een adres uit een oud archiefstuk terug in
de huidige tijd? Tevens kon onderzoek gedaan worden in de oude wijkregisters van
Paramaribo en was er ruim gelegenheid om te netwerken.
De als vanouds aanwezige boekenstands trokken veel belangstelling.
In 2009 bereikte resultaten
Aantal donateurs en sponsoren
In de loop van 2009 is het aantal donateurs verder gestegen. Op 31 december 2009
waren er 310 betalende donateurs geregistreerd. Het merendeel daarvan (275) is
woonachtig in Nederland. In Suriname zijn 20 donateurs woonachtig en in andere
landen 5. Daarbij ontving nog een aantal betalende en niet-betalende instanties in
Nederland en Suriname ons tijdschrift Wi Rutu.
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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.
De SSG had in 2009 twee sponsoren, Holland-Fernandes en Surinam Air Cargo.
Het minimumbedrag van de donateursbijdrage was ook in 2009 € 23,-. Voor in het
buitenland wonende donateurs is dat € 30,-, terwijl donateurs in Suriname tenminste
€ 5,- betalen.
Familieregister
De nieuwe versie van het familieregister per december 2009 is in januari 2010 aan
de donateurs toegezonden.
Tijdschrift
Wi Rutu is in 2009 éénmaal uitgekomen, in december. De vormgeving en het formaat
zijn vernieuwd.
In de redactie heeft Henk Dijs de hoofdredactie op zich genomen. Jean Jacques Vrij
maakt geen deel meer uit van de redactie, maar levert wel redactionele bijdragen. Als
nieuw lid is Chandra Doest tot de redactie toegetreden.
Website
Geen wijzigingen.
Nieuwsflits
Om de donateurs op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen is er twee 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 2009 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. Genoemd kunnen worden: Genealogische dag van de NGV in Hengelo
op 7 november 2009, Ninsee op 28 november 2009.
Stambomententoonstelling
In 2009 is het niet gekomen tot een nieuwe expositieplaats voor de reizende
stambomententoonstelling.
Genealogisch spreekuur
Op zaterdag 5 september 2009 is in Bibliotheek Bijlmermeer in Amsterdam Z.O. een
genealogisch spreekuur voor belangstellenden uit Amsterdam en omgeving
gehouden. Op 2 mei en 14 november 2009 zijn in de hoofdvestiging van de
Gemeentebibliotheek Rotterdam spreekuren gehouden voor belangstellenden uit
Rotterdam en omgeving.
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Cursussen
In 2009 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 2009 verder positief
ontwikkeld.
Op 7 mei 2009 heeft Pieter Bol voor het personeel van het Nationaal Archief
Suriname en andere belangstellenden een lezing gegeven over het onderwerp
Wijkregisters en huisnummering in Paramaribo.
Kring van SSG-donateurs in Suriname
Onder voorzitterschap van de contactpersoon van de stichting in Suriname, Marcel
Meyer, is in 2009 een tweetal bijeenkomsten van de in Suriname woonachtige
donateurs van de SSG gehouden. Bij de tweede bijeenkomst was de voorzitter van
de SSG aanwezig en heeft hij de donateurs in Suriname bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen in Nederland.
Bronnenpublicaties
De voorbereidingen voor de uitgifte van nieuwe bronnenpublicaties hebben in 2009
nog niet geresulteerd in nieuwe uitgaven. Een deel van het eigen vermogen van de
stichting blijft hiervoor gereserveerd.
Onderzoeksgids
Op donderdag 29 oktober 2009 is onder grote belangstelling in het auditorium van
het Nationaal Archief in Den Haag de onderzoeksgids Sranan famiri gepresenteerd.
Het eerste exemplaar is overhandigd aan dr. Johan Ferrier, de laatste gouverneur en
eerste president van Suriname.
De gids is als deel 5 in de serie Voorouders van Verre uitgegeven door het Centraal
Bureau voor Genealogie (CBG) en geschreven door Pieter Bol en Jean Jacques Vrij,
beiden verbonden aan de SSG. Bijdragen werden geleverd door Radjinder
Bhagwanbali, William Man A Hing en Hariëtte Mingoen, eveneens verbonden aan de
SSG.
ANBI-status
Op 26 augustus 2009 heeft de Belastingdienst een bedrijfsbezoek aan de SSG
gebracht. Naar aanleiding hiervan is de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) gehandhaafd. Dit betekent dat giften aan onze stichting in
aanmerking blijven komen voor aftrek van de inkomstenbelasting.
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Financieel Jaarverslag 2009

BALANS PER 31 DECEMBER 2009

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

€ 1.566,36
€ 22.741,41
€
430,64
€ 24.738,41

Credit
Eigen vermogen
Nog te betalen
Totaal

€ 24.711,98
€
26,43
€ 24.738,41
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EXPLOITATIEREKENING 2009

Ontvangsten
Donaties
Opbrengst drukwerk
Rente
Inkomsten Konmakandra
Sponsor
Totaal

€ 8.620,00
€ 1.063,80
€
266,76
€
180,00
€ 1.000,00
€ 11.130,56

Uitgaven
Bankkosten
Drukkosten
Verzendkosten
Bestuurskosten
Website
Kosten Konmakandra
Overige onkosten
Totaal

€
153,72
€ 4.573,50
€
973,18
€
135,74
€
94,01
€ 1.516,62
€
220,00
€ 7.630,77

Resultaat

€ 3.499,79
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