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Bestuurlijke ontwikkelingen
In juli 2012 heeft Chandra Doest haar bestuurslidmaatschap beëindigd.
Op 31 december 2012 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter: Pieter Bol
secretaris/penningmeester: Paul Davids
leden: Cynthia Brand Flu en Sonja de Lange.
Het bestuur heeft 4 maal vergaderd in 2012.
Konmakandra
Op zaterdag 21 april 2012 werd in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag de
jaarlijkse Konmakandra van de stichting gehouden. ''Sranan rutu in het digitale
tijdperk'' was dit jaar het inhoudelijke thema. Het ochtenddeel bestond uit de
volgende onderdelen:
De voorzitter van de SSG stond in een uitgebreide presentatie stil bij verleden,
heden en toekomst van de stichting.
Chandra Doest nam de aanwezigen mee in een toelichting op de inhoud van de
nieuwe website en de digitale bronnen van de SSG.
Denie Kasan gaf een aantal tips en trucs voor het vinden van informatie over
Surinaamse voorouders op het internet.
Hoofdspreker van het ochtenddeel was Deryck Ferrier, over zijn onderzoek naar
Duitse kolonisten in Suriname, komend uit Rijnland/Pfaltz, Moseldal en Hunsruck.
Na de lunch waren er twee maal drie workshops over digitale genealogie:
Jaap Medema behandelde de mogelijkheden van het stamboomprogramma
Aldfaer.
Jan Reekers ging nader in op de bekende website van de Mormonen, Family
Search.
Denie Kasan behandelde het stamboomprogramma Family Tree Builder en de
bijbehorende website van My Heritage.
Tijdens de lunch en tussen de workshops door was er gelegenheid om te netwerken.
De als vanouds aanwezige boekenstands en de door de werkgroep onder leiding van
Magda Korenhof georganiseerde tentoonstelling van trouwfoto's trokken veel
belangstelling.
In 2012 bereikte resultaten
Tienjarig bestaan
In 2011 bestond de SSG tien jaar. Ter gelegenheid van dit tweede lustrum is begin
augustus 2012 een Lustrum-DVD met waardevolle bronbestanden als exclusief
presentje aan de donateurs en de direct bij de SSG betrokken instanties
toegezonden.
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Aantal donateurs en sponsoren
In de loop van 2012 is het aantal donateurs verder gestegen. Op 31 december 2012
waren er 372 betalende donateurs geregistreerd. 327 daarvan waren woonachtig in
Nederland, 29 in Suriname en 16 in andere landen.
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 2012 twee sponsoren, FernandesGroup en Surinam Air Cargo
B.V.
Het minimumbedrag van de donateursbijdrage was ook in 2012 € 23,-. Voor in het
buitenland  wonende  donateurs  is  dat  € 30,-, terwijl donateurs in Suriname tenminste
€ 10,- betalen.
Familieregister
De nieuwe versie van het familieregister is in januari 2012 aan de donateurs
toegezonden.
Tijdschrift
Wi Rutu is in 2012 tweemaal uitgekomen, in juli en december.
In de redactie zijn geen personele wijzigingen geweest.
Website
Het uiterlijk van de website is in 2011 ingrijpend gewijzigd. In 2012 is vooral aandacht
besteed aan het actueel houden van de aangeboden informatie.
Lezingen en presentaties.
Ook in 2012 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 1 juli tot en met 28 september te zien
geweest in het centrum voor diversiteit en emancipatie Avanti in Almere.
Genealogisch spreekuur
Gekoppeld aan de stambomententoonstelling zijn op 8 en 22 september in Avanti
genealogische spreekuren gehouden voor belangstellenden uit Almere en omgeving.
Op deze dagen werden ook workshops voor kinderen gehouden en signeerde
Cynthia Abrahams haar boek over de Surinaamse dichter Dobru.
Cursussen
Op 11 juni 2012 is in het gebouw van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den
Haag weer een begeleidingsmiddag voor beginners gegeven.
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Ontsluiting van archieven in Suriname
De contacten met het Nationaal Archief Suriname hebben zich in 2012 verder positief
ontwikkeld. Op 19 juni 2012 gaf Pieter Bol in het gebouw van het Nationaal Archief
Suriname voor belangstellenden een interactieve presentatie over Sranan rutu in het
digitale tijdperk en over de Surinaamse volkstelling van 1921.
Op 27 juli verzorgde Wonny Stuger voor de culturele vereniging NAKS een workshop
stamboomonderzoek voor beginners, waarbij 80 belangstellenden aanwezig waren.
Voor een deel van de op 19 juni en 27 juli aanwezigen heeft Sylvana Dankerlui op 14
en 21 augustus een vervolgworkshop Volkstelling 1921 gehouden in het gebouw van
het Nationaal Archief Suriname.
Kring van SSG-donateurs in Suriname
Onder voorzitterschap van de contactpersoon van de stichting in Suriname, Marcel
Meyer, is op 15 juni een mini-konmakandra van de in Suriname woonachtige
donateurs van de SSG gehouden. Pieter Bol verzorgde daarbij een tweetal
presentaties. Deryck Ferrier hield de lezing die hij ook op 21 april tijdens de
konmakandra in Den Haag heeft gehouden.
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 2012 bleek dat als gevolg van bezuinigingen op het projectbudget niet alle
archieven direct gedigitaliseerd kunnen worden. De gevolgen voor de overdracht van
deze archieven zijn nog niet duidelijk. Ook bleek dat er geen geld meer is voor het
maken van een digitale toegang op de Volkstelling 1921. Hiervoor zal een andere
oplossing gezocht moeten worden.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012
Boekjaar 2011
Rabobank R/C
Rabobank Spaarrekening
Kas

Vermogen
Exploitatieresultaat

Boekjaar 2012

€ 1,102.00
€ 23,502.31

€ 1,462.95
€ 19,359.93
€ 311.70

€ 24,604.31

€ 21,134.58

€ 21,965.57
€ 2,638.74

€ 24,604.31
€ -3,469.73

€ 24,604.31

€ 21,134.58

EXPLOITATIEREKENING 2012
Boekjaar 2011
Ontvangsten
Donatie
Opbrengst drukwerk
Rente
Konmakandra
Sponsor
Overig

Uitgaven
Bankkosten
Drukwerk
Verzendkosten
Bestuurskosten
Website
Stamboomtentoonstelling
Konmakandra
Onkosten
Jubileum DVD

Resultaat

€ 9,657.50
€ 550.25
€ 330.26
€ 97.50
€ 1,000.00

Boekjaar 2012

€ 11,635.51

€ 10,451.50
€ 906.60
€ 357.62
€ 297.50
€ 1,025.00
€ 7.10
€ 13,045.32

€ 176.59
€ 4,211.87
€ 1,549.27
€ 65.74
€ 1,148.03
€ 0.00
€ 1,536.30
€ 308.97
€ 0.00
€ 8,996.77

€ 171.83
€ 8,754.60
€ 2,703.56
€ 126.71
€ 1,002.74
€ 252.50
€ 1,512.10
€ 40.00
€ 1,951.01
€ 16,515.05

€ 2,638.74

€ -3,469.73

