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Bestuurlijke ontwikkelingen
In 2013 zijn in het bestuur geen personele wijzigingen geweest.
Op 31 december 2013 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 2013.
Konmakandra
Op zaterdag 20 april 2013 werd in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag de
jaarlijkse Konmakandra van de stichting gehouden. De titel was ''A Sranan tori e opo,
het Surinaamse Verhaal beurt op''.
De persoonlijke levensgeschiedenissen van verschillende voorouders, mensen die in
het koloniale Suriname hun leven opgebouwd hebben, werden belicht door negen
verhalenvertellers: Chris Polanen, Chan Choenni, Nathaly Pengel-Wong, Dennis Lee
Kong, Lisa Djasmadi, Roline Redmond, Marie-Claire Fakkel, Jenny de Heer en
Rosemarie Smeets. Een divers samengesteld gezelschap van familieonderzoekers,
actieve donateurs van de stichting, schrijvers en wetenschappers!
Moderatoren van de opeenvolgende voordrachten waren: Lucia Nankoe en Jean
Jacques Vrij.
In de middag was er ruim gelegenheid om te netwerken.
De als vanouds aanwezige boekenstands, de door de werkgroep onder leiding van
Magda Korenhof georganiseerde fototentoonstelling en de verkoop en signering van
door onze donateurs geschreven boeken trokken veel belangstelling.
In 2013 bereikte resultaten
Aantal donateurs en sponsoren
In de loop van 2013 is het aantal donateurs verder gestegen. Op 31 december 2013
waren er 381 betalende donateurs geregistreerd. ... daarvan waren woonachtig in
Nederland, .. in Suriname en .. in andere landen.
Daarbij ontvingen nog 13 betalende instanties in Nederland, 6 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 2013 twee sponsoren, FernandesGroup en Surinam Air Cargo
B.V.
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Het minimumbedrag van de donateursbijdrage is in 2013  verhoogd  naar  € 25,- per
jaar. Voor in het buitenland wonende donateurs is de bijdrage verhoogd naar € 32,-,
terwijl donateurs  in  Suriname  € 15,- betalen.
Familieregister
De nieuwe versie van het familieregister is in januari 2013 aan de donateurs
toegezonden.
Tijdschrift
Wi Rutu is in 2013 tweemaal uitgekomen, in juli en december.
Chandra Doest heeft haar lidmaatschap van de redactie in juni beëindigd.
Website
Er waren geen wijzigingen in de opmaak van de site. Doel is nog steeds zo volledig
en actueel mogelijk alle voor de Surinaamse familieonderzoeker van belang zijnde
informatie en relevante nieuwe ontwikkelingen te melden.
Lezingen en presentaties.
Ook in 2013 hebben bestuursleden en actieve donateurs bij verschillende
gezelschappen informatiestands bemand en presentaties verzorgd over aspecten
van de Surinaamse genealogie.
Op 1 juli was de SSG prominent aanwezig bij de nationale herdenking en viering van
150 jaar afschaffing slavernij. In één van de hoofdtenten op het festivalterrein in het
Oosterpark in Amsterdam was de stambomententoonstelling te zien, hield de
voorzitter van de SSG een speech over het belang van Surinaams
stamboomonderzoek en konden belangstellenden terecht met hun vragen over
Surinaamse genealogie. Er werden meer dan 1.000 bezoekers geteld.
Stambomententoonstelling
Na de stambomententoonstelling op 1 juli in Amsterdam heeft de werkgroep onder
leiding van Magda Korenhof, die jarenlang de stambomen- en andere
tentoonstellingen organiseerde, haar werkzaamheden voor de SSG beëindigd. In de
kring van donateurs wordt gezocht naar vrijwilligers die deze activiteit in de toekomst
willen voortzetten.
Cursussen en rondleidingen
In 2013 zijn geen begeleidingsavonden voor beginners gegeven en geen
bijeenkomsten voor gevorderden gehouden.
Op 14 september heeft Carl Haarnack, gastconservator van de tentoonstelling
''Slavernij Verbeeld'', voor een groep van actieve SSG-donateurs een speciale
rondleiding op deze tentoonstelling in het gebouw van de Bijzondere Collecties van
de Universiteit van Amsterdam gegeven.
De voor 2 november aangekondigde workshop stamboomschilderen ging niet door
wegens te weinig aanmeldingen.
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Kring van SSG-donateurs in Suriname
Onder voorzitterschap van de contactpersoon van de stichting in Suriname, Marcel
Meyer, zijn in 2013 drie Mini-konmakandra's van de in Suriname woonachtige
donateurs van de SSG gehouden.
De eerste bijeenkomst was op 28 februari. De actualiteiten van dat moment werden
doorgenomen en de laatste editie van Wi Rutu werd besproken.
De tweede bijeenkomst was op 9 mei. Pieter Bol, de voorzitter van de SSG, deed
uitgebreid verslag van de op 20 juli in Den Haag gehouden Konmakandra en
informeerde de aanwezigen over de laatste genealogische ontwikkelingen.
De derde bijeenkomst was op 4 juli. Ank de Vogel, in Nederland wonende donateur
van de SSG, vertelde over de resultaten van haar zoektocht naar haar voorouders.
Marelva Eiflaar hield een inleiding over het EBGS-archief aan de Burenstraat.
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.
Op 12 april 2013 zijn de eerste drie gedigitaliseerde archiefbestanden van het project
online beschikbaar gesteld. Dit gebeurde tegelijk op de vernieuwde website van het
Nationaal Archief Suriname (http://nationaalarchief.sr) en de site van het Nationaal
Archief in Den Haag (www.gahetna.nl). Het gaat om de volgende archiefbestanden:
1. De doop-, trouw- en begraafboeken van 1662 tot 1838.
2. Het notarieel archief van 1828 tot 1848.
3. De Volkstelling Suriname van 1921.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Boekjaar 2012
Rabobank R/C
Rabobank Spaarrekening
Kas

Vermogen
Exploitatieresultaat

Boekjaar 2013

€ 1,462.95
€ 19,359.93
€ 311.70

€ 3,890.84
€ 19,720.48
€ 105.10

€ 21,134.58

€ 23,716.42

€ 24,604.31
€ -3,469.73

€ 21,134.58
€ 2,581.84

€ 21,134.58

€ 23,716.42

EXPLOITATIEREKENING 2013 (Voorlopig)
Boekjaar 2012
Ontvangsten
Donatie
Opbrengst drukwerk
Rente
Konmakandra
Sponsor
Overig

Uitgaven
Bankkosten
Drukwerk
Verzendkosten
Bestuurskosten
Website
Stamboomtentoonstelling
Konmakandra
Onkosten
Jubileum DVD

Resultaat

Boekjaar 2013

€ 10,221.50
€ 906.60
€ 357.62
€ 527.50
€ 1,025.00
€ 7.10
€ 13,045.32

€ 10,831.63
€ 535.10
€ 360.55
€ 352.50
€ 1,000.00
€ 0.94
€ 13,080.72

€ 171.83
€ 8,754.60
€ 2,593.11
€ 299.66
€ 1,002.74
€ 190.00
€ 1,512.10
€ 40.00
€ 1,951.01
€ 16,515.05

€ 160.52
€ 5,439.20
€ 2,043.77
€ 138.52
€ 314.72
€ 0.00
€ 2,247.39
€ 154.76
€ 0.00
€ 10,498.88

€ -3,469.73

€ 2,581.84

