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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’ onderzoek is geen scherpe geografische afbakening. Veel
Surinaamse families hebben voorouderlijke of familiebanden in andere landen.
1.2. De SSG probeert haar doelstelling te bereiken door het bevorderen van toegankelijkheid,
ontsluiting en bekendheid van relevante archieven, verbreden en verdiepen van banden
met archief-instellingen, en beheer van een databestand van en voor donateurs. Ook bevordert de Stichting uitwisseling van informatie m.b.t. Surinaamse familiegeschiedenis.
Verder organiseert de SSG bijeenkomsten zoals jaarlijkse Konmakandra’s, genealogische
spreekuren en begeleidingsdagen in samenwerking met organisaties, bibliotheken en
archieven in Nederland en Suriname.
1.3. De Stichting verzorgt publicaties en periodiek het tijdschrift Wi Rutu, met bijdragen van
donateurs, familiegeschiedenissen en resultaten van individueel of collectief onderzoek.
Institutioneel is er samenwerking met onder meer het Nationaal Archief (NA, Den Haag),
het Nationaal Archief Suriname (NAS), het CBG Centrum voor familiegeschiedenis,
Amsterdams Stadsarchief, Zeeuws Archief, Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek
(IBS), Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB, Paramaribo) en andere genealogische
verenigingen en stichtingen in Nederland.
1.4. Als Stichting heeft de SSG geen leden, maar donateurs. Het bestuur bestaat uit donateurs
benoemd als bestuurslid. Het bestuur beslist omtrent nieuwe bestuursleden en periodiek
aftreden. Bestuursleden genieten geen beloning voor bestuurswerkzaamheden, maar kunnen aanspraak maken op vergoeding van onkosten die verband houden met bestuurstaken.
1.5. Sinds de oprichting in 2001 is het aantal geregistreerde donateurs gegroeid tot 468 per
einde 2015 in Nederland, Suriname en andere landen. Daarnaast heeft de Stichting sponsors, zoals Surinam Air Cargo BV. De SSG ontvangt per jaar ongeveer €10.000,- aan
donaties en inkomsten. Het gemiddelde exploitatieresultaat in de periode 2009-2013 was
€2.800,-. In 2014 is het resultaat beïnvloed door de bijeenkomst van donateurs en verhoogde kosten van productie en verzending van Wi Rutu. Op het einde van 2014 was het
vermogen van de Stichting €22.045,-. Het bestuur streeft ernaar voldoende vermogen in
stand te houden om tijdelijke terugloop van donaties en sponsorgelden op te vangen.
1.6. De Stichting voor Surinaamse Genealogie geniet ANBI-status1. Jaarstukken zijn via
www.stisurgen.nl of via www.surinaamsegenealogie.nl beschikbaar.

2.

Bestuurlijke ontwikkelingen
2.1. Na de bestuurlijke ontwikkelingen in 2014, gedetailleerd beschreven in het Jaarverslag 2014,
werd het bestuur van de Stichting per einde 2014 gevormd door:
Voorzitter:
dhr. Paul Koulen
Secretaris:
mevr. Kimberly Emanuels
Penningmeester:
dhr. Henk van der Mast
Lid:
dhr. Henk Dijs
2.2.

2.3.

1

Op 14 februari 2015 is mevr. Anne Mees-Biallosterski toegetreden tot het bestuur. Samenstelling
van het bestuur per einde 2015 was derhalve:

Voorzitter:
dhr. Paul Koulen
Secretaris:
mevr. Kimberly Emanuels
Penningmeester:
dhr. Henk van der Mast
Lid:
mevr. Anne Mees-Biallosterski
Lid:
dhr. Henk Dijs
De in 2014 overeengekomen Adviescommissie bestond per december 2015 zoals per 15 april
2014 aangetreden: dhr. Ruud Braams, mevr. Peggy Brader, mevr. Kaushillia Budhu Lall,
mevr. Magda Korenhof-Terzol, mevr. Lucia Nankoe, mevr. Jeane Patrick, mevr. Wonny

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie: www.anbi.nl.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.

Stuger, dhr. Jean Jacques Vrij, en mevr. Carmelita Zeyl-Terzol. Mevr. Rita Santoro-Van Halm
Braam en dhr. Sjoerd Meijer vormden de toezichtscommissie op administratie en financiële
verslaggeving.
In september 2015 zijn Bestuur en Adviescommissie in discussie getreden omtrent formalisering van respectievelijke taken en functies van adviescommissie en commissie van toezicht op
de administratie en financiële verslaggeving. Deze discussie, inclusief taakomschrijving van de
commissies, was per einde 2015 nog niet afgerond. Er is geen verslag van de Adviescommissie
over het jaar 2015.
Per 28 september 2015 hebben mevr. Rita Santoro-Van Halm Braam en dhr. Sjoerd Meijer
zich teruggetrokken als leden van de commissie van toezicht op de administratie en financiële
verslaggeving. Hangende de discussie tussen Bestuur en Adviescommissie zijn deze vacatures
in 2015 niet verder ingevuld.
In 2015 zijn geen veranderingen in de Statuten van de Stichting voorgesteld of ingevoerd.
Dhr. Henk Dijs is per einde 2015 nog steeds hoofdredacteur van het tijdschrift van de
Stichting, Wi Rutu. Deelname van de hoofdredacteur in het bestuur van de Stichting heeft
geleid tot structureel eenvoudiger overleg tussen bestuur en redactie met betrekking tot
zakelijk beheer. Inhoudelijk blijft de redactie van Wi Rutu onafhankelijk en het bestuur
heeft geen invloed op inhoud van het tijdschrift, of redactiesamenstelling.
Het secretariaat van de Stichting is per 1 oktober 2015 verhuisd naar Sirtakistraat 46,
1326 LD Almere. Alle bestuurswisselingen en administratieve veranderingen zijn gemeld
bij de Kamer van Koophandel en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel was per
einde van 2015 in volledige overeenstemming met het gestelde in dit jaarverslag.
Het bestuur heeft in 2015 negen (9) maal vergaderd op respectievelijk op 10 januari 2015,
14 februari 2015, 21 maart 2015, 23 mei 2015, 1 augustus 2015, 12 september 2015, 17
oktober 2015, 7 november 2015 en 12 december 2015.

Wi Rutu
3.1. Het halfjaarlijkse tijdschrift van de Stichting, Wi Rutu, is volgens plan op 1 juli 2015 en 2
december 2015 uitgekomen.
3.2. De redactie van Wi Rutu bleef in 2015 onveranderd en bestond uit: dhr. Pieter Bol, mevr.
Ria Chin Kon Sung, dhr. Henk Dijs, mevr. Ethel Gout en mevr. Jeane Patrick. De redactieraad in 2015 was dhr. William L. Man A Hing.
3.3. De inhoud van het juli nummer (80 pagina’s!) bestond uit de volgende artikelen:
3.3.1. Paul Koulen: Konmakandra 25 april 2015 (pp. 5-7).
3.3.2. William L. Man A Hing: De Tjon-clan: van Tjon-Kwie-Sem en verwanten. Een
Surinaams Chinese familie voor u ontrafeld (pp.8-17).
3.3.3. Jean Jacques Vrij: De levens van Susanna Dumion en andere Afro-Westindische
vrouwen in de 18e eeuw. Het bijzonder verhaal van drie vrouwen in het land van
de overheerser (pp. 18-31).
3.3.4. Carla Jonkers: Andrew Anhony Halfhide. In Suriname beter bekend als Andries
Anthony. De stamvader van de Surinaamse familie Halfhide (pp. 32-33).
3.3.5. Jacques Stuger (†), Edmund Stuger en Wonny Stuger: Het georganiseerde zangleven in Suriname in de 20e eeuw. De maatschappelijke en sociale betrokkenheid
van een actieve Surinamer (pp. 35-40)
3.3.6. William L. Man A Hing: Sranan roots: Bosch Reitz-Aman, tropische aristocratie? Een gemengd huwelijk vanuit diverse invalshoeken beschouwd (pp. 41-49).
3.3.7. Okke ten Hove: Etnische herkomst van ‘vrije arbeiders’ in Suriname. Een bijzondere groep personen met specifieke aantekeningen in de bronnen (pp. 50-57).
3.3.8. Reggie en Nel den Os: Geboorteakten van het District Nickerie 1869-1880. Een
inventarisatie van op te vragen geboorteakten (pp. 58-68).
3.3.9. M. Spaans Azn.: Een weduwe met drie kinderen, allen zonder naam. Een moeizaam verlopen repatriëring vanuit Suriname (pp. 69-73).
3.3.10. Usha Marhé: Column: Elisabeth Moundi. De link naar het heden naar aanleiding
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van een oude foto (pp. 74-77).
3.3.11. Redactie Wi Rutu: Literatuur en bronnen voor u gesignaleerd. (pp. 76-79).
3.4.

Het nummer van 2 december 2015 had als inhoud:
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.

3.4.8.
3.4.9.

Alphonse L. MacDonald: Integratie in Suriname: Chinese namen, verwarring en
aanpassing. Naamgeving binnen de familie Tjon Akiet (pp. 5-12).
Aspha Bijnaar: Slavernijenjij.nl: Website als sleutel tot het slavernijverleden.
Een inleiding op een bijzondere website (pp. 13-15).
William L. Man A Hing: Sranan Roots: van Opa Tjon Joe Joen en andere verwanten (pp. 16-29).
Jean Patrick: Dood en Liefde. Hoofdthema’s van de Surinaamse kunstenaar George Struikelblok (pp. 30-32).
Denie Kasan & Pieter Bol: Manumissierekesten Suriname 1816-20 (pp. 33-44).
Marcel E. Levenswaard: ‘Vernaming’ bij vrijverklaarden en verwanten. Een inleiding op de ontstaansgeschiedenis van familienaam van de auteur (pp. 45-49).
Jean Jacques Vrij & Marjan Villa Garcia-Baars: De Surinaamse barbier van
Wormerveer: Samuel van Enkhuizen (1772-1820). De migratiegeschiedenis van
een Surinaamse voorvader (pp. 50-59).
Kimberly Emanuels: Boekrecensie, Genealogie van de familie Boldewijn. (Eddy
Gibert Kolf, 2010), (pp. 61).
Redactie Wi Rutu: Literatuur en bronnen voor u gesignaleerd. (pp. 62-63).

4. Konmakandra 25 april 2015
4.1. Ronny Woiski verzorgde de aftrap voor de presentaties van de Konmakandra van 25 april
2015, die in het teken stond van Surinaamse muzikale families. Bijna 200 donateurs en
bezoekers kwamen naar de Christus Triumfatorkerk in Den Haag om de presentaties bij te
wonen, gezellig te netwerken en te genieten.
4.2. In een wervelende presentatie met veel foto’s en filmpjes bood Ronny Woiski (Roland
Franz Willem) toehoorders een boeiend overzicht van de afkomst van de naam Woiski,
bijzonderheden van de vestiging van de familie in Suriname, en de muzikale carrières en
levensverhalen van zijn vader, Max Woiski sr. (1911-1981) en broer Max Woiski jr. (René
Valentino Macintosh, 1930-2011). Hij presenteerde ook zijn boek, Mijn Familie en ik
(2015). De vestiging van Gustav Adalbert von Woisky (1810-1897) in Suriname, flageolet
van vader Max, Coffeeboatsong, reclame voor Nescafé ‘van overzee’, La Cubana, starterslening van Heineken, Mallorca, AVRO-televisieshows, Tropicana en bijzonderheden
van de familie en haar geschiedenis passeerden de revue. Errol Woiski, jongere broer van
Ronny, jazz-zanger en gitarist, was ook aanwezig.
4.3. Vervolgens vertelde Ronald Snijders, zoon van Eddy Snijders (1923-1990), over zijn
familie en andere Surinaamse muzikale families en besprak uitgebreid ontstaan van de
Surinaamse muziek, talrijke mengvormen en invloeden. Ook dit was weer een bruisende
presentatie met veel muzikale fragmenten. Namen als Gaddum, Helstone, Anijs, Wessels,
De la Fuente, Vervuurt, Woisky, Snijders kwamen aan bod en interessante achtergrondgegevens en anekdotes zoals oprichting van Radio Apinti door Charles en Eddy Vervuurt.
4.4. Bryan China-A-Foeng gaf een humoristische presentatie over het leven van zijn grootvader Harry De la Fuente (1914-1996), ook bekend als Pa Laffie. Met anekdotes en
filmpjes kwam Pa Laffie tot leven als homo universalis en levenskunstenaar die schoenen
spoot, reclames schilderde, maar die ook tweede violist en concertmeester was in het in
1948 door Eddy Wessels opgerichte Surinaams Filharmonisch Orkest. Pa Laffie stond
ook wel bekend als clown van Thalia en was een veelzijdige acteur die alle stemmen en
personages voor zijn rekening nam uit het hoorspel Famiri Misma van Wilfred Teixeira,
decennialang te horen via Radio Apinti. De la Fuente speelde ook bij het Surinaams
Strijkorkest, de Surinaamse Kamermuziek Vereniging, en het Caribbean Arts Festival
(CARIFESTA) van 1979 in Cuba.

G e c o r r i g e e r d J a a r v e r s l a g 2 0 1 5 , S t i c h t i n g v o o r S u r i n a a m s e G e n e a l o g i e , Pagina 4 van 8 pagina’s.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Als laatste onderdeel presenteerde Carlien Kortram haar boek Geschreven Woord Leeft
(San Skrifi No Habi Lasi) over haar ouders Henny Rudolf Kortram (1907-1987) en Hilda
Josephina Marietje Baarn (1910-1987). Zij onderzoekt voorouders zoals Frederika Henriette Netteb, geboren in 1799 in Paramaribo en Anna Toetoe Velder, geboren op plantage
Berlijn in 1810. De familie Netteb (omkering van de naam van de slavenhouders, Betten)
woonde op 1 juli 1863 aan de Gravenstraat 13 (nu Henck Arronstraat 100) in Paramaribo.
Het pand fungeert nu als de Zinzendorf Herberg en voorheen als Graaf von Zinzendorf
MULO. Het boek bevat prachtige voorbeelden van stambomen en mooie illustraties.
Evenals in 2014, organiseerde het bestuur in 2015 ook weer een tweede Konmakandra op
21 november 2015 (Muiderkerk, Amsterdam), met een gevarieerd programma, geleid door
dagvoorzitter Peggy Brader. Usha Marhé besprak nani’s en adji’s, familieleden van vaders
en moeders kant, en trakteerde toehoorders op een Bollywood film.
Mark Ponté en Mirjam Schaap presenteerden, als primeur voor Nederland, de tekst van
een erotisch lied, recentelijk ontdekt in het Amsterdamse Stadsarchief. Jenny Mijnhijmer
zong en presenteerde het lied op imponerende wijze.
Sylvia Pessireron besprak rituelen van diverse bevolkingsgroepen en schetste een beeld
van het leven van haar vader, militair in het Koloniale Nederlandsch-Indisch Leger
(KNIL) zoals meer uitgebreid verteld in haar boek Gesloten Koffers uit 2014.
Ellen Klinkers besloot de presentaties met een bespreking van haar recente (2015) boek De
Troepenmacht in Suriname (TRIS). Het boek beschrijft de geschiedenis van een leger,
opgericht in de Tweede Wereldoorlog, en dat betrokken was bij de dekolonisatieoorlog in
Indonesië (1944-1950) en de Korea-oorlog (1950-1954). Nadien stond de TRIS onder
meer bekend als een aantrekkelijke standplaats in Suriname voor Nederlandse militairen.

5.

Donateurs in Suriname
5.1. Donateurs van de Stichting, woonachtig in Suriname, (35 donateurs per einde 2014; 45
donateurs per einde 2015) zijn georganiseerd in een Kring, die gecoördineerd wordt door
donateur dhr. Marcel Meyer. Dhr. Meyer verzorgt de gebundelde overboeking van bijdragen van donateurs. Om bankkosten te besparen, betalen de meeste donateurs in Suriname
de bijdragen eerst op een bankrekening in dat land. Periodiek maakt de coördinator ontvangen donaties over naar de bankrekening van de Stichting in Nederland. Enkele
donateurs in Suriname laten hun donatie door relaties vanuit Nederland betalen.
5.2. Eveneens om relatief dure verzendkosten te besparen, wordt het tijdschrift Wi Rutu als
vracht naar Suriname verzonden, en worden de exemplaren van het tijdschrift daarna aan
donateurs gezonden of overhandigd.

6.

Resultaten en Uitdagingen
6.1. De 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
gestegen tot 429 donateurs en per einde 2015 tot 486 geregistreerde donateurs. Het bestuur wil doorgaan om de groei van donateurs en vooral jongere donateurs, te bevorderen.
Dit vereist strategie, advies, brochures, voordrachten, en samenwerking met andere
organisaties om grotere bekendheid te gegeven aan doelstellingen en werk van de SSG.
6.2. De minimum donatie is in 2015 gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren 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 herinneringen verstuurd zodat geregistreerde donateurs de jaarlijkse bijdrage
betalen. Dit is ook in 2015 gebeurd, met wisselend succes. Het is een kwestie die bijzondere
aandacht verdient.
6.3. Zoals in 2014, maakte de SSG in 2015 gebruik van E-Boekhouden (www.e-boekhouden.nl)
om gegevens omtrent financiën en donateurs in één bestand te beheren.
6.4. De overgrote meerderheid van donateurs, 80% - 90%, bevindt zich in Nederland of ontvangt correspondentie van de Stichting op een in Nederland gevestigd adres. Een sterk
groeiende groep van ongeveer 45 donateurs, woont in Suriname en ongeveer 20 donateurs
wonen in andere landen.
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6.5.

Via de Nieuwsbrief-module van E-Boekhouden verstuurt het bestuur geregeld Nieuwsflitsen of Nieuwsbrieven aan donateurs. Dit is een efficiënte manier om donateurs te
bereiken vergeleken met de kosten van traditionele Nieuwsbrieven. Aandacht blijft geboden voor effectief bereik, omdat 8% van donateurs geen toegang heeft tot email, of er
geen gebruik van maakt, of omdat email-adressen (tijdelijk) onbereikbaar zijn. Gezien de
gemiddelde leeftijd van donateurs houdt het bestuur rekening met donateurs die email
niet, of niet langer, gebruiken.
6.6. Het halfjaarlijkse tijdschrift Wi Rutu, wordt verstuurd aan donateurs, sponsors en 16
instellingen waar de SSG nauwe contacten mee onderhoudt. Die laatste groep bevat
uitwisselingsabonnementen, zoals met Gens Nostra (Nederlandse Genealogische Vereniging, NGV), en Misjpoge (Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, NKJG).
6.7. De SSG had per 31 december 2013 als sponsors, de Fernandes Group, in Paramaribo,
Suriname en Surinam Air Cargo BV, op Schiphol, Nederland, SAC. De Fernandes Group
verstrekte in 2014 een jaarlijkse subsidie van €1.000,-. In maart 2015 berichtte de Group
dat met ingang van het jaar 2015 de sponsoring ten einde komst. Surinam Air Cargo BV
ondersteunt de SSG met het versturen van het tijdschrift Wi Rutu naar Suriname.
6.8. In september 2014 heeft de SSG een subsidie 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. Werk is in 2015 in gang
gezet om de website te verdiepen en te verbeteren.
6.9. Het Familieregister van de SSG is in januari 2014 voor het laatst aan donateurs verstuurd.
Het biedt een overzicht van door donateurs geschreven en veelal in eigen beheer uitgegeven familieboeken. Het bevat verder familie- en plantage-namen die door donateurs
onderzocht worden. Het register is waardevol voor donateurs omdat het onderling contact
en uitwisseling van onderzoeksgegevens faciliteert. Het register vereist voortdurende actualisering.
6.10. Het register bevat ook persoonlijke gegevens van donateurs. Gezien de plicht van het bestuur voor effectieve bescherming van persoonsgegevens, is het wenselijk verder te
onderzoeken hoe uitwisseling van gegevens gefaciliteerd kan worden zonder inbreuk te
maken op de privacy van de donateurs.
6.11. Het bestuur onderzoekt hoe gegevens van donateurs in de beschermde module van de
website periodiek of automatisch gesynchroniseerd kunnen worden met de gegevens in
het programma E-Boekhouden.
6.12. Effectief bestuur van de SSG, die in zekere mate het karakter van een vereniging heeft,
vereist een aanzienlijke tijdsinvestering van bestuursleden. Daarnaast zijn vaardigheden
onmisbaar omtrent financieel beheer, onderhoud en beveiliging van website, actualisering
en beveiliging van bestanden, en het onderhouden van publieksrelaties. Deze vereisten
wijzen op de noodzaak van een breder bestuur dan vier (4) leden, of een bestuur aangevuld met regelmatige inzet van ter zake kundige donateurs of werkgroepen.
7.

Toelichting op de Jaarrekening
7.1. Tot het vermogen van de Stichting dienen ook de publicaties 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 (2006), en Overlijdensadvertenties en onbeheerde boedels 1800–1828 (2010). Van deze publicaties zijn
nog exemplaren beschikbaar. Bij bestellingen wordt €12,50 (Grafzerk etc.) en €30,(Overlijdensadvertenties, etc.) in rekening gebracht. Eveneens is er een voorraad van
oude nummers van Wi Rutu ten bate van bestellingen door onderzoekers en instellingen
die reeksen van het tijdschrift willen aanvullen. Losse nummers worden verkocht voor
€12,50. Opname in de balans van voorradige publicaties en nummers van Wi Rutu is
wenselijk voor een juist inzicht in het vermogen van de Stichting. Daar de publicaties in
het verleden direct ten laste zijn gebracht van het resultaat zijn deze als een Pro
Memorie post op de balans vermeld.

G e c o r r i g e e r d J a a r v e r s l a g 2 0 1 5 , S t i c h t i n g v o o r S u r i n a a m s e G e n e a l o g i e , Pagina 6 van 8 pagina’s.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Ondanks plannen tot voorraadwaardering in 2015, heeft het bestuur om redenen
van zorgvuldigheid daar toch van afgezien. Een onomstreden methode van waardering is nodig om een duidelijk inzicht in het verloop van de vermogenspositie van
de SSG te verkrijgen.
In 2014 en 2015 zijn donaties significant lager geweest dan in voorgaande jaren, ondanks een stijgend aantal geregistreerde donateurs en nieuwe aanmeldingen. Een
prioriteit van het bestuur in 2015 was het actualiseren van het donateurenbestand
en op grond daarvan innen van toegezegde donaties. Bij het verantwoorden van de
post ‘donateurs’ is, uit pragmatische overwegingen, gekozen voor het kasstelsel.
De financiële resultaten in 2015 betekenen dat het vermogen van de Stichting beduidend is verminderd. De onverwachte stopzetting van sponsoring van de Fernandes
Group speelt hierbij een rol. Kosten voor een periode van betaald Secretariaat en de
kosten van tijdelijke opslag hebben ook het financiële resultaat beïnvloed. Het
bestuur realiseert zich terdege dat er maatregelen moeten worden genomen om de
uitkomsten van de twee afgelopen jaren om te buigen tot een positief resultaat.
Samen met de uitgaven voor het tijdschrift Wi Rutu, zijn de uitgaven voor de halfjaarlijkse Konmakandra’s de belangrijkste posten op de Jaarrekening. Ten opzichte van 2014
zijn vooral de kosten van de Konmakandra’s sterk gestegen. Dit heeft te maken met de
directe sponsoring van een aantal donateurs van de eerste Konmakandra van 2014, waardoor de werkelijke kosten niet op het resultaat van 2014 drukten. Gezien de kosten van
Konmakandra’s in 2015, heeft het bestuur besloten om in 2016 slechts één dergelijke
bijeenkomst te organiseren in de tweede helft van het jaar.
Met betrekking tot de Wi Rutu kan geconstateerd worden dat het verwerven van inkomsten via advertenties assertiever nagestreefd moet worden, als een mogelijkheid om nettokosten te drukken.
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 abonnementen voor domein-registratie, hosting en ondersteuning. Het onderhoud
van de WordPress-software en plug-ins blijft ook een kostenpost.
Toelichting, Gecorrigeerde Jaarrekening: Deze jaarrekening vormt de gecorrigeerde
versie ten opzicht van de Jaarrekening 2015 die in september 2016 gereed kwam. Bij het
voorbereiden van de Jaarrekening 2016 bleek dat de saldi van de bankrekeningen,
vermeld op de Jaarrekening 2016, niet overeenkwamen met de werkelijke saldi omdat
abusievelijk posten van 31 december 2015 niet waren opgenomen. Dit is nu gecorrigeerd.
Tevens is de indeling van rubrieken aangepast aan de indeling zoals die in het
Jaarverslag 2016 wordt gebruikt, wat inzichtelijkheid bevordert.
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JAARREKENING 2015
Balans per 31 december 2015
31-12-2014
Activa
Rabo Spaarrekening
Rabo Rekening-courant
Kas
VVV bonnen
Totaal
Passiva
Vermogen
Crediteuren
Reservering Website
Totaal

31-12-2015

€
€

21.330,90
168,56
446,00
100,00
22.045,46

€
€

10.887,13
1.526,87
192,40
--12.606,40

€

19.124,46
--2.921,00
22.045,46

€

8.464,39
1.221,01
2.921,00
12,606,40

€

€

Staat van baten en lasten
2014
Baten
Donaties
Sponsors
Publicaties
Rente
Totaal Baten
Lasten
Bestuur en administratie
Bankkosten
Boekhouding
Secretariaat
Bestuurskosten
Bestuurswisseling

2015

€
€
€
€
€

8.996,50
1.125,00
112,80
210,42
10.444,72

€
€
€
€

8.426,50
--295,25
156,05
8.877,98

€
€
€
€

175,66
394,24
--814,21
1.151,38

€
€
€
€
-

211,00
283,20
1.650,00
1.142,65
---

€
€
€
€
€
-

1.304,29
5.206,56
2.916,90
--3.421,02
1.176,40
722,62
290,40
699,98

Website, bijeenkomsten, publicaties en promotie
Website
€
832,27
€
Drukwerk Wi Rutu
6.485,16
€
Verzendkosten
2.535.31
€
Evenementen en netwerken
118,24
Konmakandra
€
1.540,72
€
Huur ruimte en opslag
800,20
Folders
--Banners
--Aanschaf/Verkoop boeken
--Totaal Lasten

€
€

188,29
15.036,68

€
€

513,03
19.538,05

Resultaat (baten -/-lasten)

€

-4.591,96

€

-10.660,07

Diversen
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