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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. De
Stichting bevordert ook uitwisseling van informatie omtrent 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 425 per
einde 2017 in Nederland, Suriname en andere landen. De SSG ontvangt per jaar ongeveer
€12.000 aan donaties en inkomsten. Het jaar 2017 is met een positief resultaat afgesloten
van €3.400. Op het einde van 2017 was het vermogen van de Stichting €16.257. 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-status.
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie: www.anbi.nl.
Jaarstukken zijn via www.stisurgen.nl of via www.surinaamsegenealogie.nl beschikbaar.
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2. Bestuurlijke ontwikkelingen
2.1. Na de bestuurlijke ontwikkelingen in 2016 werd begin 2017 een nieuw bestuur
gevormd door:
Voorzitter:
De heer S. M. Meijer
Secretaris:
Mevrouw C.E. Klaren
Penningmeester: De heer A. Reinders
Adviescommissie: De heren P. Bol en J.J. Vrij

2.2. In de laatste maanden van 2017 gaf de heer Meijer te kennen zijn taak als voorzitter neer
te moeten leggen.
Er werden wijzigingen aangebracht in het bestuur en nieuwe bestuursleden traden aan.
Sinds eind 2017 bestaat het bestuur uit:
Voorzitter:
Mevrouw C.E. Klaren
Secretaris:
De heer J.J. Vrij
Penningmeester: De heer A. Reinders
Bestuurslid:
De heer H.F. Meurs
Bestuurslid:
Mevrouw C.Y. Spier
De adviescommissie bestaat per eind 2017 uit:
De heer P. Bol
De heer R. Braams
2.3. In 2017 zijn geen veranderingen in de Statuten van de Stichting voorgesteld of ingevoerd.
2.4. Dhr. Henk Dijs is per einde 2016 afgetreden als hoofdredacteur van het tijdschrift van de
Stichting, Wi Rutu. De heer Pieter Bol is per die datum aangetreden als hoofdredacteur.
Deelname van de hoofdredacteur als adviseur van het bestuur van de Stichting maakt
overleg eenvoudiger tussen bestuur en redactie met betrekking tot het zakelijk beheer.
Inhoudelijk blijft de redactie van Wi Rutu onafhankelijk en het bestuur heeft geen invloed
op inhoud van het tijdschrift, of redactiesamenstelling.
2.5. Het secretariaat van de Stichting is eind 2017 verhuisd naar Meeuwenlaan 261, 1021 JJ
Amsterdam. Alle bestuurswisselingen en administratieve veranderingen zijn gemeld
bij de Kamer van Koophandel en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel was per
einde van 2017 in volledige overeenstemming met het gestelde in dit jaarverslag.
2.6. Het bestuur heeft in 2017 achtmaal vergaderd op respectievelijk 2 februari, 5 maart,
31 maart, 8 juli 4 september, 12 oktober, 8 november, 15 december.
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3. Wi Rutu
3.1. Het halfjaarlijkse tijdschrift van de Stichting, Wi Rutu, is in 2017 volgens plan twee maal
uitgekomen. Omdat nummer 16.2 pas in mei 2017, in plaats van in december
2016, verzonden kon worden, liepen ook de nummers 17.1 en 17.2 enige vertraging op
Ze werden in respectievelijk september 2017 en januari 2018 verzonden.
3.2. De redactie van Wi Rutu heeft wijzigingen ondergaan. De heer H. Dijs en
mevrouw J. Patrick verlieten de redactie. Per eind 2017 bestaat de redactie uit:
de heer P. Bol (hoofdredacteur) mevrouw R. Chin Kon Sung,
mevrouw E. Gout, de heer W. Man A. Hing, de heer R. Ramdharie en
mevrouw P. Ringeling
De redactieraad is in 2017 opgeheven.

4. Konmakandra’s 2017 in Nederland en Suriname
4.1. Minikonmakandra in Suriname
De kring Paramaribo van de SSG (ongeveer één op de acht donateurs van de stichting
woont in Suriname) hield op 16 maart 2017 haar jaarlijkse Konmakandra op convocatie
van Marcel Meyer, SSG-contactpersoon Suriname. Marcel Meyer hield die middag een
inleiding over de mogelijkheden welke krantensite Delpher.nl biedt voor wie zich met
Surinaams familieonderzoek bezighoudt. Pieter Bol hield een inleiding over de archieven
die sinds de voltooiing van het project Teruggave Archieven Suriname (TAS) in januari
jl. voor iedereen thuis op het computerscherm raadpleegbaar zijn.
Pieter Bol hield zijn presentatie zes dagen later nog eens in het Nationaal Archief
Suriname, voor personeel van het archief en andere belangstellenden.
In De Ware Tijd van 19 en 23 maart en Dagblad Suriname van 25 maart verschenen
artikelen n.a.v. de Konmakandra van 16 maart en de lezing van Pieter in het Nationaal
Archief Suriname op 22 maart.

4.2. Minikonmakandra Nationaal Archief Den Haag
Op 18 april 2017 werd voor de donateurs de presentatie, zoals gegeven door Pieter Bol in
Suriname, ook voor de donateurs in Nederland gegeven in het Nationaal Archief
Den Haag. Er was plaats voor maximaal vijftig donateurs en er waren ook vijftig
donateurs aanwezig.
De heer Frans van Dijk, van het Nationaal Archief en projectleider van het TAS – project,
schetste de achtergrond van het TAS-project en deed kort verslag van de festiviteit die
begin april in Paramaribo plaatsvond ter gelegenheid van de aankomst van de
teruggegeven archieven.
De heer Pieter Bol gaf een overzicht van de nieuwe mogelijkheden voor genealogisch
onderzoek in de nu gedigitaliseerde archieven door middel van een praktijkdemonstratie.
De heer Huub van Helvoort (donateur) sprak over de laatste stand van zaken van de in de
afgelopen tijd door vrijwilligers gemaakte index op de namenklappers van de
Volkstelling 1921 en gaf een praktijkdemonstratie.

4.3. Konmakandra van 30 september 2017
De Konmakandra van 30 september 2017 had als thema:
‘Erfgoed en Afkomst in Suriname’.
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Ruim 150 bezoekers (donateurs en belangstellenden) kwamen naar de Christus
Triumfatorkerk in Den Haag om de presentaties bij te wonen, gezellig te netwerken en te
genieten. Dit alles onder leiding van de dagvoorzitter Cornelly Spier.
Het thema was gebaseerd op de vraag: wat zegt een plek (huis, perceel of stadswijk)
over de geschiedenis van de bewoners en de eigenaren. En hoe helpt het de genealogen
hun familiegeschiedenis verder in te kleuren?
4.3.1 De viering van het 16-jarige bestaan en de resultaten tot 2017 werden vervat in een door
Cornelly Spier samengestelde en door Sylvana Dankerlui gepresenteerde presentatie
‘De SSG door de jaren heen’.
4.3.2 Wim Verboven gaf een lezing over het heden en verleden van de traditionele houten
volkswoning in Paramaribo.
4.3.2. Just van Niel sloot aan op de lezing van Wim Verboven en zette uiteen hoe de
volkswoningbouw in de jaren vijftig en zestig door de Surinaamse overheid werd
gerealiseerd.
4.3.3. Karin Sitalsing vertelde aan de hand van haar recent verschenen boek Boeroes in
Suriname wat er nog terug te vinden is van vroeger in het heden.
4.3.4. De workshop van Henk Muntjewerff en John Sang Ajang ging dieper in op het
terugvinden van adressen van vroeger in het heden en omgekeerd.
4.4.4. De workshop van Pieter Bol had als onderwerp de voortgang in de digitalisering, de
recente ontwikkelingen en de digitalisering in voorbereidingen, alsmede de verlanglijst
v.w.b. nog te digitaliseren bronnen voor familie- en huizen onderzoek.
4.4.5. De door Magda Terzol vervaardigde tentoonstelling over belangrijke plantages, kerken
en gebouwen uit de jaren dertig trok veel aandacht.
4.4.5. De muzikale intermezzo’s van Dorethy Sabajo en Yvonne Lichtveld bracht menig
donateur terug in de tijd en vormden een bron van herkenning.

5. Donateurs in Suriname
5.1. Donateurs van de Stichting, woonachtig in Suriname, (52 donateurs per einde 2017) zijn
georganiseerd in een Kring, die gecoördineerd wordt door donateur de heer Marcel
Meyer.
De heer Meyer verzorgde 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.
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6. Resultaten en Uitdagingen
6.1.

De in 2015 gesignaleerde toename naar 486 geregistreerde donateurs bleek in 2017 een
vertekend beeld te geven. Een aantal donateurs stond weliswaar geregistreerd maar uit de
boekhouding bleek dat zij geen donateursbijdrage betaalden of hadden betaald.
Op 01-02-2017 stonden 497 donateurs geregistreerd, waarvan 188 hun donatie over
2016 niet hadden betaald.
In 2017 hebben 140 donateurs opgezegd dan wel zijn zij verwijderd uit het donateursbestand.
In 2017 zijn er 68 donateurs bijgekomen.
Op 31-12-12017 zijn er 425 betalende donateurs. Er zijn in totaal 233 mutaties
doorgevoerd.
Het bestuur wil doorgaan om de groei van donateurs en vooral jongere donateurs, te
bevorderen.
Dit vereist planning, advies, brochures, voordrachten, en samenwerking met andere
organisaties om grotere bekendheid te gegeven aan doelstellingen en werk van de SSG.
In 2018 zal een beleidsplan worden gepubliceerd waarin het beleid voor 2018-2020
nader wordt uiteengezet.

6.2. De minimum donatie is in 2017 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.
6.3. Het bestuur maakt gebruik van E-Boekhouden voor de administratie en het gecontroleerd
verzenden van e-mails naar donateurs.
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 51donateurs, woont in Suriname en ongeveer 12 donateurs
wonen in andere landen.
6.5. Het bestuur stuurt, indien er relevante informatie is, Nieuwsflitsen of Nieuwsbrieven
naar de donateurs. Uit de donateursgegevens 2017 blijkt dat in Nederland nog 4
donateurs geen emailadres hebben, zodat er minimale portokosten worden gemaakt.
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 2017 geen sponsors meer. Actie hierop is de komende jaren
geboden.
6.8. Aan de subsidie verstrekt door de stichting De Zaaier (www.stichtingdezaaier.nl) in
2014, is in de jaren 2014-2016 geen invulling gegeven. In de loop van 2017 is een start
gemaakt met inventariseren van eisen en wensen van de website en is een testmodel
vervaardigd. Het bestuur verwacht in 2018 de vernieuwde website te lanceren.
De Zaaier heeft aangegeven dat de indertijd verstrekte subsidie hiervoor nog steeds kan
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worden gebruikt. De subsidie bedraagt €3.000,-.
6.9. Het Familieregister van de SSG is in januari 2014 voor het laatst aan donateurs
verstuurd. In 2017 is het familieregister, uitsluitend voor donateurs achter de inlogcode
via de website van de SSG, raadpleegbaar. In 2017 is tevens een begin gemaakt het
familieregister te actualiseren. In 2018 zal het geactualiseerde register raadpleegbaar
zijn.
6.10. Het bestuur is in 2017 nagegaan in hoeverre het register effectieve bescherming geeft
van persoonsgegevens en van de privacy. In het familieregister dat nu raadpleegbaar is,
zijn alleen e-mailadressen vermeld. De naam- adres en woonplaatsgegevens zoals
indertijd vermeld in het papieren familieregister zijn verwijderd. Toegankelijkheid voor
donateurs alleen biedt een extra bescherming voor mogelijke onwelwillenden
van buitenaf. In 2018 wordt de privacy-wetgeving aangescherpt. Het bestuur zal
hiervan, zodra de nieuwe regels duidelijk zijn, verslag doen aan de donateurs.
6.11. 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 de website,
actualisering en beveiliging van bestanden, en het onderhouden van publieksrelaties. Het
bestuur is derhalve in 2017 uitgebreid van 4 leden in 2016, 3 leden begin 2017 naar 5
leden in de loop van 2017. Per specifieke activiteit of project zal het bestuur een verzoek
aan donateurs richten zich, op basis van hun kennis en ervaring, in te willen zetten voor
deze specifieke activiteit of project. In 2017 heeft een grote groep donateurs
zich ingezet op diverse activiteiten in het land zoals de Keti Koti festivals in Berg en Dal
en in Amsterdam.
Ook was een actieve werkgroep ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de
Konmakandra van september, actief.

7. Toelichting op de Jaarrekening
In het jaar 2017 is het donateurenbestand weer in zijn geheel bijgewerkt. De gepubliceerde
jaarrekening behoeft geen nadere toelichting.
Met de publicatie van twee Wi Rutu’s, een mini Konmakandra en een Konmakandra kunnen
we 2017 bestempelen als een jaar waarin alles weer op de rit is gezet.
Met betrekking tot de post Drukwerk Wi Rutu moet worden opgemerkt dat in 2016 alleen de
kosten voor nummer 16.1 van Wi Rutu zijn betaald. De kosten voor nummer 16.2 zijn pas in
2017 betaald, hetgeen zich heeft vertaald in afwijkende totaalkosten in 2017 t.o.v. 2016.
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Jaarrekening SSG

Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2017

Balans per ultimo december
31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

€ 10.887,13
1.526,87
192,4
€ 12.606,40

€ 10.969,34
4.120,33
192,4
€ 15.282,07

10.988,83
7.897,10
0,00
18.885,93

8.464,39
1.221,01
2.921,00
12.606,40

12.361,07
2.921,00
15.282,07

16.257,75
0,00
2.921,00
19.178,75

Baten
Donaties
Publicaties
Sponsors
Rente
Totaal Baten

2015
0,00
8.426,50
295,25
0,00
156,23
8.877,98

2016
0,00
12.207,01
315,74
0,00
82,21
12.604,96

2017
663,80
11.396,40
583,80
0,00
19,49
12.663,49

Lasten
Bestuur en administratie
Bankkosten
Boekhouding
Secretariaat
Bestuurskosten

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

215,18
248,70
450,00
468,72

170,60
145,20
0,00
310,82

Website, bijeenkomsten, publicaties en promotie
Website
1.304,29
Drukwerk Wi Rutu
5.206,56
Verzendkosten
2.916,90
Evenementen en netwerken
0,00
Konmakandra
3.421,02
Huur ruimte en opslag
1.176,40
Folders/Nieuwsflits
722,62
Banners
290,40
Aanschaf/Verkoop boeken
699,98
Diversen
513,03
Totaal Lasten
19.538,05

798,90
1.923,90
1.911,39
363,75
1.734,60
763,00
235,95
0,00
-340,81
-65,00
8.708,28

813,82
4.783,93
457,27
0,00
1.779,48
763,00
0,00
0,00
0,00
32,55
9.256,67

Resultaat (baten -/- lasten)

3.896,68

3.406,82

Activa
Rabo Spaarrekening
Rabo Rekening-courant
Kas
Totaal
Passiva
Vermogen
Crediteuren
Reservering Website
Totaal

Staat van baten en lasten

-10.660,07
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