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Bestuurlijke ontwikkelingen
In februari 2007 heeft Jeane Patrick haar lidmaatschap van het bestuur en daarmee
de functie van penningmeester beeindigd.
In december 2007 heeft Jaap Verseput zijn lidmaatschap van het bestuur en
daarmee de functie van het secretaris van het bestuur beëindigd. Carlinda Russel
heeft de functie van secretaris overgenomen. Op 31 december 2007 was de
samenstelling van het bestuur als volgt:
• voorzitter: Sylvana Dankerlui
• secretaris: Carlinda Russel
• penningmeester: vacant
• leden: Pieter Bol, Cynthia Brand Flu en Sonja de Lange.
Het bestuur heeft 5 maal vergaderd in 2007.
In Suriname heeft David Chin Kwie Joe als contactpersoon van de stichting in
Suriname het stokje doorgegeven aan Marcel Meyer.
Konmakandra
Op zaterdag 14 april 2007 werd in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag de
jaarlijkse Konmakandra van de stichting gehouden. Het thema was ROOTS &
RELIGIE. De gehouden inleidingen en de workshops stonden in het teken van de
kerkelijke bronnen voor Surinaams familieonderzoek. Er waren inleidingen van:
• Prof. H.E. Lamur over de archieven van de Evangelische Broedergemeente
Suriname
• Pieter Bol over de archieven van het Rooms Katholiek Bisdom Suriname
• Collin Nassy over de archieven van de Israëlitische Gemeente Suriname.
In de middag was er gelegenheid om onder leiding van de inleiders twee workshops
te volgen, waarin dieper werd ingegaan op de in de ochtend door de inleiders
behandelde bronnen.
De als vanouds aanwezige boekenstands en de door Magda Korenhof
georganiseerde fototentoonstelling trokken veel belangstelling.
In 2007 bereikte resultaten
Aantal donateurs en sponsoren
In de loop van 2007 is het aantal donateurs verder gestegen. Op 31 december 2007
waren er 283 betalende donateurs geregistreerd. Het merdendeel daarvan is
woonachtig in Nederland, andere landen waar onze donateurs wonen zijn Australie,
Belgie, Curacao, Ierland, Malta, Suriname, USA en Zwitserland.
Daarbij ontvingen nog 10 betalende instanties in Nederland, 5 betalende instanties in
Suriname en 3 niet-betalende instanties in Suriname ons tijdschrift Wi Rutu.
Onze stichting had in 2007 twee sponsoren, Holland-Fernandes en Surinam Air
Cargo.
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Het minimumbedrag van de donateursbijdrage was ook in 2006 € 23,-. Voor in het
buitenland wonende donateurs is dat € 30,-, terwijl donateurs in Suriname tenminste
€ 5,- betalen.
Familieregister
De nieuwe versie van het familieregister is in december 2007 aan de donateurs
toegezonden.
Tijdschrift
Wi Rutu is in 2007 tweemaal uitgekomen, in juli en december.
In de redactie is één personele wijziging geweest. Gert Faken is als nieuw lid tot de
redactie toegetreden.
Website
Zoekfoto is een nieuwe rubriek op de website. Donateurs die foto’s hebben waar
mensen op staan van wie zij niet weten wie dat zijn, kunnen een oproep on-line
plaatsen.
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 2007 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.
Stambomententoonstelling
Ondanks verschillende initiatieven daartoe is de reizende stambomententoonstelling
in 2007 niet daadwerkelijk tentoongesteld.
Genealogisch spreekuur
Op 30 juni en 17 november 2007 zijn in de hoofdvestiging van de
Gemeentebibliotheek Rotterdam genealogische spreekuren gehouden voor
belangstellenden uit Rotterdam en omgeving.
Cursussen
De begeleidingsavonden voor beginners, die in samenwerking met het Nationaal
Archief in Den Haag worden gegeven, zijn ook in 2007 doorgegaan. Meer ervaren
onderzoekers van de stichting hebben beginnende onderzoekers wegwijs gemaakt in
een aantal voor de Surinaamse genealoog belangrijke bestanden. De beginners
konden ook al direct aan de slag met een deel van hun eigen onderzoeksvragen.
Ontsluiting van archieven
De contacten met het Nationaal Archief Suriname hebben zich in 2007 verder positief
ontwikkeld. Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe archiefgebouw er echt gaat komen.
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Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tussen onze stichting, onze
donateurs in Suriname en het Nationaal Archief.
Ook met de Herrnhutter Archieven Suriname worden goede contacten onderhouden.
Als eerste in een reeks is in 2007 de publicatie Catalog B, de Herrnhutter Gemeente
Charlottenburg 1841-1848, verschenen.
Bronnenpublicaties
Na de in 2006 uitgebrachte eerste bronnenpublicatie van de Stichting voor
Surinaamse Genealogie, Grafzerk en Suikerwerk, namen op oude grafstenen in
Suriname en Brits Guyana, medegedeeld door Fred. Oudschans Dentz, zijn in 2007
voorbereidingen getroffen voor de uitgifte van nieuwe bronnenpublicaties. Deels zal
dit gebeuren als publicatie in de reeks Bronnenpublicaties, deels als speciale bijlage
bij Wi Rutu. Een deel van het eigen vermogen van de stichting zal hiervoor gebruikt
worden.
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Financieel Jaarverslag 2007

Staat van inkomsten en uitgaven
Donateurs
Publicaties/Grafzerk
Donatie Holfer BV
Opbrengst boekjes/Wi Rutu

€
€
€
€

7.617,73
182,50
1.000,00
575,85

Totaal ontvangsten

€

9.376,08

Totaal uitgaven/specificatie in bijl.

€

5.358,95

Resultaat

€

4.017,13

Balans
Debet

Credit

Rabobank €
Depot
€

279,01
15.262,25

€

15.541,26

Eigen vermogen
Nog te betalen*

€
€

14.236,54
1.304,72

€

15.541,26

*
Drukwerk Familieregister 2007

€

1.304,72

Totaal 2007 nog te betalen

€

1.304,72
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Bijlage bij het financieel jaarverslag 2007
Uitgaven 2007
Bestuurskosten
Reis en rep.kosten
Kantoorbenod.
Portikosten
KvK-bijdrage
Drukwerk*
Pr/communicatiekosten
Websitekosten
Subtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€

94,69
119,75
770,14
21,62
3.694,90
707,93
183,26
5.592,29

Rente

€

233,34

€

5.358,95

-/-

Totaal kosten

* Wi Rutu/Familieregister/folders/visitekaartjes/kopieën,etc.
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Verklaring Kascommissie
Heden, 3 mei 2008 heeft de Kascommissie, bestaande uit dhr. M. Northolt en
dhr. R. Konigferander, de jaarstukken over het jaar 2007 uitvoerig gecontroleerd en
in orde bevonden.
De stukken waren duidelijk en overzichtelijk opgesteld.
M. Northolt

R. Konigferander

8

