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Bestuur
Het bestuur bestond uit: (s.s.t.t.)
Mw. G. Meijerink (voorzitter); N. van Grieken (vicevoorzitter); N.
Emerencia (penningmeester); D. Nava (eerste secretaris); S. Kock
(tweede secretaris)
G. Wawoe; S. van Iterson; B. Fleers; Mw. M. Robbers-van der Borg;
A. Toppenberg; B. Nieuwenhuizen; G. v.d. Burght; M. Croes.
De heer Fleers heeft zich per november 2011 in verband met
drukke werkzaamheden teruggetrokken uit het bestuur.
Het Algemeen bestuur vergaderde in maart en november. Het
Dagelijks Bestuur kwam daarnaast een viertal malen bijeen.
Deelnemers
Het aantal deelnemers nam toe tot 227. Waaronder 14 bedrijven
en instellingen.
Activiteiten
Zaterdag 24 september vond de wederom goed gezochte
traditionele bijeenkomst van begunstigers plaats in hotel Crowne
Plaza Promenade. Het programma bestond uit een korte
toespraak door de heer Abath, Gevolmachtigde Minister, en uit
een podiumdiscussie onder de titel ‘Arubaanse roots, wat moet je
ermee?’
Deelnemers aan de discussie waren Mr. Dr. Zayènne van HeesenLaclé, advocaat, werkzaam bij NautaDutilh N.V.; Curt Fortin,
presentator, acteur, zanger en filmregisseur; Kendreth Odor,
werkzaam bij Trustkantoor CITCO.
De discussie werd geleid door Gerda Meijerink, voorzitter van het
GNA.

Het werd een geanimeerd en informatief gesprek met drie
succesvolle Arubanen over hun achtergrond, ervaringen en
ambities.
Het muzikale intermezzo werd verzorgd door Jonathan Hoevertsz,
op de gitaar begeleid door Bryan van Putten.
Na afloop was er zoals gebruikelijk een borrel.
Op 15 november vond in het kader van 25 jaar Status Aparte een
druk bezocht symposium plaats in Perscentrum Nieuwspoort,
waar mr. J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties een inleiding verzorgde met de titel: ‘De
betekenis van Aruba voor het Koninkrijk.’ In een paneldiscussie
werd vervolgens ingegaan op de lezing.
Deelnemers aan het panel waren:
Mevr. Ineke van Gent, lid van de Tweede Kamer; de heer Edwin
Abath, Gevolmachtigde Minister van Aruba; De heer Jan Willem
van den Braak van VNO-NCW.
Het symposium werd door de rond tachtig aanwezigen hoog
gewaardeerd, de borrel na afsloop evenzeer.
Voor u gelezen…
Begunstigers ontvingen per e-mail (sommigen op verzoek per
post) een achttal keren een selectie van relevante nieuwsberichten
betreffende Aruba. Het voornemen iedere maand een ‘Voor u
gelezen…’ te verzorgen werd niet helemaal waargemaakt.

