GENOOTSCHAP NEDERLANG-ARUBA. VERSLAG OVER HET JAAR 2009
Door het onverwachte vertrek naar Aruba van de vorige penningmeester begon het
verslagjaar 2009 anders dan kon worden aangenomen. Door de inzet van de nieuwe
penningmeester, Nelo Emerencia, werd in de herfst van 2009 de administratie op orde
gebracht. Het verzoek aan de deelnemers om hun bijdrage voor het jaar 2009 over te maken
is in november verstuurd met het gevolg dat deze bijdragen tussen november en maart 2010
zijn binnen gekomen.
Nieuw beleid
Het bestuur nam enkele noodzakelijke tijd- en geldbesparende maatregelen, zoals het
uitsluitend per mail onder de leden verspreiden van Voor u gelezen …. Ook werd besloten
deze door bestuursleden samengestelde en door leden hooglijk gewaardeerde knipselkrant
voortaan maandelijks te verzenden. De actualiteit van de informatie over Aruba is daardoor
toegenomen. Leden die om dringende redenen toch de papieren versie van Voor u gelezen …
wensen te ontvangen betalen voor die extra service 12 Euro per jaar.
De jaarlijkse bijdrage per deelnemer werd voor het eerst sinds vele jaren verhoogd tot Euro
20,- per 2010.
Ledenbijeenkomsten
Op 9 juni 2009 hield het Genootschap Nederland-Aruba een bijeenkomst in Internationaal
Perscentrum Nieuwspoort. Gastspreker was Staatsraad mr. Rein Jan Hoekstra. Zijn lezing had als titel
‘Koninkrijk: zichtbaar of onzichtbaar?’ De voordracht werd beluisterd door circa 60 aanwezigen. De
lezing kreeg veel aandacht in de media op Aruba.
In zijn toespraak stelde de Staatsraad o.m. dat Nederland niet duidelijk genoeg is over de
voorwaarden die het stelt opdat de eilanden Curaçao en St. Maarten een landstatus kunnen krijgen.
Daarnaast maken de Antillen en Aruba onvoldoende gebruik van de bevoegdheden die het Statuut
biedt om de besluitvorming in het Nederlandse parlement en Rijksministerraad te beïnvloeden.
Hij zei het vreemd te vinden dat nog steeds de vraag gesteld wordt of de eilanden klaar zijn om de
landstatus te krijgen. Hij heeft zijn bedenkingen over het uitgangspunt bij de stelling: ‘de eilanden
zijn er nog niet klaar voor.’ De Staatsraad gaf aan er vertrouwen in te hebben dat de eilanden
Curaçao en St. Maarten het kunnen, gezien de ervaring die op de eilanden aanwezig is. Hij noemde in
zijn toespraak Aruba – met zijn landsstatus – een land met veel ervaring.
De jaarlijkse bijeenkomst van deelnemers, genodigden en belangstellenden vond plaats op zaterdag
26 september, traditiegetrouw in het Crowne Plaza Promenade Hotel te Den Haag. De bijeenkomst
werd bijgewoond door circa 70 personen.
Gastspreker was de heer ir. Rein Willems, oud president-directeur van Shell Nederland BV en lid van
de Eerste Kamer voor het CDA. De titel van zijn lezing luidde: ‘Energietransitie: en mogelijkheden
voor Aruba’. Ook de lezing van de heer Willems kreeg veel aandacht in de media op Aruba. Het
muzikale intermezzo werd verzorgd door de in 2009 met de Juventus Award gelauwerde en in Aruba
geboren gitarist Marlon Titre. Zoals gebruikelijk volgde op de lezing een geanimeerde discussie en
werd de bijeenkomst afgesloten met een borrel.

Aangeslotenen/’leden’
De belangstelling voor het Genootschap nam ook in 2009 toe. Inmiddels telt het
Genootschap 198 deelnemers w.o. een twaalftal bedrijven, banken en instellingen.
Bestuur
Leden van het Algemeen Bestuur waren in 2009 (s.s.t.t.): R. Estrada, G. Fleers, N. van
Grieken, S. van Iterson, S. Kock, G. Meijerink, B. Nieuwenhuizen, M. Robbers- van der Borg,
A. Toppenberg, A. Croes, Gr. van der Burght, G. Wawoe en N. Emerencia.
Het Dagelijks Bestuur bestond uit: G. Meijerink (voorzitter); N. van Grieken (vice-voorzitter);
S. Kock (eerste secretaris); D. Nava (tweede secretaris); N. Emerencia (penningmeester) B.
Nieuwenhuizen en A. Toppenberg (leden).
Het Algemeen Bestuur kwam in 2009 tweemaal bijeen. Het Dagelijks Bestuur in totaal
viermaal.
Financiële zaken
De inkomsten waren in 2009 4.163 € (deelnemers en bedrijven) en de uitgaven 6.418 €. Het
jaar is met een nadelig saldo van 2.255 € afgesloten.
Den Haag, 31 mei 2010
Drs. G.C. Meijerink, voorzitter

