
 
 

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2002 
 
 
In het vijfde jaar van het in 1997 opgerichte Genootschap Nederland-Aruba bleek het 
door de langdurige periode van de kabinetsformatie moeilijk om sprekers te vinden 
voor lezingen en bijeenkomsten, waardoor het aantal activiteiten van het Genootschap 
achterbleef bij voorafgaande jaren.  
 
De tijd werd door het bestuur benut voor het opbouwen en onderhouden van goede 
contacten met diverse personen en instellingen die zich bezighouden met de relatie 
Nederland-Aruba, waaronder de Gevolmachtigde Minister van Aruba mevrouw A.A. 
Tromp-Yarzagaray. 
 
Bestuur en deelnemers 
 
Het bestuur kwam twee keer bijeen voor vergaderingen, het dagelijks bestuur daarnaast 
nog eens een viertal keren. In de bestuurssamenstelling deden zich geen wijzigingen 
voor. 
 
In het verslagjaar zijn 6 deelnemers vertrokken maar werden ook 8 personen als nieuwe 
leden ingeboekt. Daardoor groeide het aantal deelnemers tot 108 personen en 7 
bedrijven/instanties. Met de 15 bestuursleden meegerekend een totaal van 130.  
 
Te betreuren viel het overlijden van onze deelnemers Mr. J. Arps, Ir. F.L. van Deventer 
en Mr.L.M.I van Gool. Wij verloren in hen goede, belangstellende vrienden van ons 
genootschap en trouwe bezoekers van onze bijeenkomsten. 
 
Activiteiten 
 
De vijfde ledenbijeenkomst op 21 september 2002 in het Crowne Plaza Promenade 
Hotel in Den Haag werd bezocht door rond 80 deelnemers en genodigden. 
 
De Gevolmachtigde Minister mevrouw Tromp-Yarzagaray ging in op de actuele 
situatie op Aruba en reageerde op vragen van aanwezigen. 
 
De lezing werd verzorgd door prof. dr. G.J. Oostindie, historicus, directeur van het 
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde te Leiden, hoogleraar aan de 
Universiteit Utrecht en schrijver van diverse boeken over de politieke en staatkundige 
ontwikkelingen in de West. Hij sprak over het thema `Knellende Koninkrijksbanden en 
de toekomst van Aruba in het Koninkrijk’. De lezing werd gevolgd door een boeiende 
discussie.  
 
De bekende Arubaanse zangeres-gitariste Lidwina Booi verzorgde een muzikaal 
intermezzo. Zoals inmiddels traditie is geworden was er tot besluit een gezellig 
samenzijn met een drankje en een hapje.  
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Informatievoorziening 
 
Viermaal kregen de begunstigers `Voor u gelezen…’ toegestuurd, de exclusief voor de 
begunstigers van het Genootschap bedoelde compilatie van belangwekkende artikelen 
en nieuwsberichten met betrekking tot Aruba. 
 
 
Financiën 
 
De inkomsten bedroegen in 2002 totaal E  5.421,50 en de uitgaven E  4.193,92 zodat 
het jaar met een positief saldo van E  1.227,58 kon worden afgesloten. Dit positieve 
resultaat houdt direct verband met het feit dat er door omstandigheden slechts één 
bijeenkomst kon worden georganiseerd. Normaal zijn er 2 of 3 bijeenkomsten per jaar 
waardoor de kosten hoger uitkomen. De sinds 1999 als bestemmingsreserve 
aangemerkte E  4.500,--  voor het uitwisselingsproject scholieren Nederland-Aruba is 
gehandhaafd. Per saldo beschikt het genootschap per 31 december 2002 over een 
vermogen/reserve van E  9.095,15. 
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