ALGEMENE LEDEN VERGADERING VERENIGING PLANTAGE VIERKINDEREN.
Datum: 2 Maart 2014
Tijd: 14:00u n.m.
Plaats: Plantage Vierkinderen
Lokatie: vergaderzaal
Aanwezige bestuursleden:
Ondervoorzitter: Sh. Rodgers
1 ste Secretaris: I. Gambier
2 de Secretaris: M. Meiland
1 ste Penningmeester: J. Sno
Commissaris: J. Linger
Afwezige bestuursleden:
Voorzitter: C.A. Ceder ( is afwezig omdat zijn gezondheidstoestand het niet toelaat).
2 de Penningmeester: E. Marshall ( heeft een aanrijding gemaakt . Er hebben zich geen
persoonlijke ongelukken voorgedaan, maar ook hij kan niet aanwezig zijn).
Commisarissen: U. Marengo (is uitlandig).
R. Dongor (wegens gezondheidsredenen uitlandig).
De familieleden worden welkom geheten. De ondervoorzitter biedt namens het bestuur
verontschuldigingen aan voor de late kennismaking. Vervolgens wordt er gebeden door de
ondervoorzitter. Ze geeft ook aan dat ze vanwege studie een paar maanden uitlandig was. Daarna
wordt er 1 minuut stilte gehouden voor degenen die het tijdelijke met het eeuwige hebben
verwisseld. Vervolgens worden de agendapunten bekend gemaakt en gevraagd als er
aanvullingen zijn voor wat betreft de agendapunten.
Verder geeft ze aan dat we tijdens de vergadering wederzijds respect naar mekaar toe moeten
betuigen. Ze geeft aan dat de voorzitter wegens gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn. En
zijn gezondheid laat het niet meer toe om de functie van voorzitterschap te vervullen.
Er heeft een aanvulling van het bestuur plaats gevonden. Er is een reden waarom deze aanvulling
heeft plaats gevonden. We kijken dus niet meer achteruit, maar vooruit en een ieder moet zijn of
haar bijdrage leveren.
Kennismaking bestuursleden:
De aanwezige bestuursleden stellen zich voor door aan te geven wie ze zijn, welke functie ze
binnen het bestuur bekleden en waarmee ze zich in het dagelijksleven bezig houden.
Bespreking toilettengroep:
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In de toekomst wil het bestuur een toilettengroep voorzien van kleedhokken en badruimten
plaatsen nabij de waterkant schuin tegenover de kerk richting Ewald Cairo. De tekening is
ontworpen door een nazaat genaamd Aisha Sno en heeft een oppervlakte van 18.45 vierkante
meters.
Registratie grondaanvraag:
Op facebook was er een online registratie voor nazaten die interesse hebben om in aanmerking te
komen voor een stuk grond. Maar er waren weinig reakties. Deze formulieren zijn intussen
uitgeprint en zullen bij Michel Sno te verkrijgen zijn. Als de vraag naar grond groter is dan de
nu beschikbare grond, zullen er criteria gehanteerd worden bij de toewijzing.
Sno geeft aan dat hij diep teleurgesteld is in de vorderingen van het IT-project. Toen alle
computers geinstalleerd en aangesloten waren, heeft er een diefstal plaatsgevonden. Hierbij zijn t
drie (3) computers gestolen. Later is de electrische installatie door EBS afgekeurd. De heer
Bruinhart die de electrische installatie heeft uitgevoerd geeft aan dat iemand opzettelijk schade
heeft toegebracht aan de aardpen. Vandaar dat EBS de installatie heeft afgekeurd. Op 13 Maart
komt EBS terug voor de herkeuring.
Voorstellen/ adviezen aanwezigen.
 Een vat plaatsen bij het wachthuisje.
 De brassband o.l.v Maikel Marengo is bereid een bijdrage te leveren tijdens feestjes,
begrafenissen etc.
 De toilet aan de overkant van de vergaderzaal weer in bruikbare staat brengen.
 Schoonmaak van de plantage en een fikse schoonmaakbeurt voor de speeltuin.
 Aanpassing van de statuten.
 Status raad van toezicht
 Bewaking binnen de plantage.
 Een perceel voor de lijkbewassersvereniging.
 Het oprichten van een begrafenisfonds.
 Hechtere samenwerking tussen het bestuur van plantage Vierkinderen en La Prosperite.
 De bermen mooi beplanten.
 Tegenover de vergaderzaal heeft Kenneth Marengo een schoeiing gemaakt en de
bedoeling was dat het bestuur daar zand zou plaatsen. Dit is niet gebeurd.
 Een v.o.s ( scholengemeenschap) in Para bouwen.
 De heren die de houtblokken hadden ontdekt zijn bereid de grenzen van de plantage te
bewaken tegen een maandelijkse vergoeding.
 Enkele jongens van de plantage opleiden tot lifeguards.
 Zaken die besproken worden moeten in een versnelde tempo aangepakt worden het is niet
de bedoeling dat dit jaren moet gaan duren.
 Liever sranang tongo praten tijdens de vergaderingen.
 Kenneth Marengo wil zitting nemen binnen het bestuur,omdat hij graag wil werken voor
de plantage.
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 Link leggen naar K.K.F voor een klantvriendelijkheid training, want meneer
Bhagwandas van METS verzorgd deze trainingen kosteloos.
 Een vereniging voor de ouderen in de plantage voor gezelligheidsspelen (ontspanning).
 Slechte communicatie tussen het bestuur en plantage bewoners .
 Het bestuur moet een plan van aanpak maken.
 Vuilstorting langs de kreek tegengaan door vaten te plaatsen.
 De inkomsten en uitgaven van de afgelopen 5 jaren ( financieel verslag).
 De percelen in huur afgestaan in kaart brengen, zodat de nazaten van de 10 erfgenamen
precies kunnen weten wat er nog voor hen over is.
 Een kaart van de plantage in de vergaderzaal plaatsen.
 Zodra er gestolen of gevandaliseerd wordt binnen de plantage de politie inschakelen.
 De weg naar opose aanpakken , want het is slecht begaanbaar.
 Enkele heren in de plantage opleiden tot graafmachine operator.
Izaak Bruinhart: vraagt als het bestuur aangifte heeft gedaan toen er in de computerruimte is
ingebroken. Het bestuur is ingebreke gebleven om aangifte te doen. In de toekomst zal dit niet
meer gebeuren. Een ieder in de plantage is verantwoordelijk als er iets mis gaat.
Marengo K. geeft aan dat er hout gestolen wordt uit onze bossen.
Izaak Bruinhart resumeert: Rond November 2013 kwam er een melding binnen dat er hout werd
weggesmokkeld. Herman Cairo had zijn auto ter beschikking gesteld en Izaak en Eugene zijn het
bos ingegaan. Ze kwamen de man tegen en hebben hem gesommerd te stoppen. In totaal hebben
ze 500 houtblokken aangetroffen op verschillende locaties. Ze hebben gelijk gerapporteerd naar
de voorzitter. Die op zijn beurt dit alles zou doorgeven aan Lbb. Tot heden vier (4) maanden
later hebben ze niets meer van de voorzitter vernomen hieromtrent. Hij geeft aan dat er ook
illegaal zand wordt gegraven. Het is verschrikkelijk om te zien wat er in onze bossen wordt
gedaan.
Verder geeft hij aan dat telesur bezig is een mast op te zetten in de plantage. Issabel Gambier en
Sherron Rodgers zijn met de bewuste meneer gaan praten en hebben hem gezegd dat hij terstond
de werkzaamheden moest staken. Dat heeft hij gedaan. Marengo J. zegt persoonlijk met deze
zaak geconfronteerd te zijn geraakt en de heer sabajo heeft haar opgebeld en gezegd dat alles is
stopgezet. Ze zegt ook dat de contracten goed nagegaan moeten worden, want als de meneer een
rechtzaak aanhangig maakt dan wint hij de zaak. De ondervoorzitter geeft aan dat de man een
contract heeft die anders is dan het contract dat bij haar bekend is. In het bij haar bekende
contract staat dat handelingen in samenspraak met het bestuur gedaan moeten worden.
Izaak Bruinhart geeft verder aan dat de zaal geoperationaliseerd zou worden. Dit zou geschieden
middels een televisie, fitjebal, damspelen etc.De heer Bruinhart J. heeft zijn medewerking
toegezegd. Van het bestuur heeft hij echter niets meer vernomen. Housing International heeft
nog steeds 2 borden met te koop erop en dit is een doorn in het oog van enkele bewoners. Ook
geeft hij aan dat de jongens een ICT-opleiding kunnen volgen om en het is internationaal
gecertificeerd.
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John Sno geeft aan bekend te zijn hiermee en dat er een bepaalde instapniveau vereist is om deze
training te kunnen volgen. Hij heeft deze trainingen in het verleden verzorgd. De opleidingen
zijn erg duur. Qua ICT moeten we aan de basis beginnen, en identificeren wie het talent heeft
voor meer specialistische IT-trainingen. Dan kan er een plan gemaakt worden om deze trainingen
eventueel gratis te verzorgen.
Henkie Gambier en Bruinhart hebben een perceel dichtbij derde brug en men is op hun grond
bezig. Deze heren geven aan dat hun perceel is afgestaan aan een zekere Clyde van pittbull. Dit
heeft plaats gevonden door medebestuurslid Ulrigh Marengo wat ze als zeer gemeen ervaren. Ze
hebben met de man gesproken en hebben besloten zaken vredig te zullen oplossen, omdat hij al
zoveel geld heeft uitgegeven aan grondverzet. Ze wachten nu op de voorzitter om te bemiddelen
in deze kwestie. John Sno stelt voor dat het bestuur apart met deze mensen aan tafel gaat zitten.
Sherron Rodgers geeft aan datze heeft gehoord dat sommige mensen een stuk grond krijgen en
die op hun beurt verkopen. Ook geeft ze aan dat er een meeting komt met de huurders. Er zal
een plan van aanpak gemaakt worden in samenspraak met de plantagebewoners.
Cairo H. geeft aan dat de Apia busi niet weggegeven mag worden, want het is een bos met
culturele waarden.
Drs. R. Venetiaan geeft aan dat er een paar maanden terug een artikel in de krant stond dat de
opstallen van marinalex zijn verkocht .De opstallen mogen verkocht worden, maar in het artikel
werd melding gemaakt van gebiedsuitbreiding. Hij heeft de aandacht van de voorzitter
hieromtrent gevraagd maar kreeg geen antwoord. Hij heeft toen geprobeerd het onder aandacht
van Marshall te brengen zonder enig resultaat. Hij heeft een brief klaar liggen en zal ook een
kopie van de brief aan het bestuur doen toekomen. Hij vraagt het bestuur de nodige aandacht
hieraan te schenken. Hij wist niets van deze vergadering en doet een beroep op het bestuur om
een namenlijst voorzien van contact gevens te maken en deze mensen te mailen bij elke ALV.
Verder geeft hij aan dat wij belangrijke grootheden van de plantage moeten herdenken en in
gedachten houden refererend naar 2 grote wiskundigen t.w.:
1. Alice Gambier (dochter van Herman Sno). Heeft gratis lessen in Curacao verzorgd.
2. Herman Sno geboren op op 5 Maart voor 1900. Hij is de eerste Surinamer die akten
gehaald heeft in Nederland wat wij nu in Suriname kennen als Mo-a en Mo- b Wiskunde.
Hij heeft een grote bijdrage geleverd binnen ons onderwijssysteem. Er staat een foto van
hem bij K.O.B. en de Herman Sno straat is naar hem vernoemd.
Er wordt een pauze van een kwartier ingelast.
Maikel Marengo vraagt als er geen vat bij het wachthuisje geplaatst kan worden.
Er kan altijd een beroep op hem gedaan worden bij begrafenissen, feestjes etc.
Een opknapbeurt aan de speeltuin. De sponsor van zijn brassband Hj De Vries gaf een
compliment over de zaal, maar het enige dat ontbreekt is een toilet.
Venetiaan vraagt om een verbindingsweg om de zaal makkelijker te bereiken ( Gambier, Tant
Martha en broer Willem).
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Cairo L vraagt hoe het staat met de statuten. Sherron Rodgers zegt dat er een notaris ingehuurd
zal worden om de benodigde wijzigingen aan te brengen. En hoe het staat met de raad van
toezicht. Sherron Rodgers geeft aan dat ze een probleem heeft met het feit dat de Raad van
Toezicht bij elke vergadering aanwezig moest zijn. Ze geeft aan dat het bestuur gaat werken met
commissies en dat de Raad van Toezicht tot het verleden zal behoren.
Izaak Bruinhart zegt er is een duidelijk verschil tussen een raad en een commissie.
John Sno geeft aan dat er binnen bestuursverband geen besluit is genomen over de Raad van
Toezicht. John Sno, Ewald Cairo, Herman Cairo, Edwin Marshall en Izaak Bruinhart moeten nog
brainstormen over de doelen en taken, de positie en de bemanning van dit orgaan. Eventueel zal
het dan in een A.L.V. goedgekeurd moeten worden door de nazaten.
Registratie commissieleden
Er zijn registratieformulieren door het bestuur ter beschikking gesteld voor degenen die zich
willen inzetten voor het werk dat in de plantage gedaan moet worden. Bijvoorbeeld op Cultureel
gebied, Educatie, Schoonmaak etc.
Wat ter tafel komt.
Marengo K. wil een ideeën /klachtenbus binnen de plantage laten plaatsen. Zo bereik je de
plantage bewoners eerder.
Hij wil ook een grote kaart van de plantage in de rekreatiezaal zien hangen.
Izaak Bruinhart vraagt hoelang het bestuur nodig heeft om de gronden toe te wijzen. John Sno
geeft aan dat er gronden zijn in de straat achter Ewald Cairo die reeds voorzien zijn van
electriciteit. Dit deel kan voor woningbouw uitgegeven worden. Als het gaat om landbouwgrond
dan is het makkelijker, want de kavels hoeven niet bouwrijp gemaakt te worden. Afhankelijk van
de bestemming, de vraag en de beschikbaarheid van grond zullen er criteria bepaald worden.
Men is van mening dat gronden die in huur worden afgestaan in het vervolg niet te groot moet
zijn. John Sno geeft aan dat misschien in overweging kan worden genomen om voorlopig geen
gronden meer uit te geven aan derden.
Nazaten die commerciele doeleinden uitoefen zouden eventueel kunnen bijdragen aan de
versterking van de kas. Hier moet nog over gebrainstormed worden.
Er wordt gediscussieerd over de eventuele aansluiting van plantagebewoners bij Stichting
uitvaartverzorging Wijngaarde.
Herman Cairo vraagt dat de kreek te Opose wordt opengegooid aangezien de stroom vanaf de
Tawajakoere kreek tot Piking Saron is dichtgeslipt. De aandacht van de DC moet worden
ingeroepen. John Sno zegt dat hem ter oren was gekomen dat het om enkele kilometers gaat. Er
was een project ingediend, goedgekeurd en de gelden waren geallokeerd door het
ontwikkelingsfonds van Nederland. De vorige minister van Openbare Werken de heer Abrahams
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heeft de gelden echter anders aangewend. Sherron Rodgers stelt voor dat er met de commissaris
hierover wordt gesproken.
Sherron Rodgers geeft aan dat pachters die nevenactiviteiten uitoefenen meer zullen moeten
betalen voor huur.
Rondvraag.
Hoe vaak denkt het bestuur in contact te treden met de plantage bewoners. Er is een besluit
genomen dat het bestuur elke laatste zondag in de maand naar de plantage zal komen om met de
plantage bewoners te praten.
Marengo K: wil graag plantage verfraaiing.
Bruinhart: wil graag samen met de jongens van de plantage vijf (5) stuks kelders maken.
De ondervoorzitter bedankt een ieder en vraagt ze de informatie door te spelen aan degenen die
niet aanwezig waren.
Sluiting: de vergadering had een goed verloop en is om 17.15u afgelopen.

Opgemaakt door Merlin Meiland.
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