ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING PLANTAGE VIERKINDEREN.

DATUM: 13 APRIL 2014
TIJD: 14.00U
PLAATS: PLANTAGE VIERKINDEREN
LOCATIE: DE VERGADERZAAL

Aanwezige bestuursleden:
Voorzitter: Rodgers Sh
Tweede Secretaris: Meiland M.
Eerste Penningmeester: Sno J.
Commissaris: Linger J.

Afwezige bestuursleden:
Eerste Secretaris: Gambier I.
Tweede Penningmeester: Marshall E.
Commissarissen: Dongor R. en Marengo U. ( uitlandig).

Vervolgens een uiteenzetting van de agendapunten genummerd van 1 t/m 8 in de notulen.
1. Opening + Gebed.
Een ieder die aanwezig was werd welkom geheten door de voorzitter. Er werd gebeden door
Cairo H. Na het gebed heeft de voorzitter enkele afspraken gemaakt met de familie z.a.:
wederzijds respect naar mekaar toe. En dat het hoofddoel van de ALV is streven naar de
vooruitgang van plantage Vierkinderen.
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2. Mededelingen
a. Op 7 maart 2014 heeft Ceder A. zijn voorzitterschap aan Rodgers Sh. overgedragen.
Ze vindt het wel jammer dat twee (2) van de bestuursleden het niet eens waren met
haar voorzitterschap. Verder ziet ze het als een roeping en als ze naar zichzelf kijkt
vindt ze het werk te zwaar. Er rust nu een verantwoording op haar schouders. Verder
bepaald de ALV als ze al dan niet als voorzitter wordt gedragen. Het is de nazaten
hun recht om op te komen voor hun plantage. Maar gezamenlijk zal het werk gedaan
moeten worden en zullen we moeten kijken hoe we gaan passen en meten.
b. Ruim 2 uren voor de ALV hadden Rodgers Sh en Sno J een gesprek met Mevr. Hart
Emmy vergezeld door Plet Desmond en dhr. Vroom. Deze mevrouw wil graag een
perceel op plantage Vierkinderen toegewezen krijgen om jongeren te trainen en
begeleiden.
c. Tijdens een bestuursvergadering is het besluit genomen Diaken Waterberg een
financiële tegemoetkoming te geven van SRD 100, = gezien de afstand die hij moet
afleggen van het district Commewijne naar plantage Vierkinderen. Ook is er een
besluit genomen dat de bestuursleden per vergadering SRD 50, = zullen krijgen met
uitzondering van Sno J, omdat hij het werk als goodwill beschouwt.
d. De aanpassing van de statuten zullen worden uitgevoerd door de heer Marshall en
Alexander. En de nazaten zullen moeten aangeven als ze akkoord gaan met de
wijzigingen en aanpassingen.
e. De houtblokken kwestie: Sno J was hiermee belast en had met de directeur van Sbb
gesproken over deze zaak. De directeur heeft aangegeven dat hij voor een goede
afhandeling van zaken een verklaring van de DC van Para nodig heeft als bewijs dat
hij daadwerkelijk dealt met leden van het bestuur van plantage Vierkinderen. De
Erevoorzitter zal de DC benaderen en de zaak verder oplossen. Bruinhart I. zegt dat
de heren die de houtblokken hebben ontdekt een beloning moeten krijgen en dat we
desnoods een paar heren kunnen inzetten om de houtblokken te bewaken.

3. Bespreking positie raad van nazaten.
Er werden handelingen gepleegd die niet geoorloofd waren en al deze dingen hebben
geleid tot een aanvulling van het bestuur op 16 juni 2013 te plantage Vierkinderen. Na de
aanvulling van het bestuur zijn enkele mensen overgegaan tot een groepsvorming die
nooit in een ALV of door het bestuur zijn benoemd. Het was in het begin zo dat tijdens
elke bestuursvergadering er leden van de commissie bij waren. De gewezen voorzitter
Ceder A maakte er geen punt van. Rodgers Sh geeft verder aan dat ze geen voorstander
is van een raad en het eigenlijk helemaal niet meer snapt. Het besluit werd genomen om
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dit tijdens de ALV te bespreken en dan kunnen de plantage bewoners zelf aangeven als
ze behoefte hebben aan een raad van nazaten waarbij van de 10 kopers elk een lid
aangeeft om zitting te nemen in zo een raad.

Gambier C geeft aan dat men een raad wil om Rodgers Sh uit het bestuur te zetten.
Er ontstond een discussie tussen Cairo H., Bruinhart. I, Sno J. Het ging erom dat er nooit een
Raad van Toezicht heeft bestaan. Het was een idee dat geopperd was op een van de
vergaderingen voordat de aanvulling had plaatsgevonden. In een van de eerste vergaderingen na
de aanvulling werd het aangehaald maar men kon het niet eens worden over de invulling en de
positie van de Raad. Er is toen besloten dat Sno J. en Marshall E. met de groep bestaande uit
Cairo E., Cairo J. en Bruinhart I. zouden vergaderen om te komen tot de Raad van Toezicht.
Sno J geeft aan dat er vergaderd was met Marshall E. en Cairo E. Hier is bepaald dat de
statuten van de vereniging aangepast moeten worden omdat ze niets voorstellen. Zaken als het
publiceren van een financiële - en Project rapportage moeten verplicht worden gesteld. Er moet
een duidelijke taakverdeling van de bestuursleden komen etc. Ook moet er een raad van nazaten
in worden opgenomen. De raad van nazaten moet als een intermediaire fungeren die de nazaten
vertegenwoordigd en eerste inzage krijgt in de rapporten. Daarnaast moeten ze ook adviserend
optreden naar het bestuur en de wensen en grieven van de nazaten overbrengen.
Rodgers Sh geeft verder aan dat het bestuur onder leiding van Ceder A 15 jarenlang heeft
aangezeten en men in die jaren nooit naar een financieel verslag heeft gevraagd.
Bruinhart I: zegt dat hij Sherron als de geschiktste persoon zag voor de voorzitterschap dus hij
het vreemd vindt dat Gambier C aangeeft dat de raad de voorzitter uit het bestuur wil halen.
Hij wil weten hoeveel vrije gronden er zijn in de Majinsienaweg.
Hij zegt ook dat de dam die bij de kreek gemaakt is in de gaten moet worden gehouden, want a
dam o kierie sma. Ook wil hij weten wat er met de graafmachine gebeurd is die het bestuur had
gekregen.
Gambier C geeft aan dat er computers zijn gestolen en de heren van de plantage krijgen de
schuld daarvan. De heren van de plantage waren erg gebelgd en kwamen op dat ze elke keer
weer de schuld van diefstal krijgen. Zelfs in de stad loopt men rond te vertellen dat ze computers
hebben gestolen. En vragen zich af waarom er dan geen aangifte is gedaan bij de politie.
Op een geven moment gaven ze Sno J de schuld dat hij meer moet weten van de computers,
want ze zagen hem met 2 computers vertrekken. En dat hij aangifte bij de politie zou moeten
doen voor de gestolen computers.
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John J zei op zijn beurt dat er 10 computers waren, waarvan hij één (1) bij meester Renfurm
thuis moest plaatsen d.t.k.v. Alida die de sleutels van het huis van meester Renfurm had. Vier
(4) computers deden het niet dus moest hij ze voor reparatie meenemen naar de stad. Twee heeft
hij kunnen repareren en heeft hij teruggebracht, de andere twee waren voorlopig in de bak van
zijn auto. De laatste twee (2) computers heeft hij onlangs bij Sno Michell achtergelaten. Hij zegt
dat er daadwerkelijk een inbraak heeft plaatsgevonden en geeft de foto’s aan Izaak om ze verder
te sturen. Hij zegt dat Michell beter weet wat er gebeurd is want hij heeft de diefstal ontdekt.
Michell Sno vertelt dat oom Fons eigenlijk op de vergadering moest zijn. Toen hij de inbraak
ontdekte heeft hij dit gelijk aan oom Fons doorgegeven. Oom Fons gaf op zijn beurt aan geen
politie zaak van te willen maken, omdat de politie toch niets zou doen. Michell Sno heeft het
idee dat de mensen die de wacht daar houden het zouden moeten ontgelden als er een politie
zaak van was gemaakt. Dus heeft oom Fons het maar gelaten voor wat het was.
De voorzitter deelt mee dat de First Lady een schenking gaat doen door een aantal computers ter
beschikking te stellen.
INLASSING PAUZE
Na de pauze vindt de voortgang van de vergadering wederom plaats. Marengo K. neemt het
voortouw om de gemoederen aan te spreken en ze te zeggen dat we tegelijk kunnen zingen, maar
niet tegelijk kunnen praten. En dat de vergadering niet bedoelt is om ruzie te maken. Je mag
natuurlijk aangegeven wat je dwars zit en voor je rechten opkomen, maar met ruzie en door
elkaar te praten bereik je niets. Dus verzoekt hij de heren zich rustig te houden voor een goed
verloop van de vergadering.
De voorzitter geeft ook aan dat we met ruzie niets zullen bereiken, want niemand is volmaakt.
Verschillende familieleden zoals: Orlando Cairo, Maike Cairo en Herman Cairo hebben de
verontschuldigingen aangeboden voor het gedrag van de heren van de plantage tijdens de ALV.

4. Presentatie financieel verslag.
Sno J heeft de vorige week financiële informatie van de heer Mark gekregen en heeft de
financiële stukken overgedragen aan de econoom Sno Theo die het verslag gaat uitwerken. Het
moet wel duidelijk zijn dat er alleen informatie van 2013 is afgegeven en er ontbreken een aantal
bonnen. Er zijn huurders die per kas en per bank hun verplichting voldoen. Middels een uitdraai
van de bank kan de heer Sno Th een breder uitzicht krijgen. En het eventueel bedrag dat op de
bank is kan Sno J nog niet prijs geven, omdat er nog schulden betaald moeten worden.
De voorzitter geeft aan zich niet verantwoordelijk te voelen voor het financieel beleid van vóór
haar zittingsperiode. Ze voelt zich verantwoordelijk vanaf het moment ze heeft overgenomen van
Ceder A. Ze volstaat met het bedrag dat de voorzitter heeft aangegeven dat op de bank is. En als
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we moeten blijven voorborduren op het financieel verslag we het werk stagneren. Ze geeft aan
dat het enige wat de nazaten willen weten is hoeveel geld er in kas en op de bank is.
De penningmeester echter is daarmee niet eens hij voelt zich wel verantwoordelijk omdat de
financiële verantwoording van de gewezen voorzitter helemaal niet in orde is. Maar als de ALV
vindt dat ze tevreden zijn met deze informatie, dan zal deze bij de volgende ALV gepresenteerd
worden.

5. Stand van zaken voorstellen nazaten.
Sno J heeft een sponsoringsbrief gericht naar C.I.C voor drie (3) vaten voor het bergen van vuil.
De bestelling van de vaten is al geplaatst en zodra deze vaten er zijn mogen ze opgehaald
worden. Aisha Sno gaat een begroting maken van de toiletten tegenover de vergaderzaal en
tegenover de kerk.
Marengo Kenneth stelt 2 borden ter beschikking met als opschrift: streng verboden vuil te
storten. Deze zijn door Sno J. namens het bestuur in ontvangst genomen.
Sno J zegt reeds contact opgenomen te hebben met Rk Bisdom om een deel achter het terrein
aan de lijkbewassers vereniging af te staan. Men heeft hem uiteindelijk verwezen naar Pater
Choennie aan wie hij een brief heeft laten overhandigen. Maar degenen die hij eerder had
gesproken stonden er positief bij.
Voor wat betreft de gronden te plantage Vierkinderen zijn er naar schatting meer dan 50
aanvragen binnen. Hij heeft al met landmeter Blank gesproken en er is een uiteen setting
gemaakt dat aan de majinsienaweg 1 er gronden uitgegeven kunnen worden van 30 bij 70 meter.
En de kosten hiervoor per perceel zullen €100, = bedragen.
Verder wist oom Fons, Sno J ook te vertellen dat de weg naar Pinari door de overheid
aangepakt zal worden en dat er daar ook percelen voor de nazaten ter beschikking gesteld kan
worden. Er moet wel rekening gehouden worden met een gedeelte waar er culturele activiteiten
plaats vinden. Voor diegenen die projekten willen uitvoeren kunnen liefst gronden worden
uitgegeven in het gebied ‘aan de vierkinderen’.
Izaak Bruinhart vraagt als men speciaal met landmeter Black moet werken, want er zijn tal van
andere landmeters.
Er kunnen natuurlijk ook offertes worden aangevraagd bij andere landmeters, maar Sno J. zijn
voorkeur gaat naar dhr. Black omdat hij het gebied goed kent en precies weet waar onder loopt
dus is er voor hem gekozen.
Sandi Elviera zegt dat de 3 plantages moeten gaan samen werken met mekaar. Grond is altijd
een issue geweest. Ze geeft aan dat er ook andere bekende landmeters zijn en dat het bestuur
contact kan opnemen met de heer Pocorni R.
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Orlando Cairo en zus geven aan dat ze jaren terug een bedrag van € 800, = zouden moeten
neertellen om een perceel te krijgen. Ze vonden het niet eerlijk omdat niet nazaten minder
mochten betalen voor een perceel. En de delen langs de waterkant juist aan huurders werd
afgestaan etc. Deze heer is van plan om na 2 jaren terug te komen naar Suriname en wil een
perceel te plantage Vierkinderen. Hij geeft ook aan dat het bestuur wat moet gaan doen aan
gronden die langer dan 25 jaren zijn uitgegeven en ongebruikt en verwaarloosd zijn blijven
staan.
Gambier C zegt dat men ook moet denken aan de nuts voorzieningen waarvoor er allemaal
kosten gemaakt worden dus denkt hij dat deze gelden ook inbegrepen zijn.

6. Wat ter tafel komt.
De voorzitter geeft aan dat er een aantal commissies moeten komen om. De heer Marshall is al
bezig met onderwijs en educatie en hij heeft meer mensen nodig.
De Dc van Para heeft zijn toezegging al gedaan voor onderhoud.
De jongeren binnen de plantage willen ook een groep voor ontspanningsactiviteiten. Dus hadden
ze de gelegenheid om dat te doen.
Verder is er door overdracht van de voorzitter nog een persoon nodig om het bestuur aan te
vullen. Er zijn 2 mensen die zich ter beschikking stellen dus moet er een keuze gemaakt worden
tussen Seymor N. en Marengo K.
Orlando Cairo zegt geen van de twee te kennen, maar dat het bestuur eigenlijk moet letten op
de competenties bij het kiezen van bestuursfuncties.
Het bestuur moet ook een een centraal aanspreekpunt hebben. Een speciaal kantoortje waar de
plantage bewoners naar toe kunnen stappen als er wat te bespreken valt. Of een plantage moeder
en plantage vader, want een ieder van het bestuur woont in de stad m.u.v. Marengo U.
Cairo Meriam: vraagt het bestuur om advies/hulp, want ze heeft ehbo traingen gevolgd en
spullen van rode kruis gekregen, maar de ruimte om deze spullen op te bergen heeft ze niet. Ze
vraagt de aandacht van het bestuur voor de ongeveer 32 dames die hun waar verkochten te
Zanderij d.t.k.v Stichting Reviba. Dit alles is komen weg te vallen. De dames kunnen hun
dagelijks brood niet meer daar verdienen.
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De mensen die hun namen hebben opgegeven voor:
Raad van nazaten, onderwijs en educatie: Cairo Meriam.
Onderhoud en cultuur: Herman Cairo, Landdolf Michel.
Landbouw: Emiel Pique en Steven Seymor.

Evaluatie vergadering: in het begin nogal rumoerig en naar de sluiting toe toch een goed
verloop.
De vergadering is om 17:45 afgelopen.
De eerst volgende te houden ALV is nog onbekend.

De notulist: Merlin Meiland.
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