
§amenvatting hesluiten bestuur CF§ 2020

Samenvatting besluiten bestuur Cultureel Fonds Suriname 2020.
De besluiten zijn i.v.m. corona telefonisch, via WhatsApp of e-mail genomen en geaccordeerd door het
CFS bestuur.

Schenklngen aan Matoekoe en Mariahoeve 2020 m overles pn soe.dkpurins mn alledrlebestrrul§leden
Bedras Waarvoor Orsanisatiq Goedgekeurd

t, € 1000,- Medisch onderzoek Pupil Mariahoeve 27{,2-2OZA
2. € 2000,- Ondersteuning medewerkers Matoekoe 04-0&.2020
3. € 1000,- Vervanging bij zieke van directeur Mariahoeve 1L-O7-2A2O

4. € 1875,- Algemene begeleidingskosten Mariahoeve 6-08-2020
5. € 2500,-- Vervoerskosten pupillen Matoekoe 02-10-2020
6. € 26§.- + Schoolgeld Matoekoe kinderen Mariahoeve ?,l-t0-àO}CI

Totaal €8640,-

KoË verslas r€latie CFS en orsanisaties in Suriname 2020 voor bestuurcverslaq 23-03-292!.
De contacten hebben i.v.m. Corona uiteraard alleen via telefoon, mailen WhatsApp plaatsgevonden.
Het CFS bestuur is voortdurend op de hoogte gehouden van de het reilen en zeilen van Matoekoe en de
Mariahoeve.
De onderlinge relaties zijn erg goed. Er is contact met Nesta van de Mariahoeve en Roseanne (voorzitter) en
Unrvin (directeur) van Matoekoe.
De algehele situatie in Suriname is niet alleen door corona, maar ook economisch/financieel erg slecht.
Aangevraagde budgetten worden niet of heelweinig uitgekeerd aan zorginstellingen.
Het CFS heeft in 2O2O een paar keer ondersteund bij zowel de Mariahoeve als Matoekoe. ln totaal voor € 8ilO,-.
De Mariahoeve is getroffen door een ernstige ziekte van haar directeur Nesta, wat de organisatie kwetsbaar
maakt. Matoekoe heeft na een zeer moeilijke tijd in 2019 een doorstart gemaakt met een nieuw bestuur en een
tijdelijke directeur. Naar het zich laat aanzien is de organisatie van Matoekoe nu aardig op de rit. Er zijn veel
Surinaamse bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan deze doorstart.
We ziin als bestuur van het CFS na corona erg welkom om weer mee te werken aan de opbouw.

Ër waren schenkingen aan Mariahoeve en Matoekoe
Kosten bestuur
Rente en bankkosten
Administratie kosten

Diverse kosten

Het banksalda was per 31-1,2-2020: € 103. ZA6,- min € 9.389, -

Uitstaande lening bij Matoekoe zonder rente en aflossing:

Appelscha 23-03-2021
Grietzen Kunnen
Voorzitter

Bernard Heldt

€ 8.640, -

€ 49,-

€ 309,-
€ LZ&,-

€ 265.- +
€ 9.389, -
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€ 57.400, *
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Ovezicht financiële stand ven zalíÉn en inkoF.stenluitqaven 2020
Het banksaldo was per 01{1-2020 €73.436, -
l.v.m. het opheffen in 2020 van de CFS rekening bii de )
Triodos Foundation is er een restant bedrag aan de CFS

Rekening-courant bij Triodosbank toegevoegd €22.943, -
Van donateurs is ontvangen in 2O2O € 6.827, - +

Totaal: € 103.206, -


