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“Stichting PeekWaike”  

Notulen  
  

I. Opening vergadering  

Voorzitter W. Peek, heet de aanwezigen van harte welkom.   

Hij opent op vrijdag 24 maart 2017 om 12.00 uur op Sevagramweg 99 te 

Paramaribo de derde vergadering van “Stichting PeekWaike”.  

II. Vaststelling presentielijst  

Aanwezig; Mevrouw B. Renfurm, secretaris van de Stichting stelt vast dat de 

volgende bestuursleden aanwezig zijn; 1. Mw. J. Rietfeld, 2. Mw. M.  

Jozefzoon, 3. Mw. M. Aboikonie, 4. Mw. C. Rietfeld, 5. Hr. W. Peek en 6. 

Mw. B. Renfurm.   

  

Afwezig; Hr. H. Aboikonie en Mw. M. Aboikoni zijn i.v.m hun huidige  

werkzaamheden niet in Paramaribo.   

III. Goedkeuring van notulen van vorige vergadering  

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de tweede notulen van d.d. 28 mei 2016.   

IV. Werving participanten  

a. Half september heeft het Kansfonds bericht niet in te gaan op onze 

aanvraag voor financiële ondersteuning van onze projecten.    

b. Helaas is er in Nederland nog steeds geen reactie gekomen op onze 

sponsorverzoeken. Veel bedrijven zijn aangeschreven. Vanwege gebrek 

aan regio publiciteit haakten goedwillenden alsnog af.  

c. Ook zijn er vijftien bedrijven / instanties in Suriname aangeschreven. 

Enkele reacties waren; Parbo (biermerk) kan en mag zich niet in jeugdwerk 

mengen. Provider “Digicel” heeft nu de financiële middelen niet. De 

Nederlandse Ambassade heeft sowieso niet de financiële middelen, aldus 

hun reactie  

d. Om ons project toch doorgang te laten vinden heeft Wim vooralsnog ’n 

functie als groep coördinator bij S.V. Laren ‘99 aangenomen. Let wel; 

tegen ’n vrijwilligers vergoeding. Dit om het komend project te kunnen 

financieren.     

V. Donaties / financieel overzicht;  

Financiële bijdragen; twee maal €. 250,00 en twee maal €. 100,00.                                                   

Van dit bedrag is bij Nijha in Lochem gekocht: 20 voetballen, 5 

ballenpompen, 1 rol afzetlint, 10 grondhaken, 30 hesjes en 15 wedstrijdfluiten.   
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Ontvangen sportkleding, sportmaterialen en kinderkleding;                                                              

10 volleyballen, 40 beachvolleybal brillen, 20 bovenstukjes voor  

damesvolleybal, een hoeveelheid losse sportkleding in de vorm van shirts en 

broekjes. 30 gebruikte voetballen, twee overcomplete voetbaltenue ’s, 100 

markeerhoedjes, 25 pionnen. 2 handballen, 2 sets overgooiers, 2 voetbaltassen 

en een grote hoeveelheid kinderkleding.   

  

Onze donateurs;                                                                                                                             

Installatiebedrijf Hulstflier, Elburg / V.V. OWIOS 2, Oldebroek, Westland 

schilders Huizen, Assurantiekantoor E van der Roest BV, Huizen. 

Evenementenmanagementbedrijf Away Group B.V. Blaricum, SV Laren’99, 

SV Eemnes waarbij in de meeste gevallen een van onze vrienden als 

tussenpersoon fungeerde, zie Partners.   

  

Uitgaven / bijkomende kosten;                                                                                                            

20 voetballen + klein materiaal “Nijha” Lochem   €. 539,25                                                          

12 extra ballenpompen voor elke school één   €.   36,00                                                           

 Opzetten Website            €. 100,00                                                           

 30 Trainingshesjes  “Teamsportbedarf.de”   €. 123,40                                                           

  

  

Uitgiften van pakket sportmateriaal aan de volgende basisscholen;                                                    

  

                                                                                                                                  

Andere uitgiften    

• SV Eemnes senioren voetbaltenue voor voetbalteam “Jong Aurora”         

• 16 lichtblauwe “My Beach” T shirts incl. topjes en zonnebrillen; jong dames 

volleybalteam “Parthani” in Paramaribo. Away Group B.V.  

15 wedstrijdfluiten              €.   26,25                                                           

Pakketten verstuurd met S.I.T.      €. 122,15                               

Pakketten verstuurd met S.G.T.      €.   85,00                           

Pakketten verstuurd met S.A.C.       €.   53,00                                   

Invoerrechten            €.   70,00                                                           

* E.B.G.  in Kajana                         Sipilawini                                                               

* R.K. Kankantrie in Masia          Sipilawini                                                                                  

* E.B.G. Nieuw Jacob Kondre        Matawai                                                                                    

* E.B.G. Godo                                 Sipilawini                                                                                  

* E.B.G. Wanhattie                          Marowijne                                                                                

* R.K. St. Angeline in Tamarin       Marowijne                                                                                

* E.B.G.  Djumu                               Sipilawini                                                                                 

* O.S. Bofokule                                Sipilawini                                                                                  

* O.S Ampoematapoe                      Marowijne                                                                                

* O.S Gr. Akontoe Velantie             Marowijne                                                                                

* O.S Reinsdorp        Commewijne                                                                           

* O.S Wonoredjo, Moengo             Marowijne                                                                                

* E.B.G. PM Legêneschool    Commewijne  



3  

  

• 160 liter pakket met knuffels en kinderkleding van Arnoud aangevuld met 3 ballen plus    

pomp   voor Kindertehuis “Mariahoeve”  Lelydorp.              

• Compleet D pupillen SV Huizen voetbaltenue, team district Sipilawini  

Hoeveelheid polo’s , korte- en ¾ broeken van Away Group B.V achter gelaten bij een 

aantal hulpkrachten uit diverse dorpen.   

VI. Preyprey-fasie 2017  

Gelukkig hebben we dit jaar weer vele kinderen kunnen blij maken. Vanaf 16 

februari tot 20 maart heeft Wim opnieuw in het binnenland lessen 

Bewegingsleer kunnen verzorgen. De eerste week bij de schooltjes in het 

Commewijne gebied,  te weten; R.K. Tamarin en E.B.G. Wanhatti. Daarna is 

hij drie weken naar de scholen van Godo, Djumu en Bofokule geweest. Hij 

heeft daar voor elke klas  een les  Bewegingsleer verzorgd. Bij elkaar waren 

het in het Sipilawini gebied 27 klassen. Niet alleen de kinderen maar ook de 

leerkrachten hebben genoten.   

Zorgelijk blijft het zien van een aantal kinderen die niet de mogelijk hebben 

naar school te kunnen. Wim waarschuwt voor de gevolgen. Deze kinderen zijn 

nu nog in beeld maar om te overleven zullen zij gezamenlijk andere plannen 

gaan smeden, aldus Wim. Opnieuw zullen wij als Stichting zowel het Minov 

als enkele verantwoordelijke Assemblee leden middels een brief wijzen op het 

tekort aan onderwijs in het Binnenland. DE BASIS VAN ONTWIKKELING.  

  

VII. Rondvraag                                                                                                                   

Geen vragen maar wel een opbouwende discussie over diverse zaken. Maar het 

blijft natuurlijk lastig met een beperkte hoeveelheid middelen zoveel te willen 

aanrichten. 

Gezamenlijk spreken we af dat wanneer de financiële middelen het toelaat, Wim 

van zijn ontvangen vrijwilligersbijdrage, ’n cadeau van ongeveer €. 50,00 zal 

besteden aan een nieuwe moeder. Let wel; alleen als zij een bestuurslid is van onze 

Stichting. (dit idee is n.a.v. een hoogzwanger bestuurslid)  

VIII. Sluiting vergadering  

   Voorzitter W. Peek sluit om 14.35 uur  de vergadering.  

  

Notulen ingediend door:  Secretaris Barbara Renfurm.  

  

Notulen goedgekeurd door:  Jolitha Rietfeld, Conchita Rietfeld, Meloushka    

Jozefzoon, Maritha Aboikonie, Harold Aboikonie en Wim Peek.  
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