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Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2010 op 29 maart en 15 november. Op 
15 november woonde de heer Abath, de gevolmachtigde minister 
van Aruba, een deel van de vergadering bij. Het dagelijks bestuur 
kwam daarnaast een viertal malen bijeen.

In het bestuur vonden geen mutaties plaats en bestond uit 
(s.s.t.t.):

Mw. G. Meijerink (voorzitter); N. van Grieken (vicevoorzitter); N. 
Emerencia (penningmeester); D. Nava (eerste secretaris); S. Kock 
(tweede secretaris) 
G. Wawoe; S. van Iterson; Mw. M. Robbers-van der Borg; A. 
Toppenberg; 
B. Nieuwenhuizen; G. v.d. Burght; M. Croes.

De heer Alwin Toppenberg trad toe tot het dagelijks bestuur.

Leden/begunstigers

Het aantal leden/begunstigers nam gestaag toe en naderde eind 
2010 de tweehonderd; daarnaast wordt het Genootschap 
gesteund door dertien bedrijven en instanties.

Financiën.

De totale inkomsten kwamen uit op 2535 Euro (bijdrage van 
deelnemers en bedrijven plus rente op spaarrekeningen). De 
uitgaven bedroegen 4514 Euro. Het jaar werd afgesloten met een 
nadelig saldo van 1924 Euro die in mindering werden gebracht op 
de reserve.

Activiteiten

De jaarlijkse bijeenkomst van begunstigers en belangstellenden 
vond plaats op zaterdag 11 september in het Crowne Plaza 



Promenade Hotel in Den Haag. Spreker was de Minister-President 
van Aruba, de heer Mike Eman. Onder de titel: Aruba: De nieuwe 
verhoudingen in het koninkrijk en met de Europese Unie hield de 
Minister President een gloedvolle en overtuigende rede waarin de 
grote verwachtingen voor de nabije en verre toekomst van het 
land Aruba door klonken. 
De bijeenkomst werd door zo’n 120 leden en belangstellenden 
bezocht, w.o. minister P.J.H. Donner, de Gevolmachtigd Minister 
van Curaçao plus enkele leden van de Tweede kamer. Na afloop 
was er een geanimeerde ‘borrel’.

Een delegatie van het dagelijks bestuur sprak op 18 september 
met de Minister-President over de viering in 2011 van 25 jaar 
Status Aparte. Op Aruba vinden het hele jaar veel feestelijkheden 
plaats, waarover de Min.Pres. het bestuur globaal inlichtte. Het 
bestuur beraadde zich vervolgens op een interessante en zinvolle 
activiteit in Nederland in 2011.

Voor u gelezen …

Het bestuur nam het besluit de bij de begunstigers populaire 
selectie van nieuws betreffende Aruba vanaf zomer 2010 in 
principe maandelijks (voorheen per kwartaal) per e-mail te 
versturen. Ongeveer vijftien aangeslotenen die niet over E-mail 
beschikken krijgen Voor u gelezen … per post toegestuurd.

Website

De Website werd in de loop van 2010 vernieuwd en in eigen 
beheer genomen.

Overledenen

Helaas zijn ons ons enkele getrouwe begunstigers – sommigen 
vanaf het allereerste uur - ontvallen. Hun namen:

Dhr. Hans Dijkstal
Dhr. Joost Stenfert Kroese
Dhr. Dick Kuiper
Dhr. W. van ’t Sand
Dhr. P.J.P.A. van der Sloot




