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Jubileumviering 

In 2007 bestond het Genootschap Nederland-Aruba tien jaar, wat het bestuur aanleiding gaf 

enkele bijzondere activiteiten te organiseren voor de deelnemers en belangstellenden. Op 

zaterdag 22 september vond in de Levi Lassenzaal van het Museon in Den Haag een 

gevarieerd programma plaats dat door zeer velen -leden, genodigden en belangstellenden - 

werd bijgewoond. 

Na het openingswoord van de voorzitter, die enkele hoogtepunten tijdenshet tienjarig bestaan 

memoreerde en de noodzaak van het verdere bestaan van het Genootschap benadrukte, en 

een kort woord van de Gevolmachtigd Minister van Aruba, de heer F.W. Croes,vond de 

Nederlandse première plaats van de film Aruba Panorama. De panoramische film, die een 

schitterend en gevarieerd beeld geeft van de historie, het landschap en de cultuur van het 

eiland, werd door de kijkers hogelijk gewaardeerd. In de week volgend op de bijeenkomst 

kon ook het publiek, veelal bezoekers van het Museon, maar ook talloze scholieren uit de 

regio, de hele dag door gratis worden bekeken. Rond 2000 bezoekers maakten van de 

gelegenheid gebruik. De vertoning, waarmee hoge kosten waren gemoeid, werd voor het 

grootste deel mogelijk gemaakt door de heer Eduardo de Veer, CEO van MetaCorp N.V. op 

Aruba, die het Genootschap een warm hart toedraagt. Ook was er genereuze medewerking 

van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, het Museon en A TA Europa. 

Vervolgens hield de heer 10hn Leerdam, fractielid van dePvdA in de Tweede Kamer een 

lezing met de titel 'De vloek van Natalee I-!olloway en de zegen van Fidel Castro', waarop 

een levendige discussie volgde. 

Na afloop van deze bijzondere ledenbijeenkomst was er zoals gebruikelijk een geanimeerde 

borrel in de ontvangstruimte van het Museon. 

Erelidmaatschap 

Het ronde getal van het tienjarig bestaan van het Genootschap was voor penningmeester en 

medeoprichter Henk Timmer een goede reden zijn bestuurlijke taak neer te leggen. Zijn 

onvermoeibare inzet, indrukwekkende kennis van zaken en grote betrokkenheid stemmen het 

bestuur tot grote dankbaarheid. Zijn bijdrage aan het reilen en zeilen van het Genootschap zal 

node worden gemist. Het bestuur benoemde hem wegens zijn grote verdiensten tot erelid. 

Bestuur en deelnemers 

Het bestuur bestond in 2007 uit G. Meijerink (voorzitter), N. van Grieken (vicevoorzitter), 

Henk Timmer (penningmeester, die zijn functie tijdens de bestuursvergadering van 12 

november officieel neerlegde en werd opgevolgd door mevrouw D. Canwood), D. Nava 

(eerste secretaris), S. Koek (tweede secretaris), Gr. van der Burght, G. Fleers, S. van Iterson, 

B. Nieuwenhuizen, M. Robbers-van der Borg, A. Toppenberg, G. Wawoe, A. Croes en R. 

Wever. Tot het bestuur trad als nieuw lid op 12 november toe de heer R. Estrada. 
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Ultimo 2007 was het aantal deelnemers (inclusief 15 bestuursleden) 179 personen en 

 13 bedrijven/instanties, totaal 192. Vooral de jubileumviering leverde een flink aantal nieuwe 

aanmeldingen op.  
 

 

Website en Voor u gelezen ... 

De website: www.genootschapnederlandaruba.nl. sinds september 2006 in bedrijf, trekt veel 

bezoekers. Ook de edities van Voor u gelezen ... worden sinds 2007 op de website geplaatst. 

Voor u gelezen ... bevat een keuze en een samenvatting van krantenberichten met betrekking 

tot de Arubaanse actualiteit die belangwekkend worden geacht voor onze deelnemers. Voor u 

gelezen ... wordt vier maal per jaar aan de deelnemers toegezonden en kan ook worden 

geraadpleegd op de site van het Genootschap. 

Symposium t.g.v. jubileum 

Naast de feestelijke viering op 22 september in het Museon, organiseerde het Genootschap 

ter gelegenheid van het tienjarig bestaan ook een symposium onder de titel 'Visie op een 

duurzaam Koninkrijk, bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Nederland-Arubaanse 

verhoudingen.' 
Het symposium vond plaats op 2 november in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Als 
sprekers traden op prof. mr. J.M. (Jaime) Saleh en de voormalig Gevolmachtigd Minister van 
Aruba mr. dr. A.G. (Mito) Croes. Gespreksleider was CDA-senator drs. J.SJ. (Hans) HilIen. 
Rond negentig deelnemers en belangstellenden woonden het inhoudelijk z~er interessante 
symposium bij, waarvan velen zich-in de boeiende discussie mengden. 

Financiën 

De inkomsten bedroegen in 2007 totaal € 7.221,76 (2006: € 5.475,37) en de uitgaven € 
10.757,65 (2006: ê6.335,12), hetgeen betekent dat het jaar met een nadelig saldo van € 
3.535,89 kon worden afgesloten. De reden dat de kosten over 2007 hoger waren dan over 
2006 is omdat het Genootschap in 2007 hogere kosten heeft gehad in verband met de 
lustrumviering. Deze kosten werden niet volledig door de gekregen donaties gedekt. Wel 
heeft de lustrumviering gezorgd voor het aantrekken van nieuwe leden. De lustrumviering zal 
worden afgesloten met een donatie van het Genootschap aan het Kinderhuis 
ImeldahofteAruba. Dit zal in de eerste kwartaal van 2008 op Aruba plaatsvinden 

Doom, 16 april 2008 

Drs. G.C. Meijerink, voorzitter 



 


