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Verslag over het jaar 2008 

Vergeleken met de vele activiteiten waarmee in 2007 het tienjarig bestaan van het Genootschap 

Nederland-Aruba werd gevierd, is het jaar 2008 wat rustig verlopen.  Organisatorisch zorgde het 

vertrek van medeoprichter en penningmeester Henk Timmer (bij zijn afscheid tot erelid benoemd) 

voor enkele problemen bij het overnemen van de vele en veelal tijdrovende taken die Timmer voor 

het Genootschap placht te verrichten.  

Te betreuren viel het onverwachts overlijden van bestuurslid Roy Wever, die met zijn deskundigheid 

en enthousiasme het Genootschap van grote dienst is geweest. 

Het geschenk van duizend euro dat het bestuur naar aanleiding van het tienjarig bestaan in 2007 

heeft geschonken aan het weeshuis Imeldahof op Aruba, is daar in maart persoonlijk aan de directie 

overhandigd door Rafael Estrada en in dank aanvaard. 

 

Ledenbijeenkomst 

Op 27 september was de zeer geslaagde bijeenkomst van leden en genodigden in het Crowne Plaza 

Promenade Hotel in Den Haag. Als spreker trad op staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties mevrouw Ank Bijleveld. Na haar inleiding volgde een uitvoerige discussie.  

Het muzikale intermezzo werd verzorgd door zangeres/gitarist Lidwina Booi. 

De bijeenkomst, waar ongeveer tachtig leden en introducés  aan deelnamen, werd besloten met een 

zoals altijd zeer geanimeerde ‘borrel’ met originele Arubaanse pastechis. 

Leden 

Het aantal leden is in 2008 nagenoeg gelijk gebleven. Inclusief het bestuur telt het Genootschap 

daarmee rond 190 begunstigers, w.o. 13 bedrijven/instanties 

Bestuur 

Leden van het bestuur waren in 2008 (sstt): D. Canwood, R. Estrada, G. Fleers, N. van Grieken, S. van 

Iterson, S. Kock, G. Meijerink, D. Nava, B. Nieuwenhuizen, M. Robbers-van der Borg, A. Toppenberg,k 

A. Croes, Gr. van der Burght en G. Wawoe. (En, tot zijn overlijden, Roy Wevers). 

Dagelijks Bestuur 

Leden van het Dagelijks Bestuur : G. Meijerink, S. Kock, D. Nava, N. van Grieken, B. Nieuwenhuizen. 

Voor u gelezen … 

De eens per kwartaal aan de leden verzonden nieuwsbrief Voor u gelezen is in verband met de hoge 

kosten van het op papier verzenden sinds medio 2008 digitaal gegaan. Leden die prijs stellen op de 

papieren versie kunnen dit kenbaar maken aan het bestuur en krijgen de nieuwsbrief alsnog per post 

toegestuurd. 

 


