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AMEM NIEUWSBULLITIN 
 

Met veel plezier presenteren wij u de eerste nieuwsbrief van de spaarvereniging  AMEM 
voor het jaar 2013.  AMEM is een spaarvereniging die Afro-Surinamers bij elkaar brengt 
om ze te stimuleren bewuster om te gaan met de eigen financiële middelen. Via deze 
nieuwsbrief word u ieder kwartaal op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen 
binnen de coöperatie. 
 
Bestuur  AMEM 2013 
Het bestuur van AMEM bestaat sinds 1 
januari 2013  uit drie leden: Gilbert Kemper 
(penningmeester),  Sherwood  Feliksdal 
(secretaris) en Just Lynch (voorzitter). In dit 
bulletin word Just Lynch voorgesteld. 

 
 Just Lynch werd in 2009 
gevraagd  door Iwan Starke 
om tot de vereniging toe te 
treden als secretaris van 
AMEM. Hij hoefde niet lang  

over het antwoord na te denken en zag 
meteen het belang van de vereniging voor 
de groep Afro-Surinamers. Hij besloot niet 
alleen tot de spaarvereniging toe te treden, 
maar ook om zich binnen de coöperatie 
AMEM en het zorgbureau nuttig te gaan 
maken. 
 
Wat is je achtergrond? 
Ik werk reeds ruim 25 jaar in de 
automatisering. In die periode heb ik veel 
zien veranderen. Daarbij heb ik gemerkt dat 
het belangrijk is je flexibel op te stellen, je te 
blijven ontwikkelen, in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen en kansen te grijpen waar je 
ze ziet. Ik probeer mij met deze houding  in 
te zetten voor AMEM en de vereniging 
vooruit te helpen. De afgelopen tijd heb ik 
dat eerst als secretaris en daarna als 
penningmeester/secretaris mogen doen. 
 
Waarom is AMEM opgericht? 
 De coöperatie AMEM is opgericht om de 
Afro Surinamer kansen te bieden. Het valt 
op dat het percentage ondernemers onder 
deze groep relatief klein is, wij zien dat als 
een van de redenen waarom de 
economische macht beperkt is. AMEM wil 

verschil maken door zelf te ondernemen en 
ondernemers binnen onze groep kansen te 
bieden.  
 
Wat heeft de coöperatie toe nu toe bereikt? 
Als bestuur hadden wij gehoopt al in het 
begin grote stappen te kunnen zetten, de 
economische crisis zorgt er echter voor dat 
de zaken anders lopen. Kansen zijn er wel, 
maar ze vragen meer creativiteit. Wij 
moeten dus andere strategieën bedenken 
om successen te boeken. Wij zijn nu bezig 
kapitaal te vergaren en expertise op te 
bouwen om onze doelen te verwezenlijken. 
Onze activiteitencoördinator  Celsius 
Kotzebue heeft hierover in onze vorige 
nieuwsbrieven en op de ledenvergaderingen 
reeds het een en ander over gezegd. 
 
Wist u dat…. 

Uit een onderzoek van het Nibud over 
bezuinigingsstrategieën is gebleken dat 
70% van de Nederlandse huishoudens heeft 
bezuinigd afgelopen jaar en dat alle 
inkomensgroepen van laag tot hoog 
bezuinigen. Bovendien  zit 60% van de 
mensen die bezuinigen in de laatste fase van 
hun bezuiniging, wat inhoud dat ze bepaalde 
producten niet meer kopen. 9% heeft zelf de 
auto weggedaan.  
 
Luxe artikelen(tv, hifi, computer), uitgaan, 
uit eten gaan,  en op vakantie gaan zijn de 
meest benoemde kostenposten z onder de 
Nederlandse bevolking. De hiervoor 
genoemde kostenposten behoren ook tot de 
lijst van de top 5 bezuinigingsstrategieën: 
1) 62% van alle mensen(ook die niet 
bezuinigen) koopt dezelfde producten, maar 
let iets meer op de aanbiedingen. 
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2) 55% koopt minder of goedkope kleding 
3) 54% gaat minder aak uit eten 
4) 52% gaat minder vaak een avond- of 
dagje uit 
5) 48% geeft minder uit aan vakantie 
 
Goede administratie geeft inzicht 

Inzicht in uw 
geldzaken begint 
bij uw 
administratie. Als 
uw administratie 
op orde is, kunt u 
alles makkelijk 
terugvinden. 
Overzicht helpt u 
uw geldzaken in 
de hand te 
houden. 

 
Hoe doet u dat? 
Rekeningen ontvangt u vaak via de post. 
Maar steeds meer bedrijven sturen hun 
rekeningen per  mail of u kunt uw gegevens 
inzien op een eigen ‘mijn’-pagina met een 
speciale inlogcode. Zowel voor de ‘gewone’ 
post als voor de digitale post geldt: 
1) Open de post meteen 
2) Sorteer wat u wel en niet moet bewaren 
3) Bewaar belangrijke papieren in een map 
met tabbladen. Belangrijke papieren om te 
bewaren zijn: 

 Arbeidscontracten 
 Loonstrookjes of uitkeringsgegevens 
 Belastingpapieren 
 Verzekeringspolissen 
 Testament 
 Contracten van 

abonnementen(telefoon, leningen) 
 Rekeningen 
 Garantiebewijzen 
 Bankafschriften 
 Brieven waar u op moet reageren 
 

4) Bewaar belangrijke mailtjes en digitale 
rekeningoverzichten in mapjes op uw 
computer. 
5) Betaal rekeningen meteen of zet een 
betaalopdracht klaar via internetbankieren. 
 

Bron:www.nibud.nl 
 

Denktank  

AMEM roept de leden op om actief mee te 
denken  en mee te werken om de coöperatie 
tot een succes te maken. Wij menen  dat 
onze leden ook met 
goede ideeën 
rondlopen waar de 
vereniging wat aan 
kan hebben Met dit 
doel gaan wij met 
een denktank aan de 
slag  en  gaan wij  er 
van uit dat wij 
kunnen rekenen op uw steun en 
medewerking. Verder zijn wij op zoek naar 
kandidaten die zich full-en parttime willen 
bezighouden met het commercieel 
cultiveren van de vereniging. 
 
Beschikt u over de kennis en vaardigheden 
rond inkomen, (be)sparen, financiële 
planning, geld beheren en geld uitgeven of 
ben u bereid u hiervoor dienstbaar te 
maken, dan bent u degene naar wie de 
coöperatie op zoek is. U kunt ons bereiken 
via spaarverenigingamem@yahoo.com. 
 

 

 


