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AMEM NIEUWSBULLETIN 
 

Met veel plezier presenteren wij u de derde nieuwsbrief van de Spaarvereniging  AMEM, 
met het doel u te informeren over de  laatste ontwikkelingen binnen  onze organisatie en 
de financiële sector.  AMEM is een spaarvereniging die Afro-Nederlanders  bij elkaar 
brengt om ze te stimuleren  bewuster om te gaan met de eigen financiële middelen. 
 
Bestuur  Spaarvereniging AMEM 2013 
Het bestuur van de spaarvereniging AMEM 
bestaat sinds 1 januari 2013  uit drie leden: 
Gilbert Kemper (penningmeester),  
Sherwood  Feliksdal (secretaris) en Just 
Lynch (voorzitter Spaarvereniging AMEM). 
In deze  editie wordt Sherwood Feliksdal 
aan u voorgesteld. 
 

Sherwood Feliksdal werd 

eind 2012 tijdens de 

algemene vergadering(AV) 

gekozen tot Secretaris van de 

Spaarvereniging AMEM. Met 

name omdat de aanwezige 

leden het zeer belangrijk 

vonden de jongeren 

vertegenwoordigd te zien in 

het bestuur van AMEM.  

 

Waarom AMEM? 

‘ De doelen van AMEM zijn gericht op 

financiële stabiliteit van haar leden en ik wil 

als persoon die midden in de samenleving 

staat daar een bijdrage aan leveren. Een 

groep die financieel stabiel is kan per slot 

van rekening meer voor elkaar krijgen.’  

 

Wat is je toekomstvisie voor AMEM? 

‘Het vergroten van de naamsbekendheid 

van de coöperatie en  zorgen dat AMEM een 

krachtige pijler wordt  binnen de afro 

gemeenschap’  

 
 
 

Wist u dat…. 

 
Het totaal vermogen van de spaarvereniging  

€ 13.030(stand per 1 oktober 2013) is. 

 

De spaarvereniging nu 68  leden heeft en 

het onze ambitie is om aan het eind van het 

jaar  100 betalende leden te werven. Helpt u 

ook mee?  

Minder betalen voor uw zorgverzekering 

Daalt uw koopkracht en wilt u bezuinigen op 
uw vaste lasten? Kijk dan nog eens naar uw 
zorgverzekering. Hieronder vindt u drie 
manieren opgesomd die voor een lagere 
premie  zorgen. 
 
Andere verzekeraar 
U kunt tussen 1 oktober en 31 december uw 
huidige verzekering opzeggen en een 

Wilt u  iemand lid maken van onze 

spaarvereniging? Zie hieronder drie 

belangrijke stappen: 

- Vraag om een intakeformulier: 

via: 

spaarverenigingamem@yahoo.

com 

- Stuur het intakeformulier 

volledig ingevuld retour met 

een kopie legitimatie van de 

aanvrager. 

- Na een intake gesprek beslist 

het bestuur over de toelating.  
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nieuwe voordelige kiezen die op 1 januari 
ingaat. Vorig jaar deden bijna 1,2 miljoen 
Nederlanders dat, ofwel 7% van de 
verzekerden.  
 
Alleen basisverzekering 
Een kwart van de Nederlanders met een 
aanvullende zorgverzekering, maakt daar 
geen gebruik van. Geen wonder dat het 
aandeel verzekerden met een aanvullende 
zorgverzekering dit jaar daalde van bijna 
90% tot 84%. Ga eens na of u zonder 
aanvullende verzekering kunt en hoeveel u 
dan per maand bespaart. 

Hoger eigen risico 
Voor de basisverzekering geldt vanaf 1 
januari 2014 een eigen risico van 360 euro. 
Als u nauwelijks claims indient, is de kans 
groot dat u niet boven dat bedrag uitkomt. U 
kunt dan net zo goed voor een hoger eigen 
risico kiezen en profiteren van een lagere 
premie. Dit jaar is het aantal verzekerden 
dat heeft gekozen voor een vrijwillig eigen 
risico gestegen tot 8%. 

Gesubsidieerde rechtsbijstand op de 
helling 

Staatssecretaris Teeven van 
Justitie en Veiligheid gaat de 
gesubsidieerde juridische bijstand 
aan banden leggen. Misschien is 
dat een goede reden om een 
rechtsbijstandverzekering af te 
sluiten. 
 
De gesubsidieerde juridische 
bijstand bedroeg in 2002 nog 330 
miljoen, maar in 2012 was dat 

opgelopen tot 496 miljoen euro. Om deze 
kosten terug te dringen wordt in het vervolg 
een aanvraag aan het begin van het traject 
gefilterd door het Juridisch Loket. Eerst 
wordt dan beoordeeld of gesubsidieerde 
juridische rechtsbijstand noodzakelijk is.  
Er wordt gekeken naar het inkomen van de 
aanvrager, de aard en ernst van het 
juridische probleem, de beschikbaarheid 
van alternatieven zoals een 
geschillencommissie en de mogelijkheid om 

het probleem zelf op te lossen via 
bijvoorbeeld mediation. Pas als een gang 
naar de rechter de beste oplossing is en de 
rechtzoekende de kosten niet zelf kan 
betalen, is een vergoeding mogelijk. 
Meer info: profin.nl  

Eigen bijdrage 
Ook de regels voor de eigen bijdrage 
veranderen. Er komen drie 
inkomenscategorieën, tegen de huidige vijf. 
Mensen uit de laagste categorie (sociaal 
minimum) gaan 200 euro betalen. De 
middelste (minimumloon) en hoogste 
categorie (mensen boven het 
minimumloon) gaan zelf 355 en 745 euro 
bijdragen. 

Rechtsbijstand verzekeren 
Nu de gesubsidieerde rechtsbijstand 
beperkt wordt, is een 
rechtsbijstandsverzekering misschien wel 
een betere oplossing om uw recht te halen.  

Dat potje voor onvoorziene uitgaven 
Veel Nederlanders doen in deze crisistijd hun 
best om hun financiën op orde te krijgen. 
Daarbij hoort ook het creëren van een stevige 
buffer om tegenvallers op te vangen. 
 
Een kapotte wasmachine, 
een reparatie aan de auto 
of een hoge eigen bijdrage 
in de zorgkosten. Voor dit 
soort uitgaven moet u 
eigenlijk altijd geld achter 
de hand hebben. Het 
Nederlands Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud) hanteert als 
minimale buffer 3550 euro per huishouden.  

Maar heeft u een eigen woning, kinderen of 
een auto, dan moet die buffer hoger zijn. Met 
de BufferBerekenaar van het Nibud kunt u 
uitrekenen hoe groot uw buffer moet zijn. 

 
 
 
 

http://www.profin.nl/n/1093/84/gesubsidieerde-rechtsbijstand-op-de-helling
http://www.nibud.nl/sparen-vermogen/sparen/financiele-buffer.html
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Ken je eigen spaarvereniging? 
In deze rubriek zal in iedere nieuwsbrief 
worden ingegaan op regels die gelden binnen 
onze spaarvereniging en ontwikkelingen 
binnen de coöperatie. 
  
Statuten 
Onze spaarvereniging heeft statuten. Velen 
vinden het wat moeilijk te begrijpen regels. 
Het vereist enige inspanning om de statuten 
te begrijpen. Als zowel het bestuur en leden 
de statuten kennen en ernaar leven komt 
het de organisatie ten goede. Houd elkaar 
scherp door ook de statuten te kennen.  
 
De coöperatieve spaarpaarvereniging 
AMEM is in 2008 bij notariële akte 
opgericht.  Uiteindelijk is pas in 2010 een 
aanvang gemaakt met een selectieve 
werving van leden.  Selectief, om het idee 
een goede kans van slagen te geven. De 
verwachtingen van leden moeten goed 
matchen met wat de organisatie te bieden 
heeft.  De spaarvereniging is nu door een 
belangrijke fase heen. Er kan worden 
geconcludeerd dat leden het idee, ”op lange 
termijn onze eigen financiële instelling”, 
goed ondersteunen. In ieder geval zijn de 
huidige leden standvastig en kunnen we met 
z’n allen trots op zijn dat het ledenkapitaal 
boven de € 13.030,-- ligt. 
 
De coöperatieve gedachte is een machtig 
middel om op talloze terreinen gezamenlijk 
doelen in versneld tempo te bereiken. Het 
bestuur werkt aan de infrastructuur om 
meer mogelijk te maken vanuit de 
coöperatieve gedachte: gezamenlijk 
ondernemen en daardoor jezelf financieel 
versterken. We komen namelijk in een fase 
waarin het ledenkapitaal ten diensten kan 
staan van onze leden. Lenen komt in beeld. 
De voorwaarden waaronder wij dat willen 
doen moeten we met elkaar afspreken. Geen 
enkele nieuwe stap zal worden ondernomen 
zonder instemming van onze Algemene 
Vergadering. 
 
In Nederland ontstaan steeds meer 
soortgelijke spaarverenigingen als de onze. 

Een voorbeeld hiervan zijn CAF’S. CAF staat 
voor Communicades Auto Financiadas (zelf-
gefinancieerde gemeenschappen).  Een CAF-
groep bestaat uit 10-20 leden die regelmatig 
gezellig bij elkaar komen om individueel  te 
sparen en geld van elkaar te lenen.  Leden 
van een CAF hebben zo toegang tot kleine 
onderhandse leningen. Ze kunnen kleine 
onverwachte financiële problemen het 
hoofd  bieden (vergroting van de financiële 
weerbaarheid). Het lidmaatschap versterkt 
daarnaast ook nog het sociale netwerk van 
de leden. 
 
Het bestuur wil heel graag dat de 
spaarvereniging een volgende stap maakt. 
Het vorig jaar zijn 2 Algemene 
Vergaderingen (AV’s 28 oktober 2012 en 2 
december 2012) gehouden waarin een 
voorstel statutenwijziging is besproken. Het 
vereiste quorum t.b.v. de statutenwijziging 
was op 28 oktober 2012 niet gehaald. Dus is 
statutair een tweede Algemene Vergadering 
gehouden op 2 december 2012. Het oordeel 
van de leden over de statutenwijziging 
verschilde slechts op een punt van de AV 
van 28 oktober 2012. In de AV van 2 
december 2012 heeft de vergadering 
besloten het aannemen van subsidies wel in 
de statuten op te nemen, onder 
de voorwaarde dat het geen belemmering 
mag vormen voor de voortgang van onze 
organisatie. De spaarvereniging zal geen pro 
actieve houding hierin aannemen. Hiervoor 
zullen huishoudelijke reglementen worden 
opgesteld. We geloven erin dat we het zelf 
kunnen. Het uiteindelijk doel is om  
duurzame financiële instellingen vestigen.  
 
De voornaamste wijziging t.o.v. oude 
statuten betreft de toevoeging in de 
doelstellingen: optreden als bemiddelaar in 
de zin van de Wet op het financieel toezicht 
onder de voorwaarde dat wordt voldaan 
aan alle wettelijke eisen. Daarnaast nog het 
instellen van een raad van commissarissen. 
Gelet op onze kleine omvang kan worden 
volstaan met een commissaris. Naar gelang 
onze organisatie verder groeit, zullen de 
statuten worden aangepast.  
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In de statuten van de spaarvereniging zijn 
o.a. doelen geformuleerd, middelen 
beschreven en artikelen opgenomen waarin 
bevoegdheden, taken en 
verantwoordelijkheden van organen 
(bestuur, raad van commissarissen, 
algemene vergadering, directie) zijn 
beschreven. Artikelen over het 
lidmaatschap, einde van het lidmaatschap, 
verplichtingen van leden, aansprakelijkheid 
van leden, de besluitvorming, 
bestuurstaken, einde bestuurslidmaatschap, 
periodieke verslaggeving en regels bij 
ontbinding van de coöperatie 
spaarvereniging.  
 
In iedere nieuwsbrief zal een onderdeel van 
de statuten worden belicht. In deze 
nieuwsbrief  doelen/middelen.  
 
Doelen/middelen.:  

1) het bevorderen van behoefte en 
mogelijkheden om te (be)sparen;  

2) het geven van voorlichting inzake en 
ondersteuning bij (omgaan met) 
geld, budgetteren, begroten, 
besparen en sparen;  

3) het ten behoeve daarvan 
ontwikkelen van materiaal, 
waaronder voor educatieve 
doeleinden; 

4) het begeleiden van mensen met 
budgetteringsproblemen of 
financiële problemen; 

5) het (doen) beheren van door leden 
van de coöperatie daartoe ter 
beschikking gestelde middelen. Dit 
beheer vindt plaats uitsluitend voor 
rekening en risico van de coöperatie 
en op geen enkele wijze (mede) voor 
rekening en risico van een of meer 
(groepen van) individuele leden. De 
bevoegdheid tot dit beheer beperkt 
zich tot het - op naam van de 
coöperatie - in deposito geven van 
een of meer geldbedragen bij een of 
meer gerenommeerde Nederlandse 
bankinstellingen en slechts zodanig 
dat - behoudends eventuele 
deconfiture van de desbetreffende 

bankinstelling - de zekerheid bestaat 
dat wat in depot werd gegeven weer 
aan de coöperatie zal worden 
terugbetaald;  

6) het doen van betalingen aan leden 
van de coöperatie het verkrijgen, 
bezitten, beheren, beschikken over 
en vervreemden van 
vermogensbestanddelen en 
goederen, van welke aard ook; 

7) het exploiteren van alle goederen 
(zaken en rechten) - van welke aard 
ook - die voor exploitatie in 
aanmerking komen; 

8) het opnemen en verstrekken van 
geldleningen, het verlenen van 
zekerheden (waaronder garanties 
en hypotheken) voor de schulden 
van de coöperatie en van anderen; 

9) het verkrijgen, bezitten, beheren, 
beschikken over, vervreemden en 
exploiteren van octrooien, 
handelsmerken, knowhow, 
auteursrechten en alle andere 
rechten van intellectuele en 
industriële eigendom; 

10) het in licentie geven van dergelijke 
rechten en het exploiteren – zowel 
in Nederland als daarbuiten - van 
licenties ter zake; 

11) het - ter verwezenlijking van het 
doel van de coöperatie - aangaan en 
uitvoeren van overeenkomsten; 

12) het beleggen van de opbrengsten 
van het bedrijf van de coöperatie, 
alles uitsluitend voor rekening en 
risico van de coöperatie en op geen 
enkele wijze (mede) voor rekening 
en risico van een of meer (groepen 
van) individuele leden. 

13)  het optreden als bemiddelaar in de 
zin van de Wet op het financieel 
toezicht;  

14) het steeds voldoen aan alle ter zake 
geldende regels en vereisten; 
waaronder - indien en voor zover op 
de coöperatie regelgeving inzake het 
toezicht door de Nederlandsche 
Bank en toezicht door elke andere 
daarmee belaste 
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instantie/organisatie/autoriteit van 
toepassing is - het steeds voldoen 
aan de desbetreffende regelgeving; 
en waaronder ook - indien en voor 
zover op de coöperatie regelgeving 
inzake financiële dienstverlening 
van toepassing is – het steeds 
voldoen aan die regelgeving; 

15) het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. De 
coöperatie streeft ernaar om haar 
leden in staat te stellen tot en te 
conditioneren in het zelfstandig 
voeren van een financiële 
huishouding waarin (be)sparen tot 
de reële mogelijkheden behoort. 

 
De geldmiddelen van de coöperatie bestaan 

uit: 

- de (eventuele) contributies van de leden; 

- de (eventuele) andere bijdragen van de 

leden; 

- de opbrengsten van het bedrijf van de 

coöperatie; 

- wat wordt verkregen ingevolge 

schenkingen, legaten, erfstellingen en/of 

subsidies; 

   donaties; en 

- alle andere geldmiddelen. 

 

Wij hopen dat u uw creativiteit loslaat op 

onze doelstellingen en komt met concrete 

voorstellen om onze doelen te realiseren. 

Wees ervan bewust dat we het allemaal zelf 

moeten doen. Financieel en organisatorisch 

versterken we ons zelf door zelf bij te 

dragen. Gooi het in de groep.  

 

We kunnen melden dat we nu al een trainer 

ter beschikking hebben die in 2014 

workshops wil verzorgen op het gebied van 

omgaan met geld. Het bestuur moet nog met 

deze trainer om de tafel zitten voor een 

planning. Wij kijken uit naar initiatieven 

met onze jeugd die uiteindelijk de 

organisatie moet overnemen en uitbouwen 

tot een duurzame financiële instelling. Het is 

een lange weg die wordt afgelegd.  

 

Indien leden vragen hebben na het lezen 
van deze rubriek dan horen wij dat graag. 
Stuur je vragen naar 
spaarverenigingamem@yahoo.com. Wij 
zullen zo spoedig mogelijk reageren. Met 
alle vragen en antwoorden kunnen we op in 
termijn een FAQ samenstellen. Misschien 
wel een goed idee om dat t.z.t. op onze 
website te plaatsen. 
 
Het live gaan van onze website is vertraagd. 
Organisatorisch en financieel moeten we het 
nog goed regelen zodat de continuïteit is 
gewaarborgd.  
 
Organo Gold en 

Spaarvereniging AMEM 

We drinken het bijna 

allemaal en, ook al bevat het 

veel ongezonde stoffen, het 

is na water de tweede meest 

geconsumeerde drank ter 

wereld. Inderdaad koffie! Ontelbaar veel 

mensen spenderen jaarlijks honderden tot 

zelfs duizenden euro’s aan koffie, terwijl ze 

er zelf niets aan verdienen. Met Organo Gold 

kunt u dit echter wel en dit terwijl de koffie 

ook nog eens gezonder is.  Wij, leden van de 

Spaarvereniging AMEM, allen met een eigen 

bedrijf,  willen u graag   informeren hoe u 

van deze gezondere koffie kunt genieten en 

wat het financieel voor u en 

Spaarvereniging AMEM zou kunnen 

betekenen. Indien u belangstelling hebt 

stellen wij u in de gelegenheid om een 

informatie bijeenkomst bij te wonen. Voor 

meer informatie kunt u uw vragen sturen 

naar spaarverenigingamem@yahoo.com 

It’s easy, it’s simple, it’s coffee!  

mailto:spaarverenigingamem@yahoo.com
mailto:spaarverenigingamem@yahoo.com
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Namens, Aivy Lynch, Ameline Venloo, 

mevrouw P. Olieberg, Sherwood Feliksdal 

en Yvonne Venloo 

OPROEP!!!!! 

Denktank 

 
AMEM roept alle leden op om actief mee te 
denken  en mee te werken om de 
spaarvereniging 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 spaarvereniging. 
 
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

 
Sranang wortu lay tori nanga a srefi numru ini a fokanti 
 

1 2 3   4   5     6 

              7     

              8     

  9   10     11       

12 13                 

          14   15   16 

17   18       19 20     

          21         

    22           23   

24   25     26         

 

Kruktusey go na letisey 
1.Puwema(buku) fu C. Raalte 8. Nen fu wan Umasma 9. Wi di den na grontapu 12. Lek fa a de 14. 
Frow 17. Te skin e piki 19. Gadowatra  22. Uma sma nen 23. Yu srefi 24. Pisi fu yu skin 26. 
Twarfu mun 
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Tapusey go na ondrosey 
1.Brudupompu 3. Luku 4. Te a dungru 6. Bigitangi 7. Yeye 9. Tranga firi 10. Wan mofolobi 11. A 
sma di meki yu 15. No wan mankeri 17. Bun warang 18. Kompe 
 
Poti den  skrifimarki fu a fokanti nanga  a srefi numru ini a wortubark dja! 
 

10 9 1 7 16   18 13 12 25 
 
U heeft tot 10 december de gelegenheid om de oplossing van deze 
puzzel door te mailen 
 

Welke prijs kunt u winnen met deze puzzel? 
Een pak biologische Organo Gold koffie, chocolademelk of groene 
thee t.w,v  34 euro die beschikbaar is gesteld door Yvonne Venloo. 
Deze prijs zal onder  de goede inzendingen worden verloot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


