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Voorwoord
Beste leden,
Tijdens de koude wintermaanden wil het
bestuur jullie warme en gezellige evenementen
bieden. De lezingen-cyclus is van start gegaan
over onderwerpen die voor iedereen van
belang kunnen zijn en ze worden goed
bezocht.
Verder kwam Sinterklaas, net als vroeger,
weer in Sranti op bezoek en worden Kerstmis
en Oud & Nieuw gevierd. Ook volgend jaar
willen we leuke dingen voor alle leden blijven
organiseren.
Inmiddels hebben de meeste mensen al een
verzoek ontvangen om de contributie te
betalen. Lees verderop het belang van het
betalen van uw contributie. Bovendien is het
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fijn als u dat zo spoedig mogelijk wilt doen,
zodat wij inzicht krijgen in het aantal leden dat
zich met Sranti verbonden voelt.
Mocht u rond Oud & Nieuw verhinderd zijn zelf
naar Sranti te komen, dan wenst het bestuur u
alvast Fijne Feestdagen en een Gezegend
2013 toe.
Roy Blinker, voorzitter
Terugblik
Sranti is met een lezingen-cyclus begonnen; in
oktober was een bijeenkomst met als onderwerp Gezondheid en Kwaliteit van leven; in
november een lezing speciaal voor jongeren
en op 15 december volgt een bijeenkomst over
budgettering in crisistijd door Jane Biekman en
Thea Verspui (inloop 16.00 uur, aanvang 16.30
uur).
Op 1 december is Sinterklaas bij Sranti
geweest. Meer dan 30 kinderen heeft hij blij
gemaakt met een kadootje. Mét de ouders erbij
waren er wel zo’n 80 mensen… Reuze
gezellig! Sint vond het zó leuk dat hij zelfs een
dansje heeft gemaakt!
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De betaling van contributie door de leden is
een middel om aan te geven dat je
geïnteresseerd bent in je vereniging Het zijn
inkomsten voor de clubkas en daarnaast levert
het ook voordelen op.

De gemeente
In 2012 heeft het bestuur een aantal keer met
de gemeente om de tafel gezeten om de
toekomst van Sranti te bespreken.
Vanaf januari 2013 moet Sranti huur gaan
betalen na 10 jaar de huur bij wijze van
subsidie te hebben ontvangen. De vereniging
zal hierop moeten inspelen en is zich aan het
voorbereiden door de barprijzen wat te
verhogen en evenementen te organiseren
waarbij ook een entree wordt gevraagd aan de
poort. Verder zal verhuur van de grote zaal
voor privé feesten wellicht vaker gaan
plaatsvinden.
Het bestuur heeft kunnen bereiken dat er een
overgangsperiode van 3 jaar is tot de volledige
huurprijs moet worden betaald. Toch zal het
bestuur goed op de uitgaven moeten letten om
er financieel uit te komen.
Zaalverhuur zal misschien met grotere
regelmaat van belang zijn en het bestuur roept
alle leden op om mee te werken van Sranti
weer een gezellige club te maken. Meldt u/je
aan als vrijwilliger!

Waarom Contributie?
Sranti is een vereniging voor Surinamers,
Antillianen en een ieder die deze culturen een
warm hart toedraagt.
Een vereniging heeft leden die zich met elkaar
inzetten om een succes te maken van de
evenementen en bijeenkomsten die door het
bestuur van de vereniging worden
georganiseerd.
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Vorige jaren hebben de leden geen oproep
ontvangen om contributie te betalen en is het
dus door veel mensen vergeten. Dit jaar heeft
de penningmeester aan diegenen die in de
administratie als lid vermeld stonden een brief
gestuurd met het verzoek de contributie voor
2012 aan Sranti over te maken.
Als u de contributie voor 2012 heeft betaald,
wordt u in de administratie als betalend lid
aangemerkt. Dit betekent dat u in 2013
tenminste voor het tweede jaar betalend lid
bent van Sranti en dus gebruik kunt maken van
kortingen op de entree voor leden en u kunt
dan bij voorbeeld voordelig de zaal van Sranti
huren bij het vieren van een verjaardag. Om de
huur te kunnen betalen, zal bij alle evenementen een entreeprijs gevraagd worden.
Méér voor niet-leden en minder voor leden.
Wat als u geen brief heeft ontvangen?
Betaalt u dan zelf de contributie voor 2012 die
15 euro bedraagt via bankrekening
nr. 107 7454 37 t.n.v. Sranti, of direct (tegen
kwitantie!!!) aan de bar.
Alleen op die manier weet u zeker dat u
betalend lid bent van Sranti.
En vergeet niet e-mail adres meteen door te
geven, zodat u op de hoogte blijft van alles wat
er binnen Sranti gebeurt!
Zaalhuur
Wanneer u langer dan één jaar betalend lid
bent van Sranti, kunt u de zaal huren als u
privé iets te vieren hebt met familie of
vrienden.
De zaalhuur is voor betalende leden vanaf
€ 250 (met drank van Sranti), voor niet-leden
liggen de prijzen hoger.
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Voor informatie of de zaal vrij is, kunt u bellen
met Egmond Blinker (tel. 06- ) of Heve Bijnaar
(tel. 06-16676396).
De huurprijs moet 2 weken van tevoren op de
bankrekening van Sranti staan.
Kerstviering

Sranti-Nieuws digitaal - Tijdschrift voor de leden van de Sociaalculturele vereniging Sranti / Delft.
Leden van Sranti staat het vrij artikelen uit Sranti-Nieuws te
kopiëren en te verspreiden.
De volgende Sranti-Nieuws verschijnt in januari 2013. Bijdragen
van leden worden op prijs gesteld.
Sluitingsdatum kopij is begin januari 2013.

Op zaterdag 22 december ’12 nodigt het
bestuur alle leden uit voor een drankje en een
klein hapje mét kerstmuziek om met elkaar in
de kerstsfeer te komen. Vanaf 19 uur tot
ongeveer 21 uur bent u welkom.

Volgende Sranti-Nieuws
De volgende Nieuwsbrief komt in januari weer
uit. En… het geldt nog steeds: heeft u
inspiratie om een stukje te schrijven voor de
Nieuwsbrief – graag!

Tenslotte:
Lezing Budgettering: 15 december 2012
Kerstviering: 22 december 2012
Oud & Nieuw: 31 december op 1 januari: de
vooravond is de bar geopend. Na 1 uur zal
volgens planning een band (Digital) optreden.
Het feest wordt georganiseerd door Sranti in
samenwerking met Jeanna.

ALLE LEDEN DIE DE NIEUWSBRIEF OP HUN
EIGEN E-MAIL ADRES WILLEN ONTVANGEN:
GEEF UW E-MAIL DOOR BIJ DE BAR VAN
SRANTI!!

JE KAN NATUURLIJK OOK EEN MAIL STUREN
NAAR: scvsranti@gmail.com

Nieuwjaarsreceptie: tweede helft van januari
2013, de exacte datum wordt nog per e-mail
bekend gemaakt.

En natuurlijk iedere vrijdagavond: dammen
en kaarten

Check Facebook!
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