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Voorwoord Jaarverslag 2021
2021 Kenmerkt zich evenals 2020 als een voetballoos jaar. Na twee keer in
de eerste helft van 2021 tevergeefs getracht te hebben om toestemming
te krijgen van het Ministerie van Volks Gezondheid om de bal wederom
aan het rollen te brengen, lukte het uiteindelijk om van de President CH.
Santokhi toestemming te krijgen om mid September onder strikte
voorwaarden met de 1ste divisie van start te mogen gaan. In November
2021 werd de eerste bal getrapt in een Warming-up / Trainingstoernooi
waaraan 6 clubs deelnamen met spelers en staf die volledig gevaccineerd
waren. Voor de Historie is het goed om vast te leggen dat het ging om de
1ste divisie clubs: Inter Moengo Tapoe, Transvaal, Bintang Lihar, Inter
Wanica, SNL en SV. Groningen een club uit de 2de Divisie. De uiteindelijke
start van de competitie vond op 23 februari 2022 plaats.

2021 kenmerkte zich vooral door de wedstrijden van de Nationale Heren Selectie, die in de periode januari
tot en met juli in een reeks van internationale wedstrijden uitkwamen voor enerzijds kwalificatie voor de
FIFA World Cup van 2022 en anderzijds de groepswedstrijden in het CONCACAF GOLDCUP toernooi juli 2021.
In beide gevallen d.w.z voor de WK kwalificatie als in het Gold Cup toernooi werd Suriname vroegtijdig
uitgeschakeld. Na een interne evaluatie werden de contracten met de bondscoach en staf van de Nationale
Heren Selectie opgezegd en werd een traject ingezet om een nieuwe bondscoach en staf aan te trekken
voor de nieuwe editie van de Nations League wedstrijden die in Juli 2022 van start gaat. (was oorspronkelijk
gepland voor september 2022).

Voor 2022 staat ons de moeilijke taak te wachten om, onder de beperkende factoren die de covid-19
situatie met zich mee brengt, het voetbal op te starten bij; de lidbonden, de jeugd, de vrouwen, de heren
1ste, 2de en 3de divisie,en bij het futsal. Een factor die dit extra bemoeilijkt ligt aan het gegeven dat de
door de overheid gestelde eis van volledig gevaccineerd zijn, uitvoeren van antigeen testen voor een te
spelen wedstrijd en het niet mogen toelaten van publiek tot de wedstrijden er toe leidt dat slechts twee tot
drie voetbalvelden geschikt zijn voor het afdraaien van een competitie. Het tegelijkertijd opstarten van de
bijkans 29-30 competities die de SVB samen met de lidbonden afdraaiden is onmogelijk te doen op wat er
nu aan velden beschikbaar is. Er zal zolang er geen verbetering in de Nationale gezondheidssituatie
optreedt, gekozen moeten worden voor een stapvoetsgewijze opstart van de diverse competities van
zowel ons veld als zaalvoetbal. Bij elk op te starten competitie of onderdeel ervan zal er duidelijk rekening
gehouden moeten worden met de internationale speel verplichtingen die Suriname heeft, verplichtingen
die direct van invloed zijn op het wel of niet verkrijgen van FIFA fondsen.

Zo is de verwachting dat de SVB niet in aanmerking zal komen voor een bedrag groot USD. 450.000, omdat
zij in het afgelopen jaar op één onderdeel na (zie punt 3) niet heeft kunnen voldoen aan de volgende FIFA
vereisten1:
1. Organises men’s competitions (championship, league or cup), meaning nationwide regular

competitions2.
2. Organises women’s competitions (championship, league or cup), meaning nationwide regular

competitions.
3. Has an active men’s “A” national team having played at least four (official or friendly) matches in the

relevant year.

1 FIFA Forward Development Programme Regulations – Forward 2.0 art. 6.3.b. Regarding par. b) above, an amount of
up to USD 50,000 will be released for each of the ten activities that the member association carries out every year. The
member associations shall confirm to FIFA by 31 May of each year which of the above activities they are carrying out in
that year. In cases of non-fulfilled criteria, the respective amount(s) will not be accrued for the next year or cycle
2 De voorwaarden die gesteld worden bij de punten 1,2 5 en 6 zijn dat elk zo een competitie uit minstens 10 teams
bestaat, de competitie duur minimaal 6maanden is en dat elk zo een competitie minimaal 90 wedstrijden telt.
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4. Has an active women’s “A” national team having played at least four (official or friendly) matches in
the relevant year.

5. Organises boys’ competitions (championships, leagues or cups) in at least two age categories (for
example U-15 and U-17).

6. Organises girls’ competitions (championships, leagues or cups) in at least two age categories (for
example U-15 and U-17).

7. Has active boys’ national teams in at least two age categories having played at least four (official or
friendly) matches in the relevant year in each of the age categories.

8. Has active girls’ national teams in at least two age categories having played at least four (official or
friendly) matches in the relevant year in each of the age categories.

9. Has a functioning and regularly updated IT player registration and competition management system.
10. Has an established programme for the promotion and development of refereeing, as follows:

i. an appointed full-time head of refereeing with the relevant refereeing expertise
ii. at least ten (10) refereeing workshops/seminars to be organised by the member association for its

referees in the different categories in one year
iii. also includes women referees

De Surinaamse Voetbal Bond zal vanwege het niet hebben voldaan aan 9 van de 10 vereisten voor
financiering, naar andere mogelijkheden moeten uitkijken om de tekorten die in 2022 zullen ontstaan te
dekken. Daarnaast zal de SVB samen met haar leden alles in het werk moeten stellen om in 2022 te voldoen
aan de geformuleerde FIFA vereisten willen we niet in een neerwaartse financiële spiraal terechtkomen met
ernstige financiële consequenties voor 2023 en 2024. Dit simpelweg door toenemende begrotingstekorten
die er zullen ontstaan.

Voor wat betreft de project uitvoering kan de SVB stellen dat we in 2021 eindelijk zijn gaan voldoen aan alle
drie door de FIFA gestelde primaire voorwaarden zoals het beschikken over: 1.) een Hoofdkantoor, 2.) een
“Technical Centre” en 3.) een stadion dat aan de minimale internationale vereisten voldoet. In het Forward
2.0 programma is namelijk bepaalt dat FIFA project fondsen niet voor andersoortige projecten aangewend
kunnen worden alvorens het FIFA lid over genoemde drie objecten beschikt. Een update van het strategisch
plan 2019-2023 met daarin genoemde projecten en het in 2019 met de FIFA getekend “Contract of Agreed
Objectives” over genoemde periode zal tot een nieuwe prioriteitstelling voor in uitvoering te nemen
projecten moeten leiden.

Uiteraard zullen we niet stilzwijgend voorbij kunnen gaan aan de bij monde van de President Ch. Santokhi
toegezegde garantstelling voor de Bouw van een nieuw Andre Kamperveen stadion middels een “Line of
Credit” van India. Alle moeite zal gedaan worden om nu de samenleving steeds verder opengesteld wordt,
om in 2023 de eerste concrete acties rond dit project te zien. Langer wachten brengt slechts met zich mee
dat het AK stadion verder in verval geraakt. Alleen een zgn. “face-lift” aanbrengen is al lang niet meer
voldoende, de SVB moet zich nu meer dan voorheen richten naar het gezegde: `Je moet geen goed geld
achter slecht geld aangooien”.

Drs. J.R.P. Krishnadath
Vz. SVB
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1. Verslag van de Secretaris

1.1 Algemeen
In april 2021 van het verslagjaar vonden
bestuursverkiezingen plaats. Het zittend bestuur werd op
de secretaris na herkozen. De secretaris J. Rozenblad die
besloten had zijn energie aan andere zaken te besteden,
maakte plaats voor dhr. F. Abdoelgafoer MBA. Bsc.
Verder werd er ook per 1 oktober invulling gegeven aan
de aanstelling van een nieuwe directeur dhr. B. Kisoor
BBa en werd afscheid genomen van dhr. J. Muntslag die
in de vier voorgaande jaren als directeur SVB
fungeerde.

Nieuw gekozen bestuur: vlnr. F. Abdoelgafoer, G. Snip, B. Mankoe, W. Gobardhan, D. Mathoera, R. Samuels en J. Krishnadath

1.2 Het bestuur van de SVB
De Surinaamse Voetbal Bond wordt in het verslagjaar gevormd door de navolgende bestuursleden:

Naam: Functie:
Dhr. J. Krishnadath - Voorzitter
Dhr. D. Mathoera - Onder Voorzitter
Dhr. F. AbdoelGafoer - Secretaris
Dhr. B. Mankoe - Penningmeester
Dhr. W. Gobardhan - Commissaris
Dhr. R. Samuels - Commissaris
Dhr. G. Snip - Commissaris

1.3 Secretariaat
Het Algemeen Secretariaat, dat geleid wordt door de Algemeen Directeur, is belast met de coördinatie en
uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Als zodanig geeft de directeur leiding aan de 25
medewerkers.

Overzicht van de medewerkers bij de SVB per 31 december 2021
Dienstverband Man Vrouw Totaal
Vast 8 9 17
Deeltijds 6 2 8
Totaal 14 11 25

C
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Met het oog op de herinrichting van de administratie en structuur van de SVB waarmede de nieuw
aangetrokken directeur belast zal worden, zal het nodig zijn om in de komende twee jaar tot
personeelsuitbreiding over te gaan. In navolgende paragraaf de gedachten die er hierover zijn.

1.3.1 Doorlichting van de organisatie

De directeur heeft zich indachtig zijn aanstelling gebogen over de SVB organisatie en hoe deze verder uit te
bouwen. Uitgangspunt voor de directeur voor deze exercitie is geweest; dat de instelling van een nieuw
bestuur vereist dat nagegaan wordt of de geldende administratief bestuurlijke processen en opbouw van de
organisatie in zijn geheel binnen de SVB gedurende de afgelopen periode de daartoe beoogde resultaten
hebben opgeleverd.

In het kader van de opstart van het proces welke dient te leiden tot een efficiënt opererende
overkoepelende voetbalorganisatie en de inleiding dient te vormen voor de transformatie van een
bestuurs- naar een innovatieve arbeidsorganisatie, is van belang dat er met de beschikbare middelen
leidinggevenden en werknemers samenwerken om te komen tot de realisatie van de door de organisatie
gestelde doelen. Het succes van alle gepleegde inspanningen om deze doelen te behalen is afhankelijk van
een goede afstemming van alle taken en processen welke tot het beoogde resultaten dient te leiden.
Uitvoerende taken dienen afgestoten te worden aan de medewerkers, waarbij de management zich
uitsluitend bezig houdt met plannen, organiseren, coördineren en controleren.

Een sterke basis en de randvoorwaarden hiertoe zijn niet alleen de aanwezigheid van voldoende deskundig
menselijk kapitaal, maar tevens de beschikbaarheid van de nodige middelen, werkklimaat, infrastructuur en
een team dat volledig op elkaar is afgestemd vanwege bekendheid met de taken en processen.

Vanwege de transformatie zal binnen de organisatie een goede organisatiestructuur moeten worden
ontwikkeld waarbij verdeling van taken plaatsvindt door deze te spreiden over verschillende diensten,
afdelingen en functies met de nodige coördinatie van deze arbeidsverdeling. Een dergelijke opzet voorkomt
overlapping van werkzaamheden, bevorderd doelgerichte werkprocessen en verhoogd daarom de
productiviteit. Het resultaat hiervan is een efficiënt en effectief opererende organisatie die met de
beschikbare middelen en het aanwezig menselijk kapitaal haar hoofddoelstellingen met weinig inspanning
realiseert.
In dit kader is er een scan gemaakt welke beoogde inzicht te verkrijgen in het beschikbaar personeel en
diens competenties, meubilair en apparatuur en de huidige fysieke inrichting van de beschikbare
werkruimten.

Een evaluatie van de processen binnen de SVB leidt tot de conclusie dat herschikking c.q. herinrichting van
belang is ter verkrijging van een optimaler en efficiënter functionerende organisatie.

In het afgelopen jaar is vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd aan enkele medewerkers
dank gezegd voor de jarenlange trouwe dienst. Ook de algemeen directeur, dhr. B. Muntslag heeft, na zijn
krachten te hebben gegeven bij het ontwikkelen van de voetbalsport, de SVB moeten verlaten. In zijn plaats
is zoals eerder aangegeven dhr. M. Kisoor als nieuwe directeur aangesteld en is een periode gemarkeerd
welke gepaard zal gaan met de transformatie van de SVB van bestuursorganisatie tot arbeidsorganisatie. Als
leidraad voor de genoemde transformatie mag het daartoe vooraf opgestelde plan van aanpak dienen. Dit
document is opgesteld teneinde het transformatieproces planmatig te doen geschieden.

Om te geraken tot een goed functionerende arbeidsorganisatie heeft er een doorlichting van de organisatie
plaatsgevonden waarbij zoveel mogelijk gepoogd zal worden de huidige structuren in stand te houden. De
door te voeren hervormingen van zowel de administratief bestuurlijke processen als de algehele organisatie
zal leiden tot de transformatie van bestuurs- naar arbeidsorganisatie, hetgeen een efficiënter draaiende
organisatie ten gevolge zal hebben.
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Teneinde tot een arbeidsorganisatie te komen zal het personeelsbeleid één moeten zijn waarbij gelet op de
organisatiedoelen de nodige capaciteit en kwaliteiten wordt nagegaan om daarna invulling hieraan te geven
middels het doen van aantrekkingen. Bij de aangetrokken medewerkers is niet alleen de aanwezigheid van
de nodige competentie van belang, maar temeer dient bij deze de missie van de SVB voldoende
doordrongen en de bereidwilligheid aanwezig te zijn. Hierdoor wordt gegarandeerd dat een wezenlijke
bijdrage wordt geleverd bij het op de meest efficiënte wijze plaveien van de weg welke dient te leiden tot
de realisatie van de gestelde organisatiedoelen.

In dit kader is middels de plaatsing van de organisatiestructuur van de SVB naast de gestelde hoofddoelen
zoals vervat in het strategisch plan 2020-2023 en de samenstelling van profielschetsen en
taakomschrijvingen een aanzet gegeven tot het aantrekken van medewerkers met de grootste kans van
slagen op het leveren van een fundamentele bijdrage tot de realisatie van de doelen.

Om op doelmatige wijze invulling te geven aan de bemensing van de organisatie is er een document
betreffende de personeelsplanning opgesteld. In dit document is allereerst nagegaan welke functies reeds
krachtens de organisatiestructuur tot bestaande functies gerekend kunnen worden en welke functies
binnen deze bestaande structuur dienen te worden meegenomen. Het document beschrijft alle genoemde
functies, benoemt alle functie eisen en geeft een omschrijving van het profiel van de invuller van alle
bestaande en nog te formaliseren functies.

De aanzet tot het aanwerven van medewerkers ten behoeve van de versterking van de organisatie is reeds
gegeven. Ten behoeve van zowel het secretariaat, de receptie als beleidsmatig zijn medewerkers
aangeworven.

1.3.2 De herinrichting van het secretariaat

Het opzetten van een secretariaat, hetgeen reeds is geschied, kan als één van de elementaire transformatie
handelingen genoemd worden aangezien een secretariaat feitelijk als spil binnen de organisatie zal
fungeren. Hiermede zal een goede doorstroming en afhandeling van inkomende en uitgaande
correspondentie plaatsvinden en zal een goed archivering van alle documenten gegarandeerd zijn.

Deze transformatiehandeling heeft ook met zich meegebracht dat met het digitaliseren van het
administratief bestand er reeds een aanvang is gemaakt. Voorts vormt het ordenen en het voor leden en
andere geïnteresseerden toegankelijk maken van de archiefstukken onderdeel van het
herstructureringsplan.

De instelling van een secretariaat heeft met zich meegebracht dat er ten behoeve van de overzichtelijkheid
een scheiding gemaakt wordt tussen het secretariaat als unit alwaar de loop van stukken voornamelijk ten
behoeve van het bestuur en de directeur gecentraliseerd wordt en de competitie administratie zijnde de
sectie gericht op de zorg voor de organisatorische en administratieve processen betreffende de diverse
competities van de SVB.

De reorganisatie vereist tevens dat er gedragscodes en huisregels binnen de SVB gelden. Derhalve heeft ook
de samenstelling daarvan plaatsgevonden. De voornoemde herstructurering dient geplaatst te worden in
het kader van de transformatie van een bestuursorganisatie naar één bevattende de vijf basisonderdelen
van de klassieke organisatiestructuur t.w.: de uitvoerende kern, de strategische top, de ondersteunende
diensten, de techno structuren en het middenkader. De nieuwe indeling beoogt de invulling van al de
genoemde onderdelen en bevatten die dan ook.

1.3.3 Fysieke herinrichting van het bondsgebouw

Een reorganisatie van de administratieve en organisatorische processen binnen SVB zal behelzen dat er een
werkbare organisatiestructuur ontwikkeld wordt waarbij verdeling van taken plaatsvindt door deze te
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spreiden over verschillende diensten, afdelingen en functies hetgeen een efficiënt en effectief opererende
organisatie zal doen verrijzen die met de beschikbare middelen en het aanwezig menselijk kapitaal haar
hoofddoelstellingen met weinig inspanning realiseert.

Het bovengestelde zal vereisen dat de fysieke indeling van de beschikbare ruimtes van het Bondsgebouw
zodanig aangepast zal worden teneinde de verschillende dienstonderdelen en de daaraan verbonden
medewerkers te faciliteren.

Ook met aanpassingen van de fysieke inrichting is reeds een aanvang gemaakt. De verdere
professionalisering van de organisatie zal plaatsvinden door het bieden van voortdurende interne
capaciteitsversterkings- programma's aan de medewerkers. Verder zal onder de leden data verzameld
worden teneinde de behoeften van de leden na te gaan en de mogelijkheden te bekijken in hoeverre als
moederorganisatie hieraan invulling kan worden gegeven. Derhalve zal ten behoeve van de lidbonden en
verenigingen een support unit worden opgezet alwaar leden zich kunnen melden om begeleid te worden in
algemene, administratieve en financiële processen binnen de eigen organisatie om zodoende te komen tot
interne versterking van de eigen organisatie.

1.4 Algemene beleidsaccenten 2021
De Beleidsaccenten zijn in 2021 gelegd op:

1. Het verder versterken van de SVB organisatie, zowel kwalitatief als kwantitatief.
2. Afronding van de Upgrading van de SVB faciliteiten.

In dit kader kan genoemd worden de correcte afstelling van de lichtmasten door de leverancier en
verhoging van het vermogen van de EBS transformatoren waarop van het Essed stadion.

3. Actualiseren van het beleidsplan 2020 – 2023.
4. De financiering van de te spelen WK Kwalificatie wedstrijden en deelname aan de GoldCup.
5. Verkrijgen van toestemming van de overheid om de SVB competities wederom op te starten3.
6. Voetbal administratie van de verenigingen onderbrengen in het CONCACAF COMET programma en

in het FIFA Connect programma.
Het hoeft geen betoog dat elk beleidspunt, anders dan die een puur administratieve insteek vereisten
moeilijk in uitvoering genomen konden worden.

De meer “operationele” aspecten van het beleid en meer nog de 10 programma activiteiten die verplicht
gesteld zijn in FIFA Forward 2.0 en welke direct gekoppeld zijn aan het verkrijgen van FIFA subsidie, konden
er op één (1) na, negen (9) niet in uitvoering genomen worden4. Het resultaat hiervan zal zijn dat bij de FIFA
evaluatie welke in Mei 2022 zal plaatsvinden, de SVB USD 450,000 aan subsidie zal mislopen. In 2020 heeft
de FIFA voor dat betreffende jaar een “waiver” op dit stuk gegeven. De informatie op het stuk van het
wederom verkrijgen van een tweede waiver, zijn negatief.

Voor wat betreft de FIFA fondsen die in het kader van FIFA Forward 1.0 en 2.0 aan Suriname ter beschikking
zijn gesteld verwijzen we gemakshalve naar een door de FIFA finance Department gemaakte tabel die de
beschikbaarheid van deze fondsen (per 31 december 2021) weergeeft. De SVB heeft alle fondsen die in het

3 Het bestuur heeft in januari en later weer in mei voorstellen aan het ministerie van Volksgezondheid gedaan hoe wij
tot vaccinatie van onze doelgroep konden geraken en daardoor weer op een veilige manier onze sport konden
beoefenen. De SVB kreeg geen response op deze voorstellen en verzoeken. In augustus werd om toestemming
gevraagd aan de President van de R. Suriname om van start te gaan met het voetbal in de op te zetten prof (1ste)
divisie. Na evaluatie van ons verzoek en de opzet hoe dat te doen, kreeg het bestuur van de SVB op 8 september 2020
toestemming van de President de bal weer aan het rollen te brengen.
4 In 2021 is slechts de nationale selectie in actie gekomen en stelde daarmee veilig de FIFA Subsidie van 50.000usd
voor in het Forward 2.0. genoemde punt “Has an active men’s “A” national team having played at least four (official or
friendly) matches in the relevant year. Ook werd veilig gesteld de 200,000usd “FIFA travel fund” welke verstrekt wordt
als zijnde een bijdrage in de te maken vliegkosten van (alle) nationale selecties.
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kader van Forward 1.0 en 2.0 aangewend5. Slechts op het vlak van Project kunnen we nog trekken op
openstaande Forward 1.0 en 2.0 middelen.

1.5 SVB Commissies
Op de scheidsrechters commissie na heeft geen van de door de SVB ingestelde commissies in het
verslagjaar naar behoren kunnen functioneren en of vergaderen. Gebruik is dat kort na de installatie van
een nieuw bestuur het voorzitterschap en of de invulling van de van zo een commissie waar nodig gewijzigd
wordt. Dit heeft slechts plaatsgevonden bij de Cie Jeugdvoetbal welk nu onder het voorzitterschap van dhr.
F. Aboelgafoer valt. Over de overige commissies zal het bestuur zich bij een herstart van alle competities
zich nog uitlaten.

Vaste/Reguliere Commissies Voorzitter
Scheidsrechters W. Gobardhan
Jeugdvoetbal F. Abdoelgafoer
Tuchtcollege K. Gangaram Panday
Lidbonden D. Mathoera
Transfergeschillen H. Cotino
Vrouwenvoetbal B. Mankoe
Verificatie Mw. I. Tjon A Hung
Financiën B. Mankoe
Licentie Mw. Mr. W. Derveld
Veldkeuring J. Muntslag
Jeugd Tuchtcollege Lidbonden J. Muntslag
Competities (senioren) J. Snip

1.6 Corporate Social Responsibility
Het Corporate Social Responsibility program waar de SVB zich via de moederorganisatie zich verbonden
heeft, beperkte zich dit jaar tot het ter beschikking stellen van onze Faciliteit in het Emile de La Fuente
Logeer gebouw, voor het onderbrengen van de Franse Militaire en Brandweer korpsen van Fr. Guiana die

5 Forward 1.0 betreft fondsen bestemd voor de FIFA beleidsperiode 2016-2018 en Forward 2.0. voor de FIFA
beleidsperiode 2018-2022.
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deelnamen in het defile welke op 25 november werd gelopen. Daarnaast hebben we het Owru Cul sport
complex aan het ministerie van Defensie ter beschikking gesteld ivm huldiging van ex- officieren. Gezegd
moet worden dat het Leger ons steeds bijstaat bij internationale wedstrijden door EHBO (Voertuigen en
manschappen) ter beschikking te stellen. In het verslag jaar hebben we eveneens het AK stadion aan het
Ministerie van Justitie en Politie ter beschikking gesteld als plaats waar overtreders van de Covid-19
avondklok voor de nacht werden ondergebracht.

1.7 Internationale congressen, workshops, cursussen en seminars in 2021
De pandemie bracht met zich mee dat er via Zoom en andere soortgelijke media een ongekende reeks van
bijscholingscursussen op het bestuurlijk, organisatorisch, administratief en Financieel vlak werden
georganiseerd door onze moederorganisatie FIFA en CONCACAF. Dit naast de normale congressen en
vergadering die er jaarlijks zijn. De deelnemende partijen bestonden veelal uit: de Voorzitter, de Secretaris,
de Directeur, de Technisch directeur, de Scheidsrechters als wel de penningmeester en personeel van de
afdeling Financiële zaken van de “Member Association”.
In navolgende een overzicht van deze cursussen, workshops en vergaderingen:

1. 18 februari CONCACAF Qualifiers to the FIFA World Cup, Qatar 2022 - Workshop.
2. 23 februari; CONCACAF Commercialization Workshop deel 1 - Introduction to Commercialization.
3. 3 maart; CONCACAF Caribbean Club Competition Virtual Medical Workshop.
4. 5 maart; Technical Leadership FIFA.
5. 10 maart - 20 oktober; Panam High Performance Coach Certificate 1.
6. 14 April; Online teaching technology.
7. 27 april; CONCACAF Commercialization Workshop deel 2 - Sponsorships.
8. 7 mei; Developing Agile teammembers (getting your team ready for change).
9. 10 mei; WomenWebinar.
10. 13 mei; CONCACAF Youth summit webinar.
11. 20 mei; Bilateral meeting FIFA-SVB (Workshop).
12. 21 mei; 71st FIFA Congress.
13. 25 mei; “2021 CONCACAF Gold Cup TeamWorkshop".
14. 31 mei; Online signing ceremony of the Memorandum of Understanding between FIFA and

CARICOM.
15. 11 juni; FIFA Technical Leadership – Accountability, goals and objective setting.
16. 22, 23 en 24 juni; FIFA Women's Football Workshop for Caribbean MA’s: Women’s football support

for member associations.
17. 1 juli; FIFA Technical Leadership – Latest research in

Talent identification.
18. 7 juli; CONCACAF 35th Ordinary Congress.(lijfelijke

aanwezigheid).
19. 8 juli XLIII CFU Ordinary Congress. (lijfelijke aanwezigheid).
20. 4-6 augustus; Online course FIFA Coaching Development.
21. 9 augustus; FIFA Safeguarding Seminar.
22. Augustus/September; FIFA Global Integrity Program
23. 9 september; FIFA Technical Leadership – Using effective

communication to build relationship.
24. 13 september; FIFA Technical Leadership – Negotiation and Persuasion.
25. 30 september; FIFA Online Summit on the Future of Football.
26. 8 oktober; FIFA Technical Leadership – Developing staff of your own MA.
27. 12 oktober; FIFA Technical Leadership – Tools to monitor planning process and performance (IT

software – DATA).
28. 15 oktober; FIFA Technical Leadership – Time Management.
29. 23 oktober; 36th CONCACAF Ordinary Congress.
30. 26 oktober; FIFA Technical Leadership – Management HR Tools and Processes.
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31. 25 en 26 oktober; CONCACAF Commercialization Workshop (CCW) deel 3 -Broadcasting.
32. 1 tot 4th november; Professional Certificate in Anti-Money Laundering and Countering the

Financing of Terrorism (Workshop).
33. 10 November; FIFA Technical Leadership – Growing professional (TD and GS).
34. 18 en 19 november; CONCACAF Commercialization Workshop (CCW) deel 4 -Digital marketing.
35. 18 november; Working session with MA General Secretaries, FIFA Forward Responsible s and

Infrastructure Experts: "Football infrastructure: Building the future".
36. 20 november; XLIV/44ste CFU Ordinary Congress.
37. 30 november; Workshop aan de 1ste en 2de divisie Clubs over het COMET Systeem door Christian

Tonelly in Suriname (CONCACAF) Zijn bezoek had tot doel de licentiemanager en de
licentieorganen de rollen toebedeeld in Comet beter te doen interpreteren om zodoende het
licentietraject adequaat af te ronden.

38. 15 december; CONCACAF Presidents' Meeting 2021 (lijfelijke aanwezigheid).
39. 20 december; FIFA Global Summit on the Future of Football taking place.

1.8 Financiële ondersteuning aan bestuur, leden en commissies.
Op de scheidsrechters commissie na die voorlopig de enige betaalde Commissie bij de SVB is, heeft geen
enkele commissie een vergoeding of compensatie ontvangen. Wel lagen er verzoeken bij het bestuur om de
vergoedingen voor behandelde “cases”door Tucht en de Licentiecommissie aan te passen en een verzoek
om een compensatie aan scheidsrechters te verstrekken.

In het verslagjaar 2021, heeft geen (0%) van de jeugdverenigingen die de SVB in aanmerking deed komen
voor steun uit het FIFA-Covid-19 hulpfonds, deze hulp aangesproken. Voor wat betreft de SVB leden is 68%
van de toegewezen Covid-19 FIFA relief funds deels of volledig opgenomen door de 1ste divisie
verenigingen.

Nr Jeugdverenigingen Gealloceerd
bedrag

Uitbetaald per
31 december

2021

Nog uit te
betalen in

2022
1 ABSO $3,000.00 $0.00 $3,000.00
2 AC Adonai $2,000.00 $0.00 $2,000.00
3 Amardjoti $1,500.00 $0.00 $1,500.00
4 Anubis Warrior $1,000.00 $0.00 $1,000.00
5 Anubis Warrior DB $1,000.00 $0.00 $1,000.00
6 Dolfijn $500.00 $0.00 $500.00
7 N.S.A. $2,000.00 $0.00 $2,000.00
8 Napoli $1,500.00 $0.00 $1,500.00
9 Oase $2,500.00 $0.00 $2,500.00
10 Oase Blue $500.00 $0.00 $500.00
11 ONA $1,000.00 $0.00 $1,000.00
12 Prekash $2,000.00 $0.00 $2,000.00
13 Puwanani $2,500.00 $0.00 $2,500.00
14 Puwanani A.C. $500.00 $0.00 $500.00
15 S.S.T. $1,000.00 $0.00 $1,000.00
16 S.V. Hannaslust $500.00 $0.00 $500.00
17 TAS $2,500.00 $0.00 $2,500.00
18 The Eagles Boys $500.00 $0.00 $500.00
TOTAAL $26,000.00 $0.00 $26,000.00
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Door de 2de divisie verenigingen is 83% en door de lidbonden is 76% van de voor de groep gereserveerde
middelen opgenomen. Per eind december 2021 is 69,08% van het totaal toegewezen bedrag door de totale
groep van begunstigden opgenomen. Als we ons beperken tot de SVB leden dan is 74,85% van het aan de
leden toegewezen bedrag opgenomen. De niet opgenomen gelden blijven ter beschikking staan van de
begunstigden. In absolute getallen uitgedrukt staat er nog een bedrag van 120.076Usd open aan financiële
middelen die niet opgenomen zijn door de begunstigden. 78% (94.076,00usd) van dit bedrag behoort toe
aan verschillende SVB leden. Conform de FIFA vereisten een overzicht van de allocatie en opname van de
fondsen6.

Nr Eerste Divisie verenigingen In 2020 Toegewe-
zen bedrag

Uitbetaald per
31 december

2021

Nog uit te
betalen in

2022
1 Acoconot $9,700.00 $9,700.00 $0.00
2 Bintang Lair $9,700.00 $9,700.00 $0.00
3 Broki $9,050.00 $9,050.00 $0.00
4 Inter Moengo Tapoe $9,300.00 $9,300.00 $0.00
5 Inter Wanica $9,050.00 $9,050.00 $0.00
6 Leo Victor $10,600.00 $10,600.00 $0.00
7 Notch $9,050.00 $9,050.00 $0.00
8 PVV $10,275.00 $0.00 $10,275.00
9 Robinhood $10,600.00 $10,600.00 $0.00
10 Santos $9,050.00 $0.00 $9,050.00
11 SNL $9,950.00 $0.00 $9,950.00
12 Transvaal $10,600.00 $10,600.00 $0.00
13 Voorwaarts $11,250.00 $5,625.00 $5,625.00
14 West United $9,050.00 $0.00 $9,050.00
TOTAAL $137,225.00 $93,275.00 $43,950.00

Nr Tweede Divisie verenigingen In 2020 Toegewe-
zen bedrag

Uitbetaald per
31 december

i2021

Nog uit te
betalen in

2022
1 Botopasi $7,500.00 $7,500.00 $0.00
2 Flamingo $7,500.00 $7,500.00 $0.00
3 Papatam $7,500.00 $7,500.00 $0.00
4 Real Moengo Tapoe $7,500.00 $7,500.00 $0.00
5 Slee Junior $7,500.00 $7,500.00 $0.00
6 Sunny Point $7,500.00 $7,500.00 $0.00
7 Deva Boys $7,500.00 $0.00 $7,500.00
8 Flora $8,150.00 $0.00 $8,150.00
9 Groningen $7,500.00 $7,500.00 $0.00
10 Junior $7,500.00 $7,500.00 $0.00

6 FIFA COVID-19 Relief Plan – Stage 3 Regulations: Article 7.4.5f The relevant Beneficiary has to separately
report to its own members on any use or dispersal of Funding for or to any Subsequent Recipient in the
activity report for the year in question, listing all recipients by name and the amounts and stating
specifically that the source of the relevant Funding was the FIFA COVID-19 Relief Plan. The relevant
Beneficiary shall provide the FIFA general secretariat with a copy of any such activity report.
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11 Kamal Dewakar $8,400.00 $5,578.00 $2,822.00
12 Sea Boys $8,400.00 $8,400.00 $0.00
13 Sophia $7,500.00 $7,500.00 $0.00
14 Tahiti $7,500.00 $7,500.00 $0.00
TOTAAL $107,450.00 $88,978.00 $18,472.00

Nr Lidbonden In 2020 Toegewe-
zen bedrag

Uitbetaald per
31 december

2021

Nog uit te
betalen in

2022
1 Albina Sport Bond $6,000.00 $2,453.00 $3,547.00
2 Moengo Sport Bond* $6,000.00 $6,000.00 $0.00
3 Sport Bond Commewijne $7,000.00 $2,056.00 $4,944.00
4 Meerzorg Sport Bond $8,770.00 $8,770.00 $0.00
5 Domburg Sport Bond $6,500.00 $0.00 $6,500.00
6 Para Sport Bond $6,000.00 $6,000.00 $0.00
7 Brokopondo Sport Bond $5,500.00 $5,500.00 $0.00
8 SOLO $6,000.00 $6,000.00 $0.00
9 Livorno Sport Organisatie $8,000.00 $8,000.00 $0.00
10 Lelydorp Sport Bond $10,360.00 $10,360.00 $0.00
11 Wanica Sport Organisatie $6,250.00 $6,250.00 $0.00
12 NGVB $5,750.00 $5,750.00 $0.00
13 SCVB* $6,000.00 $0.00 $6,000.00
14 Kwatta Sport Bond $5,500.00 $315.00 $5,185.00
15 Saramacca Sport Bond $6,500.00 $1,022.00 $5,478.00
16 Coronie Sport Bond $6,000.00 $6,000.00 $0.00
17 Wageningse Sport Bond $6,000.00 $6,000.00 $0.00
18 Nickerie Voetbal Bond $9,000.00 $9,000.00 $0.00

19
Surinaamse Zaalvoetbal
Bond* $8,195.00 $8,195.00 $0.00

TOTAAL $129,325.00 $97,671.00 $31,654.00

In het verslagjaar is ook uitvoering gegeven aan het in 2020 goedgekeurd besluit, waarbij de spelers van de
Nationale Selectie in aanmerking komen voor 60% van de plaatsings-(Goldcup) bonussen. Het ging in totaal
om een bedrag groot USD 120,000, met een gemiddelde van USD 2,800 per speler.

Het Bestuur heeft in December 2020 besloten om de vergoeding aan bestuursleden welke sinds het bestuur
Giskus, d.w.z voor 2013, op SRD 500 werd gesteld, te verhogen naar SRD 1000 per maand. Dit evenwel met
behoud van de clausule dat deze vergoeding alleen verstrekt wordt indien de boeken van de SVB een
positief resultaat vertonen.

Bij deelname van bestuursleden aan delegaties van onze Nationale Selecties in het buitenland is er in het
verslagjaar een uitzondering op de regel gemaakt waarbij de voorzitter van zo een Nationale selectie en de
penningmeester, deel uitmaken van de delegatie. Elk ander bestuurslid dient zelf de kosten te betalen
(vliegkosten, voeding en accommodatie) indien hij besluit om met een nationale selectie mee te gaan. In
het verslagjaar is er éénmalig een uitzondering op deze regel gemaakt. Op voorstel van de voorzitter zijn
vanwege het historisch karakter van Surinames eerste deelname aan de Gold Cup, de bestuursleden in de
gelegenheid gesteld om deel uit te maken van de delegatie om zodoende de eerste twee groepswedstrijden
van Suriname die in Orlando gespeeld werden bij te kunnen wonen (vliegkosten, voeding en accommodatie).
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1.8 Algemene Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen
Gezien de zeer strenge samenscholingsregels van de
overheid was het vrijwel onmogelijk om te vergaderen.
Met toestemming van de overheid vond er slechts één
(1) vergadering plaats en wel de vergadering van 20
Maart 2021, waarin de bestuursverkiezing plaats vond.
In de periode juni-december van het verslagjaar
vonden er in totaal 6 info vergaderingen met specifieke
doelgroepen plaats zoals; die met de lidbonden (een)
en die met de 1ste divisie clubs (later 1ste en 2de
divisie). In grote lijnen ging het om
gedachten/informatie uitwisseling tussen aanwezige
leden en bestuur en later meer nadrukkelijk over het
onder welke voorwaarden het voetbal weer op te
starten en hoe dat te doen. Zo een info vergadering
vond plaats ongeacht de grootte van de opkomst. De
opkomst varieerde tussen de minimaal 3 en maximaal
12 leden. Deze info vergaderingen werden allen
gehouden in het Owru Cul Sport Complex met
inachtneming van de nodige COVID-19 protocollen en
het op dat moment geldende samenscholingsverbod.
Voor wat betreft bestuursvergaderingen werd de
frequentie van wekelijks teruggebracht naar 1x per maand.

Ledenbestand van de SV.B. per december 2020
Gewone Leden + Aspirant Leden Aantal
1e Divisieclubs 16
2e Divisieclubs 14
Lidbonden 18
Zaalvoetbalbond 01
Totaal 49

Zppm Conference
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2. Financieel Verslag
2.1 Algemeen
De gepresenteerde jaarrekening van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) en alle informatie in dit
jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van de SVB en is
gecontroleerd door de verificatiecommissie van de SVB en de externe accountant van de SVB

De hiernavolgende jaarrekening betreft de verantwoording van alle financiële transacties van de
Surinaamse Voetbal Bond, in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. In het
financieel verslag zijn ook verwerkt de jaarlijkse FIFA en CONCACAF bijdrage alsmede de besteding
en de aanwending van deze middelen.

Ter verantwoording van de FIFA gelden wordt de controle op de besteding en aanwending van deze
gelden ook uitgevoerd door het accountantskantoor van de FIFA.
De bevindingen van de accountant worden vastgelegd in een apart verslag, welke opgestuurd
wordt naar de FIFA. Vermeld dient te worden dat de FIFA in 2017 het besluit nam om de FIFA
middelen voortaan ook jaarlijks door hun eigen accountants te laten controleren.

De Jaarrekening bestaat uit:
 De Balans per 31 december 2021
 De Staat van baten en lasten 2021
 Toelichting Jaarrekening
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2.2 Balans per 31 december 2021

ACTIVA Noot 2021 2020
SRD SRD SRD SRD

Materiële vaste activa 5
Terreinen 85.817.135 85.817.135
Bedrijfsgebouwen 53.940.855 55.176.603
Inventaris 769.214 841.488
Transportmiddelen 326.957 460.349

140.854.161 142.295.575

Voorraden 6 51.247 59.634

Vorderingen 7 1.552.844 1.798.249

Liquide middelen 8 56.112.334 29.431.465
198.570.586 173.584.923

PASSIVA

Eigen vermogen 9
Algemene reserve 45.580.920 33.197.174
Herwaarderingsreserve 113.706.659 114.731.605
Onverdeeld resultaat 14.465.601 11.358.800

173.753.180 159.287.579

Bestemmingsfonds 10 24.249.645 13.990.625

Kortlopende schulden 11
Rekening-courant bankfaciliteit - 169.107
Vooruitontvangen bedragen 1.500 1.500
Nog te betalen bedragen 566.261 136.112

567.761 306.719
198.570.586 173.584.923

Het Bestuur:
John Krishnadath - Voorzitter
Dayasankar Mathoera - Ondervoorzitter
Faizal Abdoelgafoer - Secretaris
Bidjaikoemar Mankoe - Penningmeester
Roy Samuels - Commissaris
Waldo Gobardhan - Commissaris
Guilliano Snip - Commissaris
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2.3 Staat van Baten en Lasten over 2021

Baten Noot Exploitatie
2021

Exploitatie
2020

Baten uit eigen activiteiten 12 SRD SRD
Contributie leden 97.975 67.163
Competities 77.771 19.800
Verhuur stadions aan derden 338.748 172.739
Aanverwante baten 1.634.704 70.249
Donaties en sponsoring 1.858.560 220.000
Administratieve charges - 10.230
Internationale wedstrijden - -
Som der baten uit eigen activiteiten 4.007.758 560.181

Overige baten 13
FIFA 29.380.207 16.610.000
Concacaf/CFU 11.957.716 1.336.275
Som der overige baten 41.337.923 17.946.275

Som der baten 45.345.681 18.506.456

Lasten

Lasten uit activiteiten 14
Competitie wedstrijden 133.329 770.915
Interlandwedstrijden 638.607 -
Nationale selecties 24.855.409 1.835.439
Kader en institutionele versterking 393.643 95.945
Som der lasten uit activiteiten 26.020.988 2.702.299

Operationele lasten 15
Personeelskosten 1.593.439 1.002.958
Huisvesting 1.818.974 1.912.333
Algemeen 8.149.953 3.245.355
Afschrijvingen 2.249.382 2.337.181
Financiële (baten) en lasten -19.777.656 -18.043.095
Som der operationele lasten -5.965.908 -9.545.268

Som der lasten 20.055.080 -6.842.969
Saldo 25.290.601 25.349.425
Bestemmingsfonds 10.825.000 13.990.625
Resulaat 14.465.601 11.358.800

Het Bestuur:
John Krishnadath – Voorzitter
Dayasankar Mathoera – Ondervoorzitter
Faizal Abdoelgafoer - Secretaris
Bidjaikoemar Mankoe – Penningmeester
Roy Samuels – Commissaris
Waldo Gobardhan – Commissaris
Guilliano Snip – Commissaris



19

2.4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021
1. Algemene toelichting

Activiteiten
De activiteiten van de Vereniging Surinaamse Voetbal Bond (“SVB”) betreffen voornamelijk de behartiging
van de belangen van haar leden. De vereniging is opgericht op 1 oktober 1920 en is gevestigd te Paramaribo.
De SVB stelt zich ten doel het beoefenen van de voetbalsport in Suriname in de ruimste zin des woords en
in al haar verschijningsvormen en daarbij de saamhorigheid, het spelpeil en de sportiviteit te bevorderen, te
coördineren en te begeleiden. De SVB tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door:

a. Het uitschrijven, organiseren en bevorderen van voetbalwedstrijden.
b. Het verlenen van medewerking in de ruimste zin des woords aan hen die de voetbalsport

beoefenen.
c. Het samenwerken met andere nationale en internationale organisaties voor het bereiken van de

doelstellingen van de SVB.
d. Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van de voetbalsport.
e. Het beslechten van geschillen over voetbalkwesties, het zij op eigen initiatief, het zij op verzoek van

betrokken partijen.
f. Het genereren of doen genereren van middelen ten behoeve van de activiteiten van de SVB.
g. Alle andere haar ten dienst staande wettige en geoorloofde middelen, welke aan het doel

bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Het bestuur was per 31 december 2021 als volgt samengesteld:

John Krishnadath : voorzitter
Dayasankar Mathoera : ondervoorzitter
Faizal Abdoelgafoer : secretaris
Bidjaikoemar Mankoe : penningmeester
Roy Samuels : commissaris
Waldo Gobardhan : commissaris
Guilliano Snip : commissaris

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen alsmede statutaire directieleden, andere sleutel-
functionarissen in de leiding van de SVB en nauwe verwanten worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

2. Continuïteitsveronderstelling

Ook in het boekjaar 2021 heeft de SVB te kampen gehad met de gevolgen van het ‘Corona-virus’. Door de
FIFA en de Overheid zijn diverse maatregelen ingesteld om de verspreiding van het Coronavirus te beperken.
De FIFA heeft steunmaatregelen in de vorm van financiële ondersteuning aangekondigd en verstrekt in
2020 en 2021. Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus in combinatie met de steun die door
de FIFA wordt gegeven, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de SVB. Wij zijn dan ook
van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de
onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de SVB.
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3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Vreemde valuta
Functionele valuta
De jaarrekening is opgesteld in Surinaamse dollars (SRD); dit is zowel de functionele als de presentatievaluta
van de SVB.

De gehanteerde koersen voor de SRD per 31 december zijn als volgt:
2021 2020

EUR 24,00 17,55
USD 21,65 14,29

Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers
op transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste
of ten laste van de staat van baten en lasten.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum (of de benaderde koers).

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het Bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa
De terreinen, gebouwen en verbouwingen worden gewaardeerd tegen actuele waarden. De waarde is
bepaald op grond van taxaties van een beëdigd taxateur “General Project Consultants” taxatierapporten d.d.
12 februari 2018, waarbij rekening is gehouden met technische en economische ontwikkelingen. De
veranderingen in waarde, welke het gevolg zijn van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslag, worden
ten gunste c.q. ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht. De overige materiële vaste activa zijn
opgenomen tegen de aanschafwaarde, verminderd met cumulatieve lineaire afschrijvingen.
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Voorraden
De voorraden in het magazijn betreffen sportkleding en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen
onder aftrek van een eventueel benodigde voorziening voor incourantheid.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
verminderd met eventuele bijzondere waardeveranderingen. Gezien de veelal korte looptijd is de reële
waarde gelijk aan de nominale waarde.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de reële waarde, gewoonlijk gelijk aan de nominale
waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de SVB wordt ingedeeld in reserves.
Met uitzondering van het gerealiseerd deel van de herwaarderingsreserve, worden alle vermogensmutaties
in de staat van baten en lasten verantwoord. Het eigen vermogen van de SVB staat ter beschikking van de
Algemene Leden Vergadering van de SVB.

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De
baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde,
voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten
verantwoord.

Baten uit eigen activiteiten
Baten uit eigen activiteiten worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten of eigen opbrengsten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een
gesubsidieerd exploitatie tekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk
is dat deze worden ontvangen en de SVB de condities voor ontvangst kan aantonen.

Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

Donaties en sponsoring
Donaties van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Donaties bestaande uit
diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van
bedrijven betreft. Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking
heeft.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.

5. Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Terreinen
Bedrijfs-
gebouwen Inventaris

Transport-
middelen Totaal

1 januari 2021 SRD SRD SRD SRD SRD
Verkrijgingsprijs 85.817.135 62.989.441 3.251.208 784.661 152.842.445
Cumulatieve waarde
verminderingen en
afschrijvingen - -7.812.838 -

2.409.720
-324.312 -10.546.870

Boekwaarde 85.817.135 55.176.603 841.488 460.349 142.295.575

Mutaties 2021
Investeringen - 455.961 352.007 - 807.968
Herwaardering - - - - -
Afschrijvingen - -1.691.709 -424.281 -133.392 -2.249.382

- -1.235.748 -72.274 -133.392 -1.441.414

31 december 2021
Verkrijgingsprijs 85.817.135 63.445.402 3.603.215 784.661 153.650.413
Cumulatieve waarde
verminderingen en
afschrijvingen -9.504.547 -

2.834.001
-457.704 -12.796.252

Boekwaarde 85.817.135 53.940.855 769.214 326.957 140.854.161
Ongerealiseerde
herwaarderings-
reserve

85.817.135 23.672.596 - - 109.489.731

Afschrijvings-percentages
0 3,33 20-33,3 15

6. Voorraden
31 december

2021
31 december

2020
SRD SRD

Sportkleding en materiaal 51.247 59.634

7. Vorderingen
Waarborgsom 597.285 1.910
Contributies 351.813 257.220
Overige 603.746 1.539.119

1.552.844 1.798.249
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De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter
ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

8. Liquide middelen
31 december

2021
31 december

2020
SRD SRD

Kas 475.803 37.825
Banken 55.636.531 29.393.640

56.112.334 29.431.465

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de SVB.

9. Eigen vermogen

Algemene reserve
31 december

2021
31 december

2020
SRD SRD

Saldo per 1 januari 33.197.174 29.782.338
Toevoeging resultaat vorig boekjaar 11.358.800 2.389.890
Vrijval herwaarderingsreserve 1.024.946 1.024.946
Saldo per 31 december 45.580.920 33.197.174

Het eigen vermogen staat volledig ter beschikking van de Algemene Leden Vergadering.

Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve is opgenomen in verband met de herwaardering van de terreinen en gebouwen
van de SVB op basis van uitgevoerde taxaties door een beëdigd taxateur “General Project Consultants”
taxatierapporten d.d. 12 februari 2018. De hieruit voortvloeiende waardeveranderingen zijn ten gunste van
de herwaarderingsreserve gebracht. Het gerealiseerde deel met betrekking tot de afschrijvingen op de
herwaardering op de bedrijfsgebouwen valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

Het verloop kan als volgt worden weergegeven:
31 december

2021
31 december

2020
SRD SRD

Saldo per 1 januari 114.731.605 115.756.551
Herwaardering - -
Af: Vrijval ten gunste van de algemene reserve -1.024.946 -1.024.946
Saldo per 31 december 113.706.659 114.731.605

10. Bestemmingsfonds
Dit betreft geoormerkte middelen ten behoeve van het nog uit te voeren project ‘Women’s Football
Development’ en een Covid-19 Noodfonds (Covid Relief Fund) voor financiële ondersteuning van de SVB ter
mitigering van de impact van Covid-19 op het beoefenen van de voetbalsport in Suriname (zie noot 13). In
2020 is een 1e tranche van USD 500.000 voor het Covid-19 Noodfonds overgemaakt. Eind december 2020 is
een aanvang gemaakt met uitbetalingen uit het Covid-19 Noodfonds en hebben drie (3) leden uitkeringen
uit het Covid-19 Noodfonds ontvangen. In 2021 hebben 40 leden geheel dan wel gedeeltelijk een
uitbetaling uit het Covid-19 noodfonds ontvangen. Het saldo van de leden die gedeeltelijk zijn uitbetaald,
wordt in 2022 op aanvraag overgemaakt. In 2021 is een 2e tranche van USD 500.000 voor het Covid-19
Noodfonds overgemaakt.
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Met het project ‘Women’s Football Development’ moet nog worden aangevangen.

Het Bestemmingsfonds is als volgt samengesteld:
31 december

2021
31 december

2020
SRD SRD

Women’s football development 10.825.000 7.145.000
Covid-19 Noodfonds 2.599.645 6.845.625
Toevoeging 2021 -2e tranche Covid-19 Noodfonds 10.825000

24.249.645 13.990.625

11. Kortlopende schulden

Bankier
Door de Hakrinbank N.V. is in 2014 een SRD-rekening-courant krediet verstrekt tot een maximum van
SRD 200.000. Voor de opgenomen bedragen wordt een rente van 19% per jaar berekend. Als zekerheid voor
deze faciliteit zijn verstrekt eerste respectievelijk tweede krediethypotheek van SRD 105.000 en
SRD 119.000 op het perceelland, met al hetgeen daarop staat, groot 3.652,54 m2, gelegen te Paramaribo
aan de Letitia Vriesdelaan (voorheen Cultuurtuinlaan), deel uitmakende van de voormalige plantage
Wolfenbuttel en bekend als de nieuwe Wijk Letter B nummer 262 b 1. van de SVB alsmede een persoonlijke
borgstelling van de leden van het hoofdbestuur van de SVB. Per 31 december 2021 bedraagt het saldo van
de rekening-courant faciliteit SRD 0 ten laste van de SVB.

Overige schulden 31 december
2021

31 december
2020

Vooruitontvangen bedragen SRD SRD
Waarborgsommen huur 1.500 1.500

1.500 1.500

Nog te betalen bedragen
Honorarium professionele dienstverleners 223.861 118.964
Crediteuren 285.780 17.148
Overige 56.620 -

566.261 136.112
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

12. Baten uit eigen activiteiten

2021 2020
SRD SRD

Contributie leden 97.975 67.163

Competities
Competitie baten -
Huur AK stadion 15.000 11.900
Huur Essed stadion 62.771 7.900

77.771 19.800

Verhuur stadions aan derden
Huur AK stadion - -
Huur Essed stadion - -
Huur La Fuente Sportcentrum 204.754 33.053
Huur Owru Cul 133.994 139.686

338.748 172.739

Aanverwante baten
Muurreclames 117.699 46.573
Diverse baten en lasten 1.294.646 -17.599
Opbrengsten sportshop 75.800 1.540
Overige 146.559 39.735

1.634.704 70.249

Sponsoringsbaten:
Suribet 130.000 120.000
Telesur 250.000 100.000
Telethon 520.350 -
Gow2 559.635 -
Hakrinbank N.V. 150.045 -
G. Elias 242.930 -
Overige 5.600 -

1.858.560 220.000

Administratieve charges
Boetes - -
Transferbaten - -
Overige administratieve charges - 10.230

- 10.230

Baten internationale wedstrijden - -
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13. Overige baten

FIFA
Vanuit de FIFA ontvangt de SVB ondersteuning voor het realiseren van projecten. De ontvangsten en de
verantwoording van de jaarlijkse FIFA projectgelden worden in een apart verslag vastgesteld. De specificatie
van de FIFA projecten is als volgt:

2021 2020
SRD SRD

Voor de operationele begroting heeft de FIFA in 2021 ter
beschikking gesteld USD 1.004.426 17.948.207 7.550.000

FIFA heeft in 2021 gelden ter beschikking gesteld voor
“Equipment Funding” : USD 100.000 1.429.000 -

FIFA heeft in 2021 gelden ter beschikking gesteld als COVID 19
steun: USD 500.000 (zie noot 10) 7.145.000 3.775.000

FIFA heeft in 2020 gelden ter beschikking gesteld voor het project
“Women’s football development” : USD 500.000 (zie noot 10) - 3.775.000

FIFA heeft in 2020 ter beschikking gesteld Travel Funds voor de
Nationale Selecties: USD 200.000 (2020: USD 200.000) 2.858.000 1.510.000

29.380.207 16.610.000

CONCACAF/CFU

2021 2020
SRD SRD

CONCACAF marketing en TV rechten 713.906 -

CONCACAF Reguliere jaarlijkse bijdrage 2.682.784 943.750

CONCACAF bijdrage Gold Cup 2.143.000 -

CONCACAF bijdrage uit wedstrijd Natio Heren 1.073.285 -

CONCACAF Bonus Gold Cup 2.151.618 -

CFU Financiële ondersteuning uit verkregen TV rechten 3.193.123 392.525
11.957.716 1.336.275
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14. Lasten uit activiteiten

2021 2020
Competitie SRD SRD
Toernooien - -
Jongens jeugd competitie - 64.786
Meisjes jeugd competitie 38.300 368.839
Heren competitie 94.029 174.243
Dames competitie - 42.120
Overige 1.000 120.927

133.329 770.915

Interlandwedstrijden
Overige kosten interlandwedstrijden 638.607 -

638.607 -

Nationale selecties
Jongens jeugd - 24.929
Meisjes jeugd 6.527.459 197.514
Heren 17.263.202 1.547.397
Dames 157.113 49.399
Overige 907.635 16.200

24.855.409 1.835.439

Kader en institutionele versterking
Bestuurs- en kaderafvaardiging 203.748 33.226
Institutionele versterking - 15.364
Opleidingen 189.895 47.355

393.643 95.945

15. Operationele lasten

2021 2020
Personeelskosten SRD SRD
Lonen, salarissen en toelagen 1.539.054 962.460
Sociale lasten 31.510 16.277
Overige personeelskosten 22.875 24.221

1.593.439 1.002.958

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 22 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2020: 25).
Huisvesting
Onderhoud terreinen en gebouwen 1.309.651 1.173.814
Reparatie en onderhoud inventarissen 60.187 108.146
Electra, water en telefoon 293.528 198.702
Overige 155.608 431.671

1.818.974 1.912.333
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2021 2020
SRD SRD

Algemeen
Kantoorkosten 109.982 52.733
Honorarium professionele dienstverleners 247.351 130.102
Bankkosten 113.647 38.490
Representatie 218.090 137.516
Vervoers- en transportkosten 30.032 37.408
Drukwerk 140.134 31.965
Diensten derden 1.548.298 781.954
Donaties 768.721 1.093.891
Contributies 28.580 16.450
Vergoeding commissies 110.205 102.020
Invoerrechten en inklaringen 452.374 269.266
Covid-19 steun 4.160.051 311.588
Overige 222.488 241.972

8.149.953 3.245.355

Afschrijvingen
Gebouwen 1.691.709 1.679.551
Inventaris 424.281 493.495
Transportmiddelen 133.392 164.135

2.249.382 2.337.181

Financiële baten en lasten
Koersresultaat*) -19.784.114 -18.061.294
Interestbaten -2.382 -1.945
Interestlasten 8.840 20.144

-19.777.656 -18.043.095

*)Koersresultaat
Per 7 juni 2021 werd de vrije wisselkoers gehanteerd en werd 1 USD: SRD 21.50 (was SRD 14,29). De impact
van deze aanpassing op de waardering van de activa en passiva in vreemde valuta is in het koersresultaat
verwerkt.

16. Gebeurtenis na balansdatum

Fiscale maatregelen
Met ingang van januari 2022 is het loonbelastingtarief voor werknemers aangepast.

Conflict Rusland en Oekraïne
Vanaf 24 februari 2022 wordt de wereld geconfronteerd met het conflict tussen Rusland en Oekraïne.
Gezien de onzekerheid van de situatie kan de duur van een eventuele verstoring van de operationele
activiteiten en de daarmee samenhangende financiële impact op dit moment niet redelijkerwijs worden
ingeschat.

17. Overige gegevens

Vaststelling van de balans en van de winst-en-verliesrekening
Volgens artikel 10 in de Statuten van de SVB d.d. januari 2015, vindt de vaststelling van de balans en de
winst-en-verliesrekening plaats in de jaarlijks gehouden Algemene Leden Vergadering. Goedkeuring van dit
jaarverslag strekt tot décharge van het bestuur.
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Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
Voor de verwerking van het (batig) saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten en het eigen
vermogen zoals opgenomen in noot 9 in de toelichting op pagina 23. In de Algemene Leden Vergadering van
20 maart 2021 werd er een besluit genomen met betrekking tot de bestemming van het saldo van de baten
en lasten.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
Voor de verwerking van het (batig) saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten en het eigen
vermogen zoals opgenomen in noot 9 in de toelichting op pagina 23. In de Algemene Leden Vergadering
wordt er een besluit genomen met betrekking tot de bestemming van het saldo van de baten en lasten.
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3. Verslag van de Licentie Manager
Het voetbalkalenderjaar 2020-2021 werd voornamelijk gekenmerkt en beheerst door opeenvolgende Covid-
19 golven en daaraan gekoppeld de overheidsmaatregelen die hebben gemaakt dat een vlotte start van de
nationale SVB-competitie voor het seizoen 2020-2021 helaas geen voortgang heeft plaatsgevonden.

Voor clublicentie welke uiteraard een vereiste is van de SVB-topsectie, was er in eerste instantie het
licentietraject vastgesteld en opgestart met in principe een open karakter voor het uploaden van de
gegevens. De clubs hadden de mogelijkheid om vanaf oktober 2020 de clublicentiegegevens te uploaden.
Er is n.l. rekening gehouden met het onvoorspelbaar gegeven dat de start van de competitie inherent was
aan het beëindigen van het verbod op het beoefenen van contactsporten (overheidsmaatregel).

De deadline voor het uploaden van data in COMET is op grond hiervan flexibel gehouden en tot het
moment dat het bekend zou zijn wanneer de SVB-competitie voor de eerste en tweede divisie van start
zouden gaan, zou dan pas een definitieve deadline worden vastgesteld. Vermeldenswaard is, is dat
ongeveer 60% van de clubs uit de eerste en tweede divisie data heeft ingevoerd. Een handjevol clubs heeft
aan alle eisen kunnen voldoen. Demotivatie ligt veelal ten grondslag dat veel clubs het licentieproces niet
hebben voltooid; de coronapandemie en de economische situatie maken dat veel clubs in een penibele
situatie zijn beland en het vermoeden bestaat dat personen binnen de organisaties hebben afgehaakt.

3.1 Verloop clublicentiecyclus 2021
Van de clubs die data hebben ingevoerd en de status als SUBMITTED hadden, was het proces helaas
verkeerd afgehandeld. De clublicentiemanager bleek (achteraf) over dezelfde rechten te beschikken in het
beoordelingsproces (in COMET) die in feite exclusief behoorden te zijn aan de FIB (= licentiecommissie).
Hierdoor ontstond er verwarring in het beoordelingsproces en na onderling overleg is de CONCACAF
gerapporteerd hierover. De CONCACAF heeft de omissie zelf ontdekt en de rechten binnen COMET zijn nu
inmiddels voor alle partijen (LIM, FIB en AB) aangepast en verbeterd, geheel in lijn met de vastgestelde
beoordelingscriteria en bevoegdheden.

3.2 Werkbezoek C. Tonelli (Supervisor Professional Football Department)

Op aanvraag van de licentiemanager is Cristhian Tonelli voor
een eendaags werkbezoek op 30 november 2021 naar
Suriname afgereisd. Voor clublicentie was dit een belangrijk
moment om weerzaken op spoor te krijgen.

Doel van het werkbezoek:
1). refreshment van de handelingen welke in COMET
worden gepleegd door de gebruikers en
2). een korte informatiesessie met de SVB managers/
staf/ bestuursleden.

Slechts 9 verenigingen (PVV, Transvaal, SV Groningen, FC
Interwanica, Robinhood, SNL, Juniors, Leo Victor en Inter
Moengotapoe) hebben deelgenomen aan de refreshment
welke plaatsvond te Owru Cul.

Verder is het nieuw CONCACAF-clubcompetitie (te
bezichtigen via de volgende youtube link
https://www.youtube.com/watch?v=Dg3hJTCLSeE) nader
toegelicht.

Informatiesessie voor Bestuur en Staf SVB-30 november 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Dg3hJTCLSeE
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Enkele indrukken te Owru Cul – 30 november 2021

3.2.1 Aanbevelingen C.Tonelli

Documenten dienen bij voorkeur in pdf-formaat te worden geüpload;
Alvorens de licentieaanvraag uit te voeren (= SUBMIT) in COMET moet de lub eerst in contact treden met de
licentiemanager en diens goedkeuring kan men uitvoeren voor beoordeling door de FIB;
Als er per ongeluk is uitgevoerd (de club kan dan na deze handeling geen correcties meer aanbrengen) kan
altijd met Cristhian Tonelli in contact worden getreden voor het ongedaan maken hiervan ( d.t.k.v. de
licentiemanager).

3.3 Vervolgtraject clublicentie 2022 en overige
In oktober 2021 is uiteindelijk toestemming verleend door de Overheid om contactsporten wederom toe te
staan. De SVB heeft inmiddels vastgesteld dat de competitie na het warming up toernooi onder strenge
Covid protocollen van start zal gaan in de eerste week van februari 2022. Cristhian Tonelli heeft
aangegeven dat er een nieuwe licentieaanvraag cyclus van start zal moeten gaan en dat het vorig cyclus
vervallen wordt verklaard. In COMET is inmiddels een nieuw licentiecyclus aangemaakt welke afloopt op 22
januari 2022.

De heer Ray Wimpel heeft als lid van de AB mondeling zijn lidmaatschaap ter beschikking gesteld. Vanwege
persoonlijk omstandigheden heeft hij bedankt als lid. Hierdoor bestaat de AB vooralsnog uit twee personen.

CONCACAF’s perspectief m.b.t. COMET
CONCACAF is automating its competitions management system in an effort to improve, centralize and
streamline the process for all its tournaments. The online platform will provide Member Associations with
the ability to manage critical information related to their respective participating teams in all CONCACAF
competitions.
“The new competitions platform is another step in the Confederation’s focus on professionalizing all aspects
of our organization,” said CONCACAF Director of Refereeing, Brian Hall. “For the Referee Department, this
platform will simplify the administrative paperwork of all of the referee family so that we can focus our
energy on training and developing our match officials to perform at the highest level on the field of play.”

FIB en AB overzicht

SVB First instance body (FIB = licentiecommissie)
Naam Functie Email adres
Mr. Wendy Derveld Voorzitter

licentiecommissiesvb@gmail.com
Dhr. Drs. Deepak Mohan MPA Secretaris
Dhr. Kenneth Biervliet Lid
Dhr. Zunder Lid
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SVB Appeals Body (AB = Beroepsinstantie)
Naam Functie Email adres
Dhr. Gordon van Sichem Voorzitter gordonvansichem@hotmail.com

Lid
Dhr. Justus Hew A kee Lid jjrhew@netscape.net

Licentieverantwoordelijken eerste en tweede divisie (28 CLUBS) PER JULI 2020
CLUB NAME EMAIL ADDRESS CLUB LICENSING RESPONSIBLE

ACOCONUT acoconutlicentie@gmail.com ROBERT MANDO

BINTANG LAHIR bintanglahirlicentie@gmail.com GUILLANO SORDJO

BOTOPASI ramon.apoetiti@gmail.com D. BRUNSWIJK

BROKI svbroki2015@gmail.com CHARISSA MEYE

DEVA BOYS devaboyslicentie@aol.com AMAR RANDJITSING

FLAMINGO amankoe@hotmail.com AMRISH MANKOE

FLORA rogierc@gmail.com ROGIER CAMERON

GRONINGEN olieberg2010@hotmail.com BENNITO OLIEBERG

INTER MOENGO TAPOE intermoengotapoelicentie@gmail.com RANDALL NAPO

INTER WANICA fcinterwanica2020@gmail.com JIMMY DASSASINGH

JUNIOR 2014 shereensabajo@hotmail.com SHEREEN SABAJO

KAMAL DEWAKER scsvkd2019@gmail.com DINESH BALKARAN

LEO VICTOR leovictorfc@gmail.com ANIEL GHISAIDOEBE

NOTCH notchlicense@gmail.com AMATDAKLANMUDJI

PAPATAM edrensch78@hotmail.com A. DADA

PVV pvvlicentie@gmail.com STEFANIE RENFURM

REAL MOENGO TAPOE doenda@hotmail.com HUMPHREY DUNDAS

ROBINHOOD svrobinhoodlicentie@gmail.com ZAVIANNA AGOES

SANTOS hennap66@gmail.com HENNA WINTER

SEABOYS seaboyslicentie@hotmail.com CLEONWELZIJN

SLEE JUNIORS romeowwe947@icloud.com R. WEE WEE

SNL snlvoetbal@gmail.com AUDREY PENGEL

SOPHIA'S LUST gordonmathurin1977@gmail.com GORDONMATHURIN

SUNNY POINT melvinhouwen@yahoo.com MELVIN HOUWEN

TAHITIE svtahitielicentie@gmail.com JONATHAN LANDVELD

TRANSVAAL administratie@transvaalsuriname.com WINSTON VAN 'T KRUYS

VOORWAARTS voorwaartslicentie@gmail.com RONALD BOTTSE

WEST UNITED fcwestunited2011@gmail.com URWIEN ESAJAS
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mailto:doenda@hotmail.com
mailto:svrobinhoodlicentie@gmail.com
mailto:hennap66@gmail.com
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mailto:romeowwe947@icloud.com
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4. Verslag Technical Department
4.1 High Performance Ecosystem (Talent Development)
In 2020 heeft de FIFA in samenwerking met de technisch directeur een analyse gemaakt van het youth
football ecosystem in ons land. Het is een project geïnitieerd door de FIFA en erop gericht is om de kloof
tussen jeugdvoetballers en voetballers in de nationale selecties te minimaliseren c.q. te overbruggen
(Bridging the Gap). In het derde kwartaal van 2021 heeft de FIFA geheel volgens een uitgezet tijdspad de
resultaten van dit programma c.q. de analyse aan de verschillende actoren en het bestuur van de SVB
gepresenteerd.

De bevindingen die de analyse van het
Talent Development ecosystem in
Suriname opleverden zagen er kort
samengevat als volgt uit:
1. De senioren mannen selectie
staat op de 139e plek van de FIFA
ranking, terwijl de vrouwen op de
129e plek staat en
2. SVB voldoet aan 8 van de 10 FIFA
Forward criteria. Gewerkt dient te
worden aan Women Football en
Talent development & identification.
3. De managementstructuur van de
SVB bestaat uit vijf afdelingen:
competitie, technisch ontwikkeling,
opleidingen nationaal teams,
scheidsrechters. Procentueel is er over
de jaren 2016-2019 als in onderstaand
schema geïnvesteerd.

4. De SVB heeft een document geproduceerd bestemt om de hoofdaandachtspunten uit te leggen die er
zijn bij het trainen van spelers in elke leeftijdsgroep, van de U-9 tot de senioren niveaus. Het document
bevat een speelfilosofie.
5. De activiteiten van de SVB worden bijna volledig gefinancierd door FIFA en CONCACAF.
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6. De regionale lidbonden helpen de ontwikkeling in het hele land te bevorderen, maar gebrek aan
middelen maakt het moeilijk om deze structuur te handhaven en te investeren in strategische gebieden,
zoals educatie, competitie, technologieën, enz.
7. De TD wordt als zeer gekwalificeerd bevonden en heeft blijk gegeven kennis te hebben van het voetbal
én van het lokale ecosysteem, maar als éénling kan hij de initiatieven slechts beperkt beheren en
implementeren. Het aantrekken van technisch personeel zou nuttig zijn en zal dan extra ondersteunend zijn.
8. Gebrek aan deskundigen in jeugdvoetbal identificatie en talentontwikkeling die de ontwikkeling
kunnen helpen implementeren en verhogen.
9. De gepleegde investeringen in vrouwenvoetbal- en meisjeswedstrijden zijn onvoldoende.
10. Onvoldoende Investeringen in zowel talentontwikkeling als wedstrijden, in het bijzonder
jeugdwedstrijden (Jongens en meisjes), die nodig zijn om het voetbalecosysteem te versterken.
11. De transportkosten om spelers internationale speelmogelijkheden te bieden en om op te vallen zijn erg
hoog, maar moeten desondanks worden gepleegd als zijnde een belangrijke investering in hun ontwikkeling.
12. Voor initiatieven op het vlak van talentontwikkeling is een lange termijn betrokkenheid en investering
nodig. De FIFA is positief gesteld over het gegeven dat er over de periode 2016-2019 een groei te zien is in
investeringen die er gepleegd zijn in de technische afdeling van de SVB.

De uit de evaluatie voortgekomen aanbevelingen zullen in de komende periode in beleidstermen worden
geformuleerd. Een hele grote randvoorwaarde om dit evenwel te kunnen doen zal bestaan uit het
aantrekken van deskundig personeel op de diverse gebieden. Voor meer in detail informatie zie FIFA
rapport7.

4.2 Sessies met Clubs en voorbereiding op internationale toernooien
Als gevolg van de heersende pandemie zijn er door de “Technisch Department” een beperkt aantal
activiteiten georganiseerd op de gebieden van Massa voetbal. Grassroots, Opleidingen, Jeugd, Senioren en
refreshment voor kaders.

Met de coaches zijn er sessies geweest die betrekking hadden op:
1. de herstructurering van het competitie wezen in een betaalde en amateur sectie,
2. de procedure die leidt tot licentie aanvraag voor de coaches en
3. een refreshment sessie over trainingen en aanpak ervan in deze COVID 19 pandemie.

Ondanks dat de competitie stil lag en het percentage COVID-19 positieven toenam, hebben we op
internationaal vlak meegedaan aan de onderstaande toernooien van de CONCACAF/ FIFA zoals:
1. CONCACAF Gold Cup 2021
2. Concacaf Vrowen U-20 Kampioenschap 2021
3. Concacaf Vrouwen U -17 2021

7 Increasing Global Competitiveness: An analyses of the talent development ecosystem of Suriname



35

Bij de Gold cup bestond onze selectie nagenoeg uit diaspora spelers. De keuze is een bewuste keuze
geweest daar wij op de eerste plaats mee willen doen met de top van het concacaf. Deze diaspora spelers
zijn kwalitatief beter, spelen competities op een hoger niveau en hebben meer wedstrijden in de benen,
dan onze lokale spelers. Bij onze spelers ontbrak het wedstrijdritme vanwege het stil liggen van de
competitie. Behalve dat deze spelers voor een grote kwaliteitsimpuls zorgen kunnen zij hun ervaring en
expertise delen met de lokale spelers.

Om internationaal niet achter te raken in het voetbal en om de kwaliteit zo veel als mogelijk te behouden
hebben we ons ingeschreven voor het 2021 CONCACAF Vrouwen U-20 Kampioenschap en het 2021
Concacaf Vrouwen U -17 toernooi.

Bij de selectie van meisjes voor de U17 en U20 selecties is er uitgegaan van de lokale meisjes die in de
voorgaande U15, U17 en U20 competities gespeeld hadden en uit de bestaande selecties. Ook is er
landelijk gekeken naar de potentieel talentvolle meisjes in de districten.
Om deze meisjes goed voor te bereiden zijn wij vroegtijdig begonnen met de trainingen. Hierdoor konden
alle aspecten aan de orde gesteld worden in vrij diverse en intensieve trainingskampen die in het EML
sportcomplex georganiseerd werden. Daar wij geen internationale oefenwedstrijden konden spelen zijn er
jongere jongens bijgehaald om de weerstanden voor de meisjes op te voeren.

De U-20 vrouwen selectie heeft een slechte ervaring overgehouden van het qualifiers tournament op
Curacao. Ondanks dat alle COVID-19 protocollen stringent in acht werden genomen, is tijdens het toernooi
een groot deel van de spelers en stafleden besmet geraakt. De selectie moest als gevolg hiervan haar
laatste wedstrijd met 12 spelers afwerken. Een ander gevolg hiervan is dat 9 leden van de delegatie als
gevolg van de besmetting ruim 10 dagen langer moesten achter blijven op Curacao.

Na deze ervaring hebben we bij alle selecties zowel bij de vrouwen als bij de mannen verplicht gesteld dat
alle leden van de delegatie volledig gevaccineerd moeten zijn om deel uit te kunnen maken van de selectie.
Gezegd moet worden dat de Vrouwenselecties (U-17, =U-20 en de Senioren) hierdoor tot de eerste groepen
van volledig gevaccineerde spelers op Surinaamse bodem behoren.

Dit heeft gelijk haar voordelen uitgewezen bij de U-17 meisjes selectie. Deze selectie heeft alleen met
volledig gevaccineerden deelgenomen aan het toernooi inde USA (IMG). Geen enkel lid uit deze selectie is
zowel in Suriname als tijdens het toernooi COVID positief getest.

4.3 Voorbereiding
Competitie start 1ste
Divisie
In 2021 hebben wij diverse
pogingen ondernomen om
de competitie op een veilige
manier te starten. Door
toename van het aantal
COVID postieven moesten
wij de voorbereiding steeds
staken, totdat uiteindelijk
positief gereageerd is vanuit
het kabinet van de
president. Na verkregen

toestemming van de overheid cq van het kabinet van de President in September 2021, is de SVB gelijk
gestart met alle voorbereidingen om de competitie in de 1e en 2e divisie op te starten. Zo heeft de SVB
nagenoeg met alle 1e en 2e Divisie verenigingen gesprekken gevoerd ter motivatie, ondersteuning en
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begeleiding van de verenigingen ommet diverse nieuw geïntroduceerde protocollen een goede start te
maken.

De SVB heeft als voorloper naar de competitie toe de verenigingen de gelegenheid geboden om deel te
nemen aan een Training toernooi, waarbij de verenigingen voor 100% ondersteund en begeleidt zijn
geworden. De SVB gaf ter stimulering aan en ondersteuning van dit toernooi aan de deelnemende clubs:
een vergoeding van SRD 1500 t.b.v de Coaches, 25 paar voetbalschoenen, 5 oefenballen, vergoeding van
transport naar de wedstrijd indien het om een district club ging en een op basis van de eindrangschikking
een geld prijs aan de Club. Naast dit stimulus pakket droeg de SVB alle kosten van de te organiseren
wedstrijden, ook werden mogelijkheden geschapen om zich te laten vaccineren of onder begeleiding van de
Bondsarts naar vaccinatie centra te gaan. De Bondsarts heeft overigens voor alle 1ste divisie clubs die
daartoe de wens te kennen gaven voorlichtings- sessies gedraaid voor clubs.

Voorwaarde voor deelname aan dit toernooi en de competitie is dat alle spelers en staf en directe
medewerkers volledig gevaccineerd moeten zijn en 90 minuten voor de aanvang van een aan antigeen test
ondergaan. In dit toernooi hebben helaas maar 6 verenigingen deelgenomen, dat als een zeer succesvol
beschouwd kan worden. Hierna zijn met voortvarendheid alle voorbereidingen getroffen om de competitie
in Februari 2022 op te starten.

4.4 Technische - en Capaciteitsversterking
De pandemie heeft ook ervoor gezorgd dat er ter versterking en ondersteuning van de technische
directeuren veel virtuele cursussen en workshops georganiseerd werden door de FIFA en CONCACAF.

In Tabel 1 geeft de technisch directeur de onderstaande virtuele sessies van de FIFA/ CONCACAF aan
waarin hij in 2021 heeft deelgenomen.

Datum Omschrijving Topic
Mrt, 10 – Okt, 20 Panam High Performance Coach Certificate 1
Apr, 14 Online teaching technology
May, 7 Developing Agile team members (getting your team ready for change)
May, 10 Women Webinar
May, 13 Youth summit webinar CONCACAF
Jun, 11 FIFA Technical Leadership – Accountability, goals and objective setting
Jul, 1 FIFA Technical Leadership – Latest research in Talent identification
Aug, 4-6 FIFA Coaching Development (bestaande uit 8 modules)
Sep, 9 FIFA Technical Leadership – Using effective communication to build relationship
Sep, 13 FIFA Technical Leadership – Negotiation and Persuasion
Oct, 8 FIFA Technical Leadership – Developing staff of your own MA
Oct, 12 FIFA Technical Leadership – Tools to monitor planning process and performance

(IT software – DATA)
Oct, 15 FIFA Technical Leadership – Time management
Oct, 26 FIFA Technical Leadership – Management HR Tools and Processes
Nov, 10 FIFA Technical Leadership – Growing professional (TD and GS)

4.5 FIFA Coaching Educatie
Als CONCACAF Coach educator heeft de TD ook deelgenomen aan het vervolg course van “FIFA Coaching
Development”. Deze drie daagse sessie is een online course geweest vanuit het coaching development
department van de FIFA onder leiding van de heer Basir Mohamed. Een e-learning programma dat van 4 tot
en met 6 Augustus 2021 verzorgd is.
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Opening
45 min

Module 1
60 min

Module 2
60 min

Daily tasks

Day 1
Program intro The coach educator

role
Learning Coaching session

observation

Module 3
60 min

Module 4
60 min

Module 5
60 min

Daily tasks

Day 2
Football knowledge Coaching process Observations Coaching session

observation

Module 6
60 min

Module 7
60 min

Module 8
60 min

Course closing

Day 3 Teaching Active listening &
Questioning

Feedback Next steps

4.7 Schorsing Inter Moengo Tapoe en dhr. R. Brunswijk door de CONCACAF
Disciplinary Committee

Na de wedstrijd tussen Inter Moengo Tapoe (SUR) en Club Deportivo Olimpia (HON) welke plaats vond op
21 september 2021, in het Franklin Essed Stadion, Paramaribo, Suriname vond het navolgende door de
Match Officials gerapporteerde incident plaats.

“After the match, on our way to the airport we were shown a video that was circulating social media were
Mr. Ronnie Brunswijk, owner, captain, and player of Inter Moengo Tapoe, is in CD Olimpia’s locker room
after the match was over, were you can clearly see him handing out money which is estimated to be above
USD $2,000.00. None of the match officials, referee’s nor head of each delegation were aware of this event
until we were shown the video.

Dit leidde tot het navolgende besluit van het Disciplinary Committee.

On September 24, 2021, the Concacaf Disciplinary Committee rendered a decision against the Appellant in
accordance with the 2021 Scotiabank Concacaf League Regulations, ruling as follows:
a. “The Committee establishes that Inter Moengo Tapoe (SUR) has infringed Articles 4.1.1 and 5.3.6.8 of

the Regulations. Therefore, in accordance with Article 21.2.1 of the Regulations, the Committee
decides to disqualify Inter Moengo Tapoe (SUR) from the 2021 Scotiabank Concacaf League.”

b. “Furthermore, the Committee establishes that player # 61 Ronnie Brunswijk has infringed Article
5.3.6.8 of the Regulations. Therefore, in accordance with Article 21.2.3 of the Regulations, the
Committee decides to sanction and prohibit player # 61 Ronnie Brunswijk from participating in any
capacity in any Concacaf organized competition for a period of three years. The sanction imposed to
player # 61 Ronnie Brunswijk shall come into effect immediately, from September 24, 2021, until
September 24, 2024.”

De speler R. Brunswijk met erkenning van zijn fout handelen ging tegen de hem door de CONCACAF
Disciplinary Committee opgelegde straf in beroep. Door de CONCACAF Appeals Committee werden de door
Brunswijk aangedragen gronden voor een strafvermindering deels geaccepteerd. Op basis van de
aangedragen gronden besloot het Committee de opgelegde straf met een jaar terug te brengen …..“to
reduce the sanction from three years to two years. Said sanction shall be into effect until September 24,
2023.
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De SVB werd als CC meelezer geïnformeerd8 door de CONCACAF over de correspondentiegevoerd tussen
de CONCACAF Disciplinary én de Appeals Committee en Inter Moengo Tapoe. Gezegd moet worden dat de
Hondurese Club Deportive Olimpia eveneens gediskwalificeerd werd voor verdere deelname aan het
Scotiabank -CONCACAFtoernooi.

8 Decision of the CONCACAF Appeals Committee composed of Mr. Charlie Cuzzetto (Canada), Chairman;
Mr. Oliver Smith (Turks and Caicos), Member; Mr. Mike Edwards (USA), Member; With regards to the case of:
Inter Moengo Tapoe (SUR) Player # 61 Ronnie Brunswijk; Renderedon October 7, 2021

Zoom Conference
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5. Verslag van de scheidsrechterscommissie
De scheidsrechterscommissie 2021 bestond uit de volgende actieve leden/heren:
W. Gobardhan (voorzitter), H. Felter, R. Obergh, R. Kurban, M. Renfurm, R. Rathipal, G. Kranenburg en S.
Bhikhie. Dhr. R. Kabeli †,
De Fitness instructeur voor 2021 was dhr. S. Botland die werd bijgestaan door de heren R. Hoepel en H.
Zebeda.
Technical instructeurs 2021 waren de heren: J. Anderson, M. Renfurm, R. Rathipal en dhr. S. Lamsberg.

In het verslagjaar vonden er 30 vergaderingen van de commissie plaats waarvan 8 Zoom vergaderingen
waren. De Zoommeetings hadden betrekking op het navolgende:
1. Op 20 en 26 Januari 2021 een vergadering belegd met de Matchofficials van zaalvoetbal.
2. Op 18, 28, 30 Januari 2021 een vergadering belegd met de SVB Matchofficials.
3. Op 5 maart 2021 is een vergadering belegd met mevr. Karin Seitz en de heer Javier Otero van de FIFA

ivm aanstelling van FIFA assistent scheidsrechter Mijensa Rensch voor de 2023 Dames
wereldkampioenschap in Nw. Zeeland.

4. 29 maart had de Head of Refereeing een vergadering met dhr. Dave Meikle / Manager van de Concacaf.
5. 21 mei 2021 had dhr. Javier Santos/ RDO CONCACAF een vergadering met alle Head of Refereeing van

de CONCACAF over het FIFA forward programma.

5.1 Cursussen en Fitness testen
Van 8 t/m 12 september 2021 werd de MA cursus verzorgd in het E. De La Fuenta sport Complex.
De FIFA instructeurs : Javier Santos (Region Development Officer) en Peter Pendergast (Concacaf/Fifa
instructor) de FIFA Fitness instructeur, mevr. Kelesha Antoine kon niet naar Suriname afvliegen vanwege de
vliegverbindingen. De FIFA Fitness instructeur dhr. Steven Botland en Technical instructeur dhr. Jagny
Anderson verzorgden ook enkele Presentaties tijdens deze cursus. 17 matchofficials namen deel aan deze
cursus. De Cursus werd afgebroken vanwege een Covid-19 besmetting onder de participanten.

Van 15 t/m 17 oktober 2021 is de Futsal MA cursus online gehouden voor de zaalvoetbalscheidsrechters.
De FIFA instrukteurs tijdens deze cursus waren de heren Javier Santos/ Region Development Officer, Shane
Buttler / CONCACAF/FIFA instructor en de FIFA Fitness instructeur mevr. Kelesha Antoine. Onze FIFA fitness
instructeur dhr. Steven Botland en Technical instructeur dhr. Jagny Anderson waren ook present.
Er namen 17 matchofficials deel aan deze cursus.

Fitness training gestart op 24 februari 2021.
Fitnesstest gehouden op het Yellow Birds terrein op 19 april 2021. De matchofficials die de test hebben
gehaald zijn: Zachari Zeegelaar, Soren Amalensie en Edson Lieveld.

Op donderdag 9 september 2021 namen 10 scheidsrechters deel aan de Fitnesstest onder het toeziend oog
van de FIFA instructeurs. Van hen haalden 4 de test: de heren Zeegelaar, Amalensi, Lieveld en mevr.
Shepperd. Mej. Mijensa Rensch heeft haar Fitness test op 9 september 2021 in Curacao afgelegd tijdens de
FIFA Women Elite Course!

Op woensdag 29 september 2021 werd er van twee zaalvoetbalscheidsrechters een Fitness test afgenomen
in de Ismay van Wilgen Sporthal. Dhr. Terborg haalde de test en is dan ook voorgedragen voor Zaalvoetbal
FIFA scheidsrechter.

5.2 Uitzendingen van Surinaamse Match Officials.
1. FIFA assistant referee dhr. Zachari Zeegelaar was 10 – 13 May in Guatemala voor de Gold Cup Pre

Candidate.
2. Dhr. Zachari Zeegelaar FIFA assistant referee, assisteerde tijdens de Nation League semifinale op:

a) 03 June 2021: Honduras 0 vs USA 1,
b) 06 June 2021: Honduras 2 vs Costa Rica 2. After kick from the penalty mark Honduras win 5 – 4.

3. Dhr. Zachari Zeegelaar FIFA assistant referee heeft ook geassisteerd in de MLS Premier Division op:



40

a) June 13, 2021 TAMPA FC 1 vs ST. PETE FC AZTEECS 5.
b) June 19, 2021: Florida Tropics 2 vs Florida Premier 3
c) June 19, 2021: St. Pete FC Aztecs 3 vs PSE Conquistadores 4.

3. Dhr. Zachari Zeegelaar FIFA Assistant Referee, assisteerde in de 2021 Gold Cup League op:
a) 06 July 2021: Haiti 4 vs Bermuda 1
b) 11 July 2021: Canada 4 vs Martinique 1

4. Dhr. Zachari Zeegelaar FIFA Assistant Referee heeft ook geassisteerd in de Olympic Games/ Tokyo op:
a) July 22, 2021: Brazil 4 vs Germany 2
b) July 28, 2021: France 0 vs Japan 4

5. Op 7 October 2021 was FIFA Assistant Referee dhr. Zachari Zeegelaar in Mexico voor de FIFA World
Cup Qatar 2022 ™ – Preliminary Competition North, Central American and Caribbean Zone Final Round:
Mexico 1 vs Canada 1

6. Op July 29, 2021 was mej. Mijensa Rensch in Curaçao voor de Women’s Elite Course van 13 – 19
September 2021.

7. Op 9 September heeft mej. Mijensa Rensch de Fitnesstest gehaald op Curaçao. Zij heeft daar ook
geassisteerd bij de CONCACAF Women's Under-20 Qualifiers in Curacao:
a) Group C op September 13, 2021, Curaçao (5) vs Saint Lucia (2).
b) Group B op September 15, 2021, Anguilla (0) vs Bahamas (1).

8. Van 23 – 27 oktober 2021 was FIFA Assistant Referee Mej. Mijensa Rensch in Canada ivm een
vriendschappelijke dames wedstrijd tussen: Canada 1 vs New Zeeland 0 gespeeld op October 26, 2021
in Stade Saputo, Montreal, OC, Canada.

9. Van 18 October – November 2, 2021 was FIFA Assistant Referee Mej. Suelle Shepperd in de USA ivm de
Women qualifiers U-17 match:
a) Group B op oktober 24, 2021 Barbados 0 vs Curaçao 2
b) Group C op oktober 30, 2021 Caicos Islands 0 - Anguilla 0

Uitzendingen die geen voorgang vonden in 2021 zijn geweest:
1. Op 7 Augustus 2021 werden S. Jokil en S. Hok A-Hin genomineerd voor deelname aan het U-14

toernooi in de Dominicaanse Republiek. Vanwege slechte vliegverbindingen en niet gevaccineerd zijn
van de 2 genomineerden is deze uitzending helaas niet doorgegaan.

2. Op 22 September 2021, was de FIFA Assistant Referee dhr. Z. Zeegelaar uitgenodigd voor het
assisteren van een CONCACAF League Cup Final in Las Vegas: Seattle Sounders vs Club Leon. Hij heeft
het helaas moeten afzeggen omdat hij besmet was met het Covid-19 virus.

5.3 Slotopmerkingen
De 5 FIFA assistent scheidsrechters de heren Zachari Zeegelaar, Soren Amalensi en Widjay Sardjoe alsook de
dames Suelle Shepperd en Mijensa Rensch ontvingen hun 2021 FIFA badges. ????

Op 15 Februari 2021 had de scheidsrechterscommissie een gesprek met het bestuur van de
Zaalvoetbalbond op het Terras van Owru Cul.

17 Augustus 2021 hadden de heren W. Gobardhan, R. Kurban en R. Obergh een gesprek met dhr. Johan van
Gein/ KNVB specialist – International CSR Partnerships | World Coaches in hotel Torarica.

30 september 2021 zijn de volgende assistent scheidsrechters voorgedragen aan de FIFA t.w: de heren
Zachari Zeegelaar en Soren Amalensi, de dames Suelle Shepperd en Mijensa Rensch. Jammer genoeg kon
dhr. Widjay Sardjoe niet voorgedragen worden vanwege het niet halen van de Fitnesstest. Van de
zaalvoetbal scheidsrechters is dhr. Anthony Terborg voorgedragen.
Op 15 december 2021 kregen wij bericht van de FIFA dat alle 5 voordrachten zijn goedgekeurd.

Voor de SVB warming-up competitie welke startte op 11 december 2021 had de commissie de beschikking
over de volgende volledig gevaccineerde 27 matchofficials waaronder: 17 Scheidsrechters, 5 Match
Commissioners en 5 Referee Assessors
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Op 27 november en 4 december 2021 heeft de Technical instructeur dhr. Jagny Anderson aan de
vertegenwoordigers van de Eerste en Tweede divisie verenigingen voorgehouden de gewijzigde FIFA Laws
of the Game.

Afgelopen jaar 2021 zijn er geen scheidsrechterscursussen gehouden vanwege de Covid Pandemie.

Vanwege de Covid situatie kon de scheidsrechterscommissie evenals in het jaar daarvoor niet voldoen aan
hetgeen de FIFA vereist van de SVB, wil de SVB in aanmerking komen voor Forward 2.0 financiering op dat
stuk. Zie voetnoot voor vereisten 9.

9 FIFA Forward Development Programme Regulations – Forward 2.0: Art. 6.3.b.x
The MA (red. De Referee Department) has an established programme for the promotion and development
of refereeing, as follows:

I. an appointed full-time head of refereeing with the relevant refereeing expertise
II. at least ten (10) refereeing workshops/seminars to be organised by the member association for its referees

in the different categories in one year
III. also includes women referees
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6. Verslag van de Competitie Manager 2020/2021
In het verslagjaar 2020/2021 zijn hebben geen van de gebruikelijke competities plaatsgevonden. Het gaat in
deze om de navolgende competities.

1. De Eerste divisie competitie
2. De Tweede divisie Competitie
3. De Derde divisie competitie
4. De Dames senioren competitie
5. De Lidbonden Competitie en
6. Alle Jeugdcompetities
7. Alle Zaalvoetbal Competities

In het navolgende zal slechts in tabel vorm de rangorde weergegeven worden zoals die er in 2019 eruitzag.
De laatste competities die er gespeeld werden vonden nl in dat jaar plaats en dienen ook als uitgangspunt
bij elke te organiseren herstart en of afvaardiging voor deelname aan een internationale activiteit.

6.1 Het Warming-up/ trainingstoernooi
Op 8 september 2021 kreeg de SVB toestemming van de President van de R. Suriname om onder zekere
strikte voorwaarden met de start van de 1ste (prof) divisie van start te gaan. Besloten werd om met deze
competitie in de laatste week van Januari 2022 te starten en de maanden ertussen te gebruiken om spelers
volledig te vaccineren voor zover dit nog niet het geval was en om clubs de gelegenheid te bieden ommet
hun spelers en staf zich hierop voor te bereiden.
De SVB besloot ook om in december een Warming up /Trainingstoernooi te organiseren voor Clubs die over
minimaal 15 volledig gevaccineerde spelers beschikten. Het doel van dit toernooi was meervoudig zoals
enthousiasme te wekken onder de doelgroep om zich te vaccineren om zodoende weer te kunnen
voetballen in clubverband, het uittesten van de efficiëntie waarmee swap uitgevoerd konden worden door
het medisch team, het verkrijgen van hoe gering die ook mocht zijn enig wedstrijdritme te verkrijgen bij
spelers van deelnemende Clubs en een financieringsmodel ter ondersteuning van deelnemende clubs uit te
proberen..

Aan dit Warming up/trainings toernooi namen 6 clubs . Het ging in deze om de eerste divisie clubs: Inter
Moengo Tapoe, Transvaal, SNL, Bingtang Lahir, Inter Wanica en de 2de divisie club SV Groningen. In totaal
werden er 30 wedstrijden gespeeld waarvan de laatste in de derde week van Januari 2022. Met de volle
winst van 15 punten werd Inter Moengo Tapoe de winnaar van dit toernooi.

Belangrijk is ook te vermelden dat er in het kader van deze wedstrijden er 986 swaps werden uitgevoerd
waaruit slechts 13 positieve gevallen naar boven kwamen. Het ging in de 2 maanden waarin in totaal 30
wedstrijden gepeeld werden 3 match officials, 1 staflid van een Club en 9 spelers uit diverse deelnemende
clubs.

6.2 De Eerste divisie voetbalcompetitie 2020/2021 (Cancelled)

De SVB eerste divisie
vrijdag 13 maart 2020 kwam er een abrupt einde aan deze competitie vanwege Covid 19. We waren toen
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De stand : per vrijdag 13 maart 2020 (bevroren tot herstart)

6.2.1 De kampioenen van de SVB vanaf 1999/2021

Door het aflasten van de competities 2019- 2021 blijft de stand bevroren op die van het competitie jaar
2018/2019.

6.3 De Tweede divisie voetbalcompetitie 2020/2021 (Cancelled)
De stand per 09 maart 2020 (bevroren)
Nr Vereniging Gesp Gew Gel Verl Pnt V T DS
01 Slee Jr 13 9 3 1 30 26 12 14
02 Junior 12 9 1 2 28 32 10 22
03 Flora 12 7 3 2 24 25 14 11
04 Tahiti 13 7 3 3 24 32 22 10
05 Sea Boys 12 7 2 3 23 33 17 16
06 Sunny Point 13 5 6 2 21 22 16 6
07 Deva Boys 12 4 5 3 17 22 23 -1
08 Groningen 13 5 2 6 17 37 28 9
09 Sophia 12 2 2 8 8 12 23 -11
10 Flamingo 12 2 2 8 8 11 26 -15
11 KD 11 2 3 6 9 15 19 -4
12 Botopasi 10 3 0 7 6 13 34 -21
13 Papatam 11 1 3 7 6 16 33 -17
14 Real Moengo T 12 0 4 8 4 11 31 -20
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6.4 Het Lidbonden toernooi 2020/2021 (Cancelled)
Dit toernooi vond geen voortgang. Met de lidbonden is er breedvoerig vergaderd over de nieuwe
hoofdklasse de zogenaamde derde divisie. De bedoeling is dat elke lidbond 1 vetregenwoordiger afvaardigt
voor deze divisie.

6.5 De Jeugdcompetities 2020 / 2021 (Cancelled)
De jeugdkampioenen en semi kampioenen van de afgelopen seizoenen

U7 U13
Seizoen Kampioen Semi kampioen Seizoen Kampioen Semi kampioen
2009/2010 Transvaal OASE 2002/2003 Voorwaarts Robinhood
2014/2015 Puwanani Red OASE 2003/2004 Robinhood Nacional
2015/2016 Bleu Oase Transvaal 2004/2005 Robinhood Yellow Birds

2005/2006 Robinhood Voorwaarts
U9 2006/2007 Transvaal ABSO
Seizoen Kampioen Semi kampioen 2007/2008 Transvaal ABSO
2006/2007 Transvaal OASE 2008/2009 Transvaal Robinhood
2007/2008 Transvaal OASE 2009/2010 Transvaal Robinhood
2008/2009 Transvaal OASE 2010/2011 Transvaal Robinhood
2009/2010 Transvaal Robinhood 2011/2012 Robinhood Transvaal
2010/2011 Transvaal Puwanani 2012/2013 Robinhood Transvaal
2011/2012 Transvaal OASE 2013/2014 Transvaal Robinhood
2012/2013 OASE Transvaal 2014/2015 Transvaal Puwanani
2013/2014 Puwanani Transvaal 2015/2016 OASE Voorwaarts
2014/2015 Puwanani OASE 2016/2017 Puwanani Transvaal
2015/2016 Puwanani OASE 2017/2018 Transvaal Puwanani
2016/2017 Puwanani Transvaal 2018/2019 Robinhood Transvaal
2017/2018 OASE Puwanani 2019/2020 Competition Cancelled
2018/2019 Anubus W Puwanani 2020/2021 Competition Cancelled
2019/2020 Competition Cancelled U15
2020/2021 Competition Cancelled Seizoen Kampioen Semi kampioen

1999/2000 SNL/M Transvaal
U11 2001/2002 Voorwaarts Transvaal
Seizoen Kampioen Semi kampioen 2002/2003 Robinhood Voorwaarts
2006/2007 Transvaal Robinhood 2003/2004 Voorwaarts Robinhood
2007/2008 Transvaal Robinhood 2004/2005 Voorwaarts Leo Victor
2008/2009 Transvaal Robinhood 2005/2006 Leo Victor Robinhood
2009/2010 Transvaal Robinhood 2006/2007 Robinhood Transvaal
2010/2011 Transvaal OASE 2007/2008 Robinhood Leo Victor
2011/2012 Transvaal Robinhood 2008/2009 Robinhood ABSO
2012/2013 Transvaal ABSO 2009/2010 Robinhood Transvaal
2013/2014 Puwanani Transvaal 2010/2011 Leo Victor Transvaal
2014/2015 Puwanani Transvaal 2011/2012 Leo Victor Transvaal
2015/2016 Transvaal OASE 2012/2013 Robinhood Transvaal
2016/2017 OASE Puwanani 2013/2014 Robinhood OASE
2017/2018 OASE AC Puwanani 2014/2015 Transvaal Leo Victor
2018/2019 Puwanani Bintang Lair 2015/2016 Robinhood Transvaal
2019/2020 Competition Cancelled 2016/2017 Robinhood Transvaal
2020/2021 Competition Cancelled 2017/2018 Robinhood Leo Victor

2018/2019 Robinhood Transvaal
2019/2020 Competition Cancelled
2020/2021 Competition Cancelled
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6.6 De Vrouwenvoetbalcompetitie 2020/2021 (Cancelled)
Ook deze competitie vond geen voortgang.

6.7 De SVB / Bekercompetitie 2020/2021 (Cancelled)

6.8 Internationale wedstrijden (WK Kwalificatie en Gold Cup)
In het jaar 2020 heeft, als gevolg van de COVID -19 Pandemie, geen enkele selectie of club deelgenomen
aan lokale en internationale toernooien of wedstrijden. Alle door CONCACAF voor 2020 geplande
wedstrijden vonden in een gewijzigd format in 2021 plaats.

U-15 (non Licentie) U-17 (Non Licentie)

Seizoen Kampioen Semi kampioen Seizoen Kampioen Semi kampioen
2010/2011 Eendracht Puwanani 2011/2012 Puwanani Amardeep
2011/2012 Puwanani Real Irva. 2012/2013 Puwanani Ephraim
2012/2013 OASE Real Irva 2013/2014 Puwanani De Rest
2016/2017 Puwanani TAS 2016/2017 OASE ABSO
2017/2018 Houttuin OASE 2017/2018 OASE TAS
2018/2019 Geen Competitie 2018/2019 Geen Competitie
2019/2020 Competition Cancelled 2019/2020 Competition Cancelled
2020/2021 Competition Cancelled 2020/2021 Competition Cancelled
U17 U20
Seizoen Kampioen Semi kampioen Seizoen Kampioen Semi kampioen
1999/2000 SNL/M Boxel 1999/2000 Young Rhytm Robinhood
2001/2002 SNL/M Leo Victor 2001/2002 SNL/M Inter Moengo T
2002/2003 Robinhood/M Sarona / V 2002/2003 Inter M.T Robinhood
2003/2004 Sarona/V Transvaal 2003/2004 Robinhood Voorwaarts
2004/2005 Voorwaarts Leo Victor 2004/2005 Robinhood Super Red E
2005/2006 Robinhood Transvaal 2005/2006 Cosmos Transvaal
2006/2007 Voorwaarts Robinhood 2006/2007 Transvaal Robinhood
2007/2008 Transvaal Leo Victor 2007/2008 Jai Hanuman Transvaal
2008/2009 Leo Victor Voorwaarts 2008/2009 Leo Victor Robinhood
2009/2010 Transvaal Leo Victor 2009/2010 Leo Victor Voorwaarts
2010/2011 Leo Victor Transvaal 2010/2011 Transvaal Leo Victor
2011/2012 Robinhood Leo Victor 2011/2012 Leo Victor Voorwaarts
2012/2013 Leo Victor Inter Moengo T 2012/2013 Leo Victor Robinhood
2013/2014 Voorwaarts Transvaal 2013/2014 Leo Victor Transvaal
2014/2015 Inter MT Transvaal 2014/2015 Leo Victor Voorwaarts
2015/2016 Robinhood OASE 2015/2016 Robinhood Leo Victor
2016/2017 Leo Victor Transvaal 2016/2017 Voorwaarts Transvaal
2017/2018 Transvaal Leo Victor 2017/2018 Transvaal Robinhood
2018/2019 Leo Victor Robinhood 2018/2019 Transvaal Leo Victor
2019/2020 Competition Cancelled 2019/2020 Competition Cancelled
2020/2021 Competition Cancelled 2020/2021 Competition Cancelled
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6.8.1 Overzicht 1915-2021: door de Nationale Heren Selectie gespeelde wedstrijden

Jaar Gesp. Gew. Gel. Verl. V T Jaar Gesp Gew Gel Verl V T
1915 1 0 0 1 0 5 1978 8 7 0 1 19 4
1921 1 0 0 1 1 2 1979 10 7 0 3 23 9
1923 1 1 0 0 2 1 1980 8 4 0 4 16 13
1934 4 0 2 2 6 9 1981 7 2 3 2 11 11
1935 3 2 0 1 6 3 1984 8 3 4 1 15 5
1936 5 2 2 1 8 5 1985 13 4 5 4 9 14
1937 4 1 3 0 14 6 1987 4 2 2 0 5 2
1938 7 0 1 6 5 23 1989 3 0 1 2 2 7
1943 2 1 0 1 1 2 1990 6 2 2 2 8 9
1944 4 1 0 3 3 12 1991 12 4 4 4 12 16
1946 7 3 1 3 16 19 1992 10 4 3 3 18 12
1947 3 2 1 0 5 0 1994 7 3 1 3 8 8
1948 5 2 1 2 8 8 1995 3 1 1 1 3 6
1949 2 2 0 0 7 1 1996 11 3 2 6 13 13
1950 6 2 1 3 8 9 1998 2 0 2 0 5 5
1951 3 3 0 0 15 1 1999 5 1 2 2 7 10
1952 2 1 0 1 5 2 2000 4 1 1 2 1 2
1953 2 0 2 0 6 6 2001 6 2 2 2 15 13
1954 5 0 1 4 6 18 2002 4 3 1 0 10 1
1956 3 1 1 1 5 4 2003 2 0 0 2 0 8
1959 7 2 2 3 18 18 2004 10 2 4 4 17 15
1960 5 0 0 5 7 18 2006 6 2 1 3 4 10
1962 10 4 4 2 17 12 2008 21 9 4 8 32 43
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1963 7 3 1 3 14 11 2009 9 5 1 3 16 14
1964 5 2 1 2 11 13 2010 9 5 2 2 21 14
1965 7 3 0 4 20 10 2011 16 7 4 5 25 29
1966 7 4 2 1 22 11 2012 9 5 1 3 23 12
1967 7 5 1 1 19 16 2013 2 2 0 0 5 2
1968 11 6 2 3 26 14 2014 5 1 3 1 4 4
1969 4 2 1 1 7 6 2015 3 2 0 2 3 5
1970 3 3 0 0 11 5 2016 8 4 1 3 11 11
1971 6 4 1 1 14 9 2017 2 1 0 1 5 6
1972 4 2 1 1 12 4 2018 4 2 1 1 10 2
1973 4 2 2 0 7 3 2019 6 4 1 1 16 5
1974 5 3 1 1 8 7 2020 0 0 0 0 0 0
1975 10 5 2 3 20 15 2021 7 4 0 3 18 9
1976 8 2 4 2 10 9
1977 6 1 0 5 8 18 439 182 102 153 794 682

6.9 Suriname op de wereldranglijst (FIFA ranking) en de CONCACAF ranking
In februari 2021 stond Suriname op plaats 141 op de FIFA ranking. In december 2021 stond Suriname op
plaats 139 op de FIFA ranking. CONCACAF op plaats 15.

Het overzicht van 2021 per maand:
Maand Plaats FIFA / Maand
Januari 141 Juli 136
Februari 141 Augustus 139
Maart 141 September 139
April 136 Oktober 139
Mei 136 November 139
Juni 136 December 139

Suriname op de FIFA ranking vanaf 1994 t/m heden:

Jaar Plaats Jaar Plaats
1994 101 2008 129
1995 116 2009 144
1996 128 2010 115
1997 152 2011 125
1998 151 2012 114
1999 159 2013 133
2000 162 2014 163
2001 150 2015 191
2002 143 2016 150
2003 148 2017 128
2004 151 2018 153
2005 151 2019 141
2006 147 2020 141
2007 153 2021 139

De hoogste notering was in september 2008 tw. Nummer 84
De laagste notering was in december 2015 tw.nummer 191.
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6.10 Deelname aan Internationale toernooien met de SVB vrouwen selecties
Ondanks het feit dat alle competities en toernooien zowel lokaal als in CONCACAF verband voor 2020
geschrapt werden, zijn de internationale deelname verplichtingen waarvoor de SVB in 2019/2020 tekende
nagekomen. De CONCACAF toernooien van 2020 werden verschoven naar 2021. Het niet hebben van
wedstrijden en wedstrijd ritmen heeft men deels proberen op te vangen door trainingskampen en ruim 6-7
maanden voor een toernooi datummet de selecties van start te gaan. Vrijwel alles werd gedaan in het EML
sportcomplex waar goed gebruik is gemaakt van de ge-update accomodaties en velden.

6.10.1 2021 CONCACAF Vrouwen U-20 Kampioenschap

Onze U 20 meisjes hebben in September deelgenomen aan CONCACAF Kwalificatiewedstrijden, ter
plaatsing voor het FIFA WK U20. Deze competitie is in drie fasen gespeeld namelijk: 1) De Kwalificatie, 2) de

groepsfase en 3) het eindkampioenschap.
De vier (4) landen, winnaars uit deze
kwalificatiefase, voegen zich bij de 16 best
gerangschikte landen in het eindkampioenschap.

Volgens de rangschikking van CONCACAF hebben
wij deelgenomen aan de kwalificatieronde, die
gespeeld is op Curaçao van 13 tot en met 17
september 2021. Suriname zat in Poule D samen
met Grenada en Belize. In deze poule zijn wij op de
1e plek geëindigd Suriname won respectievelijk van
Grenada (5 -2 ) en Belize (3 – 2). Hierdoor hebben
plaatsten we ons voor het eindkampioenschap.

Deze eindkampioenschap wedstrijden zijn gepland
voor maart 2022
De twee (2) teams die in de kampioenschapsronde
spelen en de winnaar van de wedstrijd om de derde
plaats kwalificeren zich voor de FIFA Women's
Under-20 World Cup 2022. Bovendien wordt het

team dat als eerste eindigt uitgeroepen tot kampioen van het 2022 CONCACAF Vrowen Onder-20
Kampioenschap.

6.10.2 2021 CONCACAF Vrouwen U -17

Ook onze U 17 meisjes hebben van 18 oktober - 2 november 2021 in IMG - Bradenton, Florida, USA,
deelgenomen aan het CONCACAF kwalificatie toernooi, voor plaatsing voor de FIFA WK U17 welke in
October volgend jaar plaats zal vinden. In deze Kwalificatiefase zaten wij in poule A, samen met St. Kitts en
Nevis ( 2 – 0 verloren), US Virgin Islands (3 – 1 gewonnen), Suriname. In deze poule zijn wij op de tweede
plek geëindigd. Hierdoor werden we uitgeschakeld voor de eindfase.

6.10.3 2022 CONCACAFW Championship

Om de senioren Vrouwen ook de zelfde mogelijkheden te bieden om op regelmatige basis internationale
wedstrijden te spelen, heeft de CONCACAF de CONCACAF W Nation League geïntroduceerd.
De deelnemende landen zullen in groepen verdeeld worden, waarbij de wedstrijden in navolging van de
Heren, op uit en thuis basis gespeeld zullen worden. Suriname zit samen met Mexico – Puerto Rico –
Anguilla en Antigua Barbuda in groep A.Dit toernooi dient als kwalificatie voor de 2023 FIFA Women World
Cup, de 2024 Olympische Spelen en de 2023 Women Gold Cup.

Ter voorbereiding is onze senioren selectie in September 2021 gestart met de trainingen. Hierbij zijn alle
vrouwen vanuit verschillende districten opgeroepen.
Afhankelijk zou dit tournament in november 2021 starten maar is door COVID 19 verschoven naar Feb 2022.
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6.11 Raking van ons vrouwenvoetbal sinds 2003-2022
Voor wat betreft het vrouwen voetbal stonden we in het verslagjaar op plek nummer 129 Onze beste
ranking is geweest nummer 81 de laagste 129.

Jaar Plaats Jaar Plaats
2003 85 2013
2004 88 2014 103
2005 89 2015 110
2006 100 2016
2007 103 2017
2008 93 2018 117
2009 88 2019 123
2010 100 2020 118
2011 105 2021 129
2012 101 2022

6.12 Zaalvoetbal (Cancelled)
De lokale zaalvoetbalcompetitie voor 2021 vond geen voortgang agv de pandemie.

6.12.1 Deelname aan het CONCACAF Futsal Championship te Guatemala

Suriname heeft in de periode 3-9 mei 2021met de Nationale Zaalvoetbal Selectie deelgenomen aan de
CONCACAF Futsal Championship te Guatemala. De top 4 van dit toernooi gingen door naar het FIFA
wereldkampioenschap zaalvoetbal in Litouwen De resultaten van Suriname op dit toernooi zagen er als
volgt uit.
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7. Verslag Natio: de Nationale Heren Selectie

7.1 Inleiding
De wedstrijden van het jaar 2020 met name de voorronde WK en Gold Cup werden vanwege de covid-19
pandemie afgewerkt in het jaar 2021. De competitie lag ruim een jaar stil dus de Surinaamse spelers waren
nog niet in training m.u.v. de spelers van Inter Moengo Tapoe die internationale verplichtingen hadden.
Natio zou het moeten doen met de diaspora spelers aangevuld met enkele Surinaamse spelers. De locale
spelers werden vanaf 15 maart bij elkaar gebracht om de trainingen te hervatten en verbleven in het La
Fuenta Sportcomplex. De buitenlandse spelers zouden zich vanaf 22 maart voegen bij de Surinaamse
spelers. De verblijflocatie van Natio werd dan het Marriot Hotel.

De eerste wedstrijd werd gespeeld in maart 2021. Suriname kwam tegen Cayman Island uit. Deze wedstrijd
werd gespeeld in het Franklin Essed Stadion.

De staf van Natio zag er als volgt uit:

No Naam en Voornaam Functie
01 Gorre Dean Bondscoach
02 Verwey Eugene Assistent-trainer
03 Mangalie Jack Assistent-trainer
04 Burke Stephen Assistent-Keepers trainer
05 Gambier Johnny Masseur
06 Sakimin Neil Teammanager
07 Renfurm Mario Materiaalman
08 Mankoe Prewien Teamarts
09 De Boer Bastiaan Fysio
10 Massier Robin Fysio
11 Redan Iwan Performance trainer
12 Donk Henk Perschef



52

De spelers die werden geselecteerd voor de Nationale Selectie zijn:

NO. NAAM VOORNAAM GEB.DATUM CLUB
1. Hasselbaink Nigel 21 november 1990 BNEI SAKHIN
2. Apai Dimitrie 19 juli 1994 W CONNECTION
3. Dankerlui Damil 14 augustus 1996 GRONINGEN FC
4. Malone Dion 13 februari 1989 NAC BREDA
5. Vlijter Gleofilo 17 september 1999 F.C. BEITAR JERUSALEM
6. Kort Ishan 01 juni 2000 ALMERE CITY FC
7. Comvalius Ivenzo 24 juni 1997 AS TRENCIN
8. Klaiber Sean 31 juli 1994 Quevilly Rouen
9. Jozefzoon Marc 02 september 1991 AZ ALKMAAR
10. Alberg Roland 06 augustus 1990 RODA JC KERKRADE
11. Koolwijk Ryan 08 augustus 1985 ALMERE CITY FC
12. Becker Sheraldo 09 februari 1995 UNION BERLIN
13. Donald Mitchell 10 december 1988 BB ERZURUMSPOR
14. Donk Ryan 30 maart 1986 GALATASARAY SK
15. Leerdam Kelvin 24 juni 1990 SEATTLE SOUNDERS FC
16. Warner Hahn 15 juni 1992 IFK Goteborg
17. Claidel Kohinor 07 februari 1992 Robinhood
18. Haps Ridgeciano 12 juni 1993 Venezia
19. Verwey Alvaro 01 december 1999 Transvaal
20. Nibte Albert 20 mei 1993 Robinhood
21. Eduard Serginio 04 september 1994 Inter Moegotapoe
22. Biseswar Diego 08 maart 1988 Paok
23. Amoeferie Anduello 24 september 1991 Inter Moengo tapoe
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7.2 Trainingen / Oefenkampen van Natio
Door de hele COVID-19 situatie kon Natio niet optimaal trainen.Voor de eerste wedstrijd tegen Cayman
Island werd de training in de maand maart hervat door onze locale spelers. Bij de komst van de diaspora
spelers op 22 maart, enkele dagen voor de wedstrijd, werd er gezamenlijk getraind. De voorbereiding naar
die wedstrijd was door de hele COVID-19 situatie niet goed te noemen. Na deze wedstrijd werd er besloten
om een trainingskamp te organiseren in Napels en wel in de periode van 30 juni t/m 9 juli 2021.De
trainingen hadden een goed verloop en werd er op 8 juli een oefenwedstrijd tegen een plaatselijke team
genaamd Palm Beach gespeeld.

7.3 De WK kwalificatie ronde en Natio
Suriname was ingedeeld in poule B te samen met Canada, Bermuda Cayman Island en Aruba.
In de voorronde van de wereldkampioenschappen zou Suriname op 24 maart moeten uitkomen tegen
Cayman Island in Suriname en Aruba op 27 maart 2021 in USA.
In de maand juni 2021 zou de WK kwalificatie ronde verder worden afgewerkt t.w. op 4 juni tegen Bermuda
in Suriname en op 8 juni tegen Canada in Chicago/USA

De voorbereiding van Natio op de te spelen WK Kwalificatie wedstrijden beginnende op 24 maart 2021
tegen Cayman Island kon door de hele Covid-19 Pandemie niet optimaal geschieden. Suriname heeft
geprobeerd om Guyana naar Suriname te krijgen voor het spelen van 2 oefenwedstrijden maar Guyana
heeft afgezegd.

De uitslag van de gespeelde WK kwalificatie wedstrijden zagen er as volgt uit:
Suriname versus Cayman Island
Datum: 24 maart 2021
Plaats: Franklin Essedstadion/Su
Eindstand 3 - 0
Doelpunten: Shaquille Pinas min 22

Ryan Donk min 38
Gleofilo Vlijter min 76

Aruba versus Suriname
Datum: 27 maart 2021
Plaats: IMG Brandenton/USA
Tijd: 19.00 uur
Eindstand: 0 - 6
Doelpunten: Nigel Hasselbaink min 19,37,55

Ryan Donk min 29
Florian Jozefzoon min 70
Roland Alberg min 74



54

Suriname vs Bermuda
Datum: Vrijdag 4 juni 2021
Plaats: Franklin Essed stadion/Su
Tijd: 19.00 uur
Eindstand: 6 - 0
Doelpunten: Becker Sheraldo min 3, 36

Hasselbaink Nigel 15, 37, 65
Pinas Shaquille min 74

Canada vs Suriname
Datum: Dinsdag 8 juni 2021
Plaats: Seat Geek Stadion/Chicago/USA
Tijd: 19.00 uur
Eindstand: 4 - 0
Doelpunten: Davies A min 37

David J, min 59, 72, 79

Aangezien alleen de groepswinnaar zou overgaan naar de volgende ronde werd Suriname uitgeschakeld
voor verdere deelname aan de WK Kwalificatie. Canada werd groepswinnaar en ging over naar de volgende
ronde.
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7.4 Natio en De Gold Cup ervaring
Na een trainingskamp in Napels in de periode van 30 juni t/m 9 juli 2021 sloot de selectie zich naadloos aan
bij de start van de Gold Cup. De trainingen hadden een goed verloop en werd er op 8 juli een
oefenwedstrijd tegen een plaatselijke team Palm Beach gespeeld.
Het Surinaams elftal zou in zijn eerste wedstrijd in de Gold Cup uitkomen tegen Jamaica op 12 juli 2021. Op
16 juli had Suriname als volgende tegenstander Costa Rica en op 20 juli tegen Guadeloupe. Alle wedstrijden
zouden in de USA afgewerkt worden. Voor de aftrap van de eerste wedstrijd die Suriname in Gold Cup
verband zou spelen werd aan Gleofilio Vlijter door de CONCACAF voorziter Montagliani de CONCACAF
Nations League “Top Scorer Award” uitgereikt.

De uitslagen van de gespeelde Goldcup wedstrijden zagen er als volgt uit:
Suriname vs Jamaica
Datum: 12 juli 2021
Tijd: 17.30 uur
Plaats: Exploria Stadion/Orlando USA
Eindstand 2 - 0
Doelpunten: Shamar Nicholson min 6

Bobby Reid min 26

Costa Rica vs Suriname
Datum: 16 juli 2021
Tijd: 20.30 uur
Plaats: Exploria Stadion/Orlando USA
Eindstand 2 - 1
Doelpunten: Gleofilo Vlijter min 52

Joel Campbell min 58
Celso Borges min 59
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Guadeloupe vs Suriname
Datum: 20 juli 2021
Plaats: BBVA Stadium/USA
Tijd: 18.00 uur
Eindstand: 1 - 2
Doelpunten: Gleofilo Vlijter min 14

Nigel Hasselbaink min 79
Mattias Pheaton min 20

Suriname eindigde al nummer 3 in deze poule en werd uitgeschakeld voor verdere deelname aan de Gold
Cup.

7.5 Opzegging Contract met de Bondscoach
Na de uitschakeling van Natio voor de WK kwalificatie en de Gold Cup werd het contract met de
bondscoach en zijn staf op 1 november 2021 verbroken en komt er voor de tweede keer een eind aan de
samenwerking tussen de SVB en de bondscoach Dean Gorré en zijn staf. De SVB zou namelijk opzoek gaan
naar een nieuwe bondscoach om Natio tot grotere hoogte te brengen. Op 29 juli werd het contract met
hem opgezegd en is conform het contract met hem op 1 november 2021 geëffectueerd.
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7.6 Te Vreden Group
Op zoek naar een nieuwe bondscoach werd besloten ommet het bedrijf TEVREDEN GROUP in zee te gaan
om gesprekken te voeren met mogelijke kandidaten voor de opengevallen functie van bondscoach.
Met de Tevreden Group werd er op 28 oktober 2021 een tweejarige overeenkomst “voor het verrichten
vanenkele diensten” getekend. Deze diensten bestaan kortweg geformuleerd uit het navolgende:
1. De pre-selectie en selectie van een Coach voor de Nationale Heren selectie van Suriname volgens een

SVB vast te stellen profielschets.
2. Middels scouten, polsen en aantrekken van kandidaat spelers voor de Nationale Heren selectie van

Suriname, de bondscoach in de gelegenheid stellen uit het totaal aan geselecteerden een Natioale
Heren selectie team te formeren,

3. Het verstrekken van voetbal technische- alswel teammanagement adviezen teneinde de gestelde
doelen voor de contract periode te realiseren. Deze doelen bestaan uit:
a) Consolidatie van de positie van Suriname in de CONCACAF Nations league groep A.
b) Concacaf ranking van Suriname binnen de eerste 10.
c) CFU ranking van Suriname binnen de top 5.
d) Suriname zich kwalificeert voor de Gold Cup 2024.
e) Verbetering van de FIFA ranking van Suriname van 139 naar onder de 100.
f) Suriname zich minimaal kwalificeert voor de 2de tot 3de ronde van de WK voorronde 2026 binnen

de CONCACAF.

7.7 Reorganisatie van het voetbal technisch management.
In de maand November 2021 zijn er met Stanley Menzo en de Tevreden Group verschillende gesprekken
geweest. De heer Menzo had al in een eerder stadium aangegeven dat hij bereid was de rol in te vullen, en
hij is in de beoordeling als een van de topkandidaten voor de functie van bondscoach geïdentificeerd.
Ook met Menzo wordt ervan gedachten gewisseld over de invulling van de Technische Staf.
De gesprekken zullen verder gevoerd worden in het jaar 2022 om een definitief besluit te nemen.
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8. Verslag gebouwen en terreinen
8.1 Fr. Ir. Essed Stadion
Zoals vermeld in het jaarverslag van 2020 was de oplevering van de 4 nieuwe lichtmasten van het Fr. Ir.
Essed Satdion gepland voor december 2020. Echter, vanwege de aanhoudende regenval moest de
installatie steeds worden uitgesteld. De lichtmasten (die elk 12 ton weegt zonder lampen) moeten nl. met
een 300 ton capaciteit hijskraan getild worden en op de speciaal hiervoor gestorte betonnen platform
aangebracht worden. Maar door de zachte bodem (vanwege regenval) was deze constructie niet
uitvoerbaar vanwege veiligheidsredenen. Dit probleem continueerde tot de eerste kwartaal van 2021. Pas
medio maart 2021konden de 4 nieuwe lichtmasten gehesen en bevestigd worden. Voorts werd de
bekabeling in orde gemaakt. Op 24 maart 2021 zijn de nieuwe lichtmasten officeel in gebruik genomen.

Vanwege een storing in 2 van de nieuwe lichtmasten, moest het bedrijf Hatko (Turkije) in september 2021
twee electrische ingenieurs laten afreizen vanuit de Vernigde Staten van America.
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Voor 2022 moeten de volgende activiteiten nog worden uitgevoerd:

 Uitbreiding elektra capaciteit, zodat alle 4 lichtmasten volledig op de elektra toevoer van de EBS
kunnen functioneren;

 Aankoop van een 125 KVA generator, die als backup moet dienen bij eventuele elektra uitval. Het
als backup hebben van een generator is overigens ook een vereiste van de FIFA/CONCACAF voor
internationale wedstrijden.

 Finale inspectie door het bedrijf Hatko.

8.2 Overige gebouwen en terreinen
In 2021 is er een magazijn, vergaderzaal en twee kantoorruimtes bijgebouwd tegen het bestaande gebouw
van de SVB Fan Shop.

Voor wat betreft de overige gebouwen en terreinen van de SVB is er alleen sprake geweest van regulier
onderhoud.


	Inhoud
	Voorwoord Jaarverslag 2021
	1.Verslag van de Secretaris
	1.1Algemeen
	1.2Het bestuur van de SVB 
	1.3Secretariaat
	1.3.1Doorlichting van de organisatie
	1.3.2              De herinrichting van het secret
	1.3.3Fysieke herinrichting van het bondsgebouw

	1.4Algemene beleidsaccenten 2021
	1.5SVB Commissies
	1.6Corporate Social Responsibility
	1.7Internationale congressen, workshops, cursusse
	1.8Financiële ondersteuning aan bestuur, leden en
	1.8Algemene Ledenvergaderingen en bestuursvergade

	2.Financieel Verslag 
	2.1 Algemeen 
	2.4Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021

	3.Verslag van de Licentie Manager
	3.1Verloop clublicentiecyclus 2021
	3.2Werkbezoek C. Tonelli (Supervisor Professional
	3.2.1Aanbevelingen C.Tonelli

	3.3Vervolgtraject clublicentie 2022 en overige

	4.Verslag Technical Department 
	4.1High Performance Ecosystem (Talent Development
	4.2Sessies met Clubs en voorbereiding op internat
	4.3Voorbereiding Competitie start 1ste Divisie
	4.4Technische - en Capaciteitsversterking 
	4.5FIFA Coaching Educatie 
	4.7Schorsing Inter Moengo Tapoe en dhr. R. Brunsw

	5.Verslag van de scheidsrechterscommissie  
	5.1Cursussen en Fitness testen
	5.2Uitzendingen van Surinaamse Match Officials.
	5.3Slotopmerkingen

	6.Verslag van de Competitie Manager 2020/2021
	6.1Het Warming-up/ trainingstoernooi
	 6.2De Eerste divisie voetbalcompetitie 2020/2021
	6.2.1De kampioenen van de SVB vanaf 1999/2021

	6.3De Tweede divisie voetbalcompetitie 2020/2021 
	6.4Het Lidbonden toernooi 2020/2021 (Cancelled)
	6.5De Jeugdcompetities 2020 / 2021 (Cancelled)
	6.6De Vrouwenvoetbalcompetitie 2020/2021 (Cancell
	6.7De SVB /  Bekercompetitie 2020/2021  (Cancelle
	6.8Internationale wedstrijden (WK Kwalificatie en
	6.8.1 Overzicht 1915-2021: door de Nationale Here

	6.9Suriname op de wereldranglijst (FIFA ranking) 
	6.10Deelname aan Internationale toernooien met de
	6.10.12021 CONCACAF Vrouwen U-20 Kampioenschap
	6.10.22021 CONCACAF  Vrouwen U -17 
	6.10.32022 CONCACAF W Championship

	6.11Raking van ons vrouwenvoetbal sinds 2003-2022
	6.12Zaalvoetbal (Cancelled)
	6.12.1Deelname aan het CONCACAF Futsal Champions


	7.Verslag Natio: de Nationale Heren Selectie 
	7.1Inleiding
	7.2Trainingen / Oefenkampen van Natio
	7.3De WK kwalificatie ronde en Natio
	7.4Natio en De Gold Cup ervaring
	7.5Opzegging Contract met de Bondscoach
	7.6Te Vreden Group
	7.7Reorganisatie van het voetbal technisch manage

	8.Verslag gebouwen en terreinen
	8.1Fr. Ir. Essed Stadion
	8.2Overige gebouwen en terreinen


