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PERSBERICHT
Commissie Rehabilitatie en Uitbreiding Sportfaciliteiten geïnstalleerd
Op 22 november 2007 is de Commissie Rehabilitatie en Uitbreiding Sportfaciliteiten
geïnstalleerd. Deze Commissie zal het beheer voeren over de middelen die Staatsolie
Maatschappij Suriname N.V. eenmalig heeft gereserveerd uit haar verdiensten over het
boekjaar 2006.
Iwan Kortram, financieel directeur van Staatsolie, heeft de Commissie Rehabilitatie en Uitbreiding
Sportfaciliteiten geïnstalleerd. Dit heeft plaatsgevonden op het ministerie van Natuurlijke
Hulpbronnen. Bij de installatie waren aanwezig de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Dr. G.
Rusland en de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Drs. E. Wolf.
De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Staatsolie, het ministerie van Natuurlijke
Hulpbronnen en het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling. Voorzitter is Ben Nuboer,
directeur Refining & Marketing van Staatsolie. De leden zijn: Widjai Jungerman en Maurice
Brahim van Staatsolie, Conrad Issa, vertegenwoordiger van de minister van NH en Mike Watson,
onderdirecteur Sportzaken, vertegenwoordiger van de minister van Onderwijs.
Het initiatief om te komen tot deze Commissie vond in maart 2007 plaats. Op de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van Staatsolie werd door de vertegenwoordiger van de
aandeelhouder, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, een uiteenzetting gegeven over de
Corporate responsibility en de goede resultaten die door Staatsolie in 2006 zijn geboekt. Besloten
werd om een bedrag van US$ 3.000.000 te reserveren door Staatsolie voor duurzame
sportontwikkeling in Suriname. Deze reservering heeft een éénmalig karakter en wordt
ondergebracht onder de noemer “Rehabilitatie en Uitbreiding Sportfaciliteiten”.
De categorieën die zijn geïdentificeerd onder deze noemer zijn:
- Infrastructuur: 80% van het beschikbare budget zal besteed worden aan infrastructuur.
Onder infrastructuur wordt verstaan de bouw/renovatie van sportfaciliteiten.
- Sportmaterialen: 10% van het budget zal besteed worden aan de aanschaf van duurzame
sportmaterialen ten behoeve van een optimale sportbeoefening.
- Topsport en opleiden van trainers: 5% van het budget zal besteed worden aan de
ondersteuning en ontwikkeling van topsport en het opleiden/op een hoger niveau brengen
van trainers.
- Grote sportevenementen en -programma’s: 5% van het budget zal besteed worden aan de
ondersteuning van grote evenementen en programma’s. Hierbij moet duidelijk blijken dat
deze de potentie hebben voor een positieve impact op de desbetreffende sportonderdelen.
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