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2017 	 STAATSBLAD 
VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

No, 114 

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 18-DE 
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN U1TGAVEN EN ONTVANGSTEN 
VOOR liET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE IIET MINISTER1E VAN 
SPORT EN JEUGDZAKEN. 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

1n overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden 
vastgesteld; 

Fleeft, de staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, bekrachtigd 
de onderstaande wet. 

Artikel 1 

De 18-DE Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 
2017 betreffende het MINISTERIE VAN SPORT EN JEUGDZAKEN wordt 
vastgesteld als volgt: 

DIRECTORAA'r SPOR'r EN JEUGDZAKEN  
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TITEL 1: OPERATIONELE UITGAVEN 

Bedragen x SRD 1000 

Code Lopende uitgaven Bedrag 

610 Lonen en Salarissen 23.081 

61 1 Sociale Prernies 1.938 

612 Gebruik van goederen en diensten 4.130 

615 Schenkingen en bijdragen 0 

616 Sociale uitkeringen 6 

Totaal topende uitgaven 29.155 

Kapitaal uitgaven 
620 Inventaris 0 

621 Transportmiddelen 0 

Totaal kapitaal uitgaven 0 

Totaal O I erationele ultgaven 29.155 
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TITEL 11: PROGRAMMA'S 
Bedra en x SRD 1000 

Code Programma: 01 
Infrastructurele werken 

Bedrag 

0147 Bouw-, 	Civielteehnische 	en 	logistieke 	programma's 	v/h 
algemeen Sport en Jeugdbeleid 

2.260 

Sub- Totaal 2.260 

Programma: 07 Onderzoek en Ontwikkeling 
0737 Ontwikkeling van sport en jeugdbeleid middels onderzoek, 

informatie voorziening en deskundigheids bevordering 
0 

Sub- Totaal 0 

Programma: 09 Subsidle en Bijdragen 
0967 Subsidie aan S ortor mnisatie en andere instellin en 106 
0968 Subsidie aan Jeugdorganisaties 0 
0969 Bijdragen aan overheidsinstellingen / niet commerekHe 

instellingen 
0 

Sub- Totaal 106 

Programma: 36 Topsport Ontwikkeling 
3601 lntensieve aanpak reereatiesport, jeugdsport en 

bewegingsreereatie 
0 

3603 Instituut NationaIe Sportseleeties 100 
3604 Topsport projecten 1.000 
3605 Jeugd-en Sportontwikkeling resionale gebiedsdelen 0 
3607 Intemationale Jeugdsportevenementen 3.241 

Sub- Totaal 4.341 

Programma: 37 Jeugdontwikkeling 
3701 Voorzien in de ontwikkeling van cle jeugd, ter ondersteuning 

van het algemeen jeugdbeleid  
Ondersteuning instellingen met jeugdpro_gramma's 

4.300 

6.000 3702 
3703 Instandhouding en verdere uhbouw Nationaal Jeugd Instituut 966 
3704 Versterking en begeleiding risico jongeren 0 
3705 Versterking jeugd en gemeensehapsontwikkeling 0 

Sub- Totaal 11.266 • 

Totaal Programma's 17.973 
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TITEL III: MIDDELENBEGROTING 
Bedratien x SRD 1000 

Code Ontvangsten • Bedran e, 
NIET belasting middelen 

53153 Opbrengst veldhuur WBA Sportcentrum 17 

Totaal NIET belasting middelen 17 

Totaal middelen begroting 17 

TITEL IV: PARASTATALEN 

Stichting Anti Doping Autoriteit Suriname (SADA) 

Stichting Nationaal Indoor Stadion (NES) 

Stichting Regional Sports Academy (RSA) 

Stichting Schoolsport FederatieSuriname (SSFS) 

Stichting Beheer en Exploitatie Overheids Sportaccommodaties (BEOS) 

Artikel 2 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd 

2. Zij treedt in werkinQ met ingang van 1 januari 2017 

3. De Ministers van Financin en van Sport- en Jeugdzaken zijn belast met de 
uitvoering van deze Wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 15e  november 2017, 

DESIRÉ. D. BOUTERSE - 

Uitgegeven te Paramaribo, de 12e  februari 2018 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

M.M.F. NOERSALIM 
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WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 18-DE 
AFDELING VAN DEBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN 
SPORT- EN JEUGDZAKEN. 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen  
Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is verantwoordelijk voor de implementatie van 
een geffitegreerd Sport- en Jeugdbeleid, en heefl de zorg voor: 
1. Een geYntegreerd en planmatig sport- en jeugdbeleid; 
2. De ontwikkeling, de bevordering en de begeleiding van de sport in de ruimste zin; 
3. De bevordering van de ontwikkeling en begeleiding van de jeugd buiten 

schoolverband voor zover deze zorg niet uitdrukkelijk aan enig ander Ministerie is 
opgedragen; 

4, De bevordering van de totstandkoming, de instandhouding en de inrichting van o.m 
accommodaties nodig zijn voor de uitvoering van het Sport- en Jeugdbeleid; 

5, Het beleid ten aanzien van het opleiden van leidinggevend kader voor de sport en 
het jeugdwerk; 

6. De regeling van subsidies ter bevordering van de sport en het jeugdwerk; 
7. De educatie en de voorlichting op het gebied van lichamelijke vorming en de sport 

voor zover het betreft taken die niet reeds aan enig ander Ministerie zijn opgedragen; 
8. De bevordering van internationale samenwerking met daarvoor in aanmerking 

komende landen en organisaties ten behoeve van de ontwikkeling van de sport en de 
jeugd; 

9. Het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met organisaties die 
werkzaam zijn op het gebied van sport en het jeugdwerk. 

Vanwege bovenstaande taakstelling is het Ministerie van Sport en Jeugdzalcen het 
aangewezen Ministerie orn de co&dineerde rol te vervullen van het Kinder - en 
Jeugdbeleid in de Republiek Suriname. Daartoe is er een besluit genomen in mei 2012, 
tijdens een stakeholders bijeenkomst, georganiseerd door de presidenti& commissie 
kinder- en jeugdbeleid, die een beleidsondersteunende en monitoring functie daarin zal 
vervullen. 
Uitgaande van de taakstelling van het ministerie zijn de volgende visie en missie 
geformuleerd, 

MISSIE 
Wij staan garant voor het ontwikkelen, implementeren en cobrdineren van het Sport en 
Jeugdbeleid ter bevordering van welvaart en welzijn van de Surinaamse samenleving. 
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VISIE 
Wij zijn een lerende organisatie met een integer, oplossingsgericht denkend team dat 
met professionele discipline en op creatieve wijze de totale ontwikkeling van de jeugd 
ter hand neemt, bewegings- en sportmogelijkheden voor een ieder aanbiedt, om 
zodoende te geraken tot een gezonde en harmonieuze samenleving. 

Het al2emeen Snort-en Jeu2dbe1eid 

De Regering ziet Sport als een wezenlijk onderdeel van ons leven, van het onderwijs en 
van de volksgezondheid. Dit is geheel in overeenstemming met de Caricom Declaration 
of Port of Spain Uniting to stop the epidemic of chronic NCDs en het Internationale 
Handvest voor lichamelijke opvoeding en Sport van de UNESCO. 

Het uitgangskader van de regering met betreldcing tot een geYntegreerde aanpak van 
het Sport- en Jeugd beleid, is gestoeld op ondermeer de volgende dimensies: 

1. Sport als middel orn de vrije tijd nuttig te besteden; 
2. Sport als middel voor een gezonde leefstij1; preventie tegen ziekten en als 

stabilisator van de gezondheid (verhoging kwaliteit van het leven); 
3. Sport als middel ter ontwikkeling van woon- en leefgemeenschappen; 
4. Sport als diplomatieke factor tussen mogendheden; 
5. Sport als middel voor betere leerprestaties; 
6. Sport als middel voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit; 
7. De Jeugd als partner voor de duurzame ontwikkeling van Suriname: 
8. Identificeren van talenten,begekiden en doorgeleiden van de jeugd; 
9. Het scheppen van voorwaarden en bieden van mogelijkheden aan de jeugd ten 

einde hun volwaardige maatschappelijke deelname aan de samenleving te 
verhogen; 

10. Het scheppen van voorwaarden voor inspraak binnen instituten en organen om 
zodoende bij te dragen aan besluitvormingsprocessen; 

11. Fysieke en fysische ruimte geven aan de jeugd voor hun ontwikkeling naar 
volwassenheid. 

In het streven van het Ministerie om een geYntegreerd sport- en jeugdbeleid uit te voeren 
zullen een aantal noodzakelijke maatregelen genomen moeten worden, welke als 
randvoorwaarden moeten dienen voor dit beleid. Het gaat concreet om de volgende 
zaken: 
1. Er zal in het dienstjaar 2017 gewerkt worden aan een nieuwe organisatiestructuur 

afgestemd op de behoefte en de doelgroepen. Met de nieuwe structuur zal er meer 
efficikntie worden bereikt en zal de taakste1ling van het Ministerie beter tot uiting 
worden gebracht. Een van de gebieden die extra aandacht zal krijgen is het 
binnenland. De redenen die ten grondslag liggen aan bovenstaande aanpassingen, 
houden verband met het feit dat de organisatiestructuur van het Ministerie niet is 
meegegaan met de geografische ontwikkeling van het land na 1987. Dit heeft 
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onder meer ertoe geleid dat, met name het achterland van Suriname, haast 
uitgesloten is van een geïnstitutionaliseerde opvang van jong en oud op het gebied 
van beweging, sport en naschoolse vormingsactiviteiten. 

2. Binnen de bestaande direetoraten Sport- en Jeugdzaken zullen in het kader van de 
juiste interpretatie en taakstellingen van diverse Onderdirectoraten en afdelingen, 
enkele naamsveranderingen en aanpassingen worden doorgevoerd, 

3. Voor een goed en optimaal functioneren van het Nationaal Jeugd Instituut is het 
verzelfstandigen hiervan noodzakelijk. 

4. Om het sportaanbod op buurtniveau te verhogen en maatschappelijke problemen 
onder de jeugd terug te dringen is de landelijke verruiming van multiffinctionele 
buurtcentra als ook adequate sportaccommodaties noodzakelijk. 

Directoraat Soortzaken 

Het Directoraat Sportzaken geeft richting aan het sportbeleid in Suriname en biedt 
daarbij garanties voor een planmatig, gestructureerd, gecobrdineerd en geffitegreerd 
Sport-, Recreatie- en Bewegingsbeleid, welke is afgestemd op de behoeften van de 
burgers en de Regionale en Intemationale trends. 
De uitvoering van het sportbeleid is niet alleen gelegen aan het Ministerie van Sport en 
Jeugdzaken, maar vraagt een nationale aanpak waarbij meerdere ministeries en 
organisaties betrokken zijn. 

Uitgaande van de taakstelling van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken is het 
Sportbeleid alsvolgt gefonnuleerd: 

I. Het tegengaan van sportverarming. 
Het streven is erop gericht om alle Surinamers structureel actief te laten 
bewegen; het accent ligt daarbij op de jeugd; 

2. Het verhogen van de algemene gezondheidstoestand van de Surinaamse 
burger; 

3. Suriname behoort met tenminste 7 Olympische sporten bij de top 3 van de 
Caricom. 

4. , Sport dient als instrument voor onze welzijnsontwikkeling. 

De benadering die hier aan de orde zal komen is het "Health in all policies" programma 
o Deze benadering staat voor het intentioneel inzetten van sport, lichamelijke 

activiteit 	en 	spel 	voor 	het 	realiseren 	van 	specifieke 
ontwikkelingsdoelstellingen; 

o Programma's die het recht op participatie aan bewegingsactiviteiten van elk 
individu in de samenleving waarborgen en 

o Programma's die doelbewust prioriteit geven aan ontwikkelingsdoelstellingen 
en die zorgvuldig ontworpen zijn om mensen, gerneensehappen en naties te 
ontwikkelen. 
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Binnen het concept van "Health in all Policies is er een verbinding gernaakt van 
Sport/bewegen met andere sectoren in de samenleving, maar vooral met 
Gemeenschapsontwild(eling, Volksgezondheid, Onderwijs en Arbeid. 
Door de basis te versterken en door gericht te investeren in nieuwe strategieth en 
onderdelen kunnen de doelen worden gehaald. Er zal daarnaast meer gernvesteerd 
worden in Buurtsportvoorzieningen, in de Regionale Sport Academie en in 
samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan het vak 
lichamelijke opvoeding op aile scholen (vanaf de basisschooI tot en met de universiteit). 
Ook zal er geïnvesteerd worden in conditie scheppende maatregelen zoals 
capaciteitsversterking van het Directoraat Sportzaken, de Sportbonden en 
Buurtorganisaties. De uitwerking en de uitvoering van bovengenoemde maatregelen 
resulteren in een sportplan, waarbij de breedte sport en schoolsport de basis vonnen 
voor topsport en waarbij topsport rolmodellen voortbrengt, die de natie inspireren, 

Directoraat JeuEdzaken 

Het Directoraat Jeugdzaken heeft de zorg voor de ontwikkeling en bevordering van een 
geco6rdineerd, geïntegreerd en planmatig jeugdbeleid, waarbij jeugdigen de 
mogelijkheid geboden wordt om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige burgers met 
respect voor anderen en het actief dcelnemen aan het sociaal- en economisch leven. 
De formele ordening van het jeugdbeleid is én die het overkoepelend karakter 
onderschrijft en heeft ingebed, wat • ter wille van • co6rdinatie, effici6ntie en 
eenduidigheid, een integrale aanpak vereist waarbij deugdelijk en effectief wordt 
samengewerkt. 
Investeren in de kwalitatieve vorming en opleiding van jonge Surinamers in geest en 
lichaam, zoals artikel 37 en 46 van de grondwet voorschrijven, is onderdeel van de 
inspanningen die we ons nationaal moeten getroosten om te komen tot volle ontplooiing 
van ons menselijk kapitaal. "Op deze manier wordt de Surinaamse mens, niet alleen 
begunstigde, maar tevens de motor van alles wat nationaal beheersbaar en duurzaam 
bereikt zal worden. 
Onder jeugd wordt verstaan personen die in de leeftijdsgroep van 0 tot 30 jaar zitten. 
Onze bevoLking bestaat voor meer dan de helft uit personen die tot déze groep behoren 
(51.9%, Census 2012)1, Er bestaan diverse wijzen waarop jeugdigen gecategoriseerd 
kunnen worden. Onder andere: 

A. Indeling naar leeftijd en/of ontwikkelingsfase: Kinderen (personen van 0 tot 18 
jaar, waarbij 0 — 9 de ECD jaren zijn, Adolescenten (personen tussen 10 21; 
hier zitten ook de Tieners: 13 — 19 jaar), jong volwassenen (ouder dan 21 jaar) 
en jongeren uit de werkzame bevolking (15 — 29 jaar) 

Voorlopige resultaten uit de 8ste Volks- en woningtelling in Suriname, Free Website 
Copy. ABS. httn://www,statistics-suriname.orgiimages/pdf/results-nublicaties.odf. 
cited 8-11-2016. 
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B. Indeling naar sector: Schoolgaande jeugd en niet- schoolgaande jeugd 
(onderwijs); werkende jongeren en niet- werkende jongeren (arbeid). 

C. Indeling naar andere sociale, maatschappelijke en/of economische factoren: 
o.a. jongeren die reeds gezinshoofd zijn, minder kansrijke jongeren, kwetsbare 
kinderen, etc. 

Conform de grondwet van de Republiek Suriname, art. 37, genieten jeugdigen speciale 
bescherming voor het genot van economische, sociale en culturele rechten, waaronder 
begrepen: 

1. Toegang tot onderwijs, cultuur en werk; 
2. Beroepsscholing; en 
3. Fysieke scholing, sport en vrijetijdsbesteding. 

Verder zegt het bovengenoemd art-ikel dat de belangrijkste doelstelling van het 
jeugdbe1eid is de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel 
van dienstbaarheid aan de gemeenschap. De staat schept de condities, welke ten 
grondslag liggen aan de vorming van burgers die in staat zijn op democratische en 
effectieve wijze te participeren in het ontwikkelingsproces van de natie2. 

Het Integraal Kinder- en Adolescentenbeleid (IKA-beleid) garandeert jongeren in ons 
land (0 	21 jaar) optimaie ontwikkelingskansen en bescherming, zodat ze kunnen 
opgroeien tot competente volwassenen die adequaat participeren in een steeds meer 
globaliserende wereld. 

In het IKA-beleid wordt aandacht besteed aan gender aspecten en sociale ongelijkheid. 
Het beleid is holistisch en hanteert een op rechten gebaseerde benadering. Hierin wordt 
vanuit vijf dimensies het te voeren beleid belicht. Iedere dimensie onderscheidt 
deelgebieden voor interventies in de context van preventie, bescherming, begeleiding, 
rehabilitatie en participatie. 

In lijn met het IKA-beleid is door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken een 
strategisch raamwerk ontwikkeld otn de uitvoeringsinitiatieven van het ministerie beter 
te kunnen coOrdineren en een eenduidige strategische aanpak te hanteren: De 
buurtgerichte aanpak. 

Hierbij worden conform de taakstelling van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken 
accommodaties (multifunctionele buttrtcentra) ingezet, dan wel opgezet, die onder meer 
zullen dienen als centrale locatie voor uitvoering van beleidsactiviteiten de jeugd 
rakende. Dit sehept de infrastructuur voor gehannoniseerde, geTntegreerde 
beleidsuitvoering, 

2 
Grondwet van de Republiek Suriname, art, 46 
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Er is binnen dit raamwerk specifleke aandacht voor de jeugd woonachtig in sociaal 
achtergestelde gebieden, 

Strategisch Raamvverk Focus voor beieldsdirnensies 2017 
Prioriteitsgebieden 

-b 

Preventie, 
Bescherming 	en 
Begeleiding 
Kinderen 	en 
adolescenten 	in 	staat 
stellen orn hun potenties 
en 	talenten 	te 
ontwikkelen 	en 	als 
competente 	personen 
hun plaats binnen hun 
familie, 	het 
onderwijsproces, 	de 
sport, kunst en cultuur, 
het 	arbeidsproces, 	en 
het  

besluitvormingsproces, 
en in de samenleving 
als totaliteit in te nemen 

Rehabilitatie: 
Opvang 	en 
Begeleiding 
Schenken 	van 
optimale 
aandacht, 
alsook 	het 
bieden . 	van 
ondersteuning 
en 	begeleiding 
aan 
adolescenten 
die 	in 	situaties 
verkeren 	Waar 
ze extra risico's 
lopen en extra 
kwetsbaar zijn; 
gedacht 	wordt 
aan 
gezondheid, 
onderwijs, 
hulpverlening 
en arbeid 

Participatie 

Het 	beleid 	zal 	de 
maatschappelijke 
participatie 	en 
participatie 	in 	het 
ontwikkelingsproces 
van 	de 	doelgroep 
bevorderen. 	Jongeren 
in 	minder 	kansrijke 
milieus 	en 
achterstandsgebieden 
met 	de 	probiematiek 
op 	het 	gebied 	van 
onderwijs, 	met 	als 
prioriteit 	het 	met 
succes doorlopen van 
de 	schoolloopbaan, 
voorlichting, 	drugs, 
criminaliteit, 
tienerzwangerschap, 
zullen 	speciale 
aandacht krijgen. 

Cobrdinatie 
Jeugdbeleid 

Capaciteitsversterking 
Buurt/Jeugdwerker 

Jeugd 	Gemeenschaps- 
ontwikkeling 

Opvang en begeleiding 
van risico jongeren 

Jeugd Participatie 

Monitoring en evaluatie 

TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN 

RD 1. 00 = 

Code 
Lopende 
ultgaveu 

Realisatie 

2015 

Realisatie 

2016 , 

Raming 
2017 

Raming 
2018 	• 

Ra ming 
2019 

Raming 
2020 

Roming 
2021 

610 
Lonen 	en 
salarissen 14.101 18,993 2,3.081 24,927 26.922 29.075 31.401 

611 Sociale Premies 
1,145 1.539 1.938 - 	2.093 2.260 2.441 2,637 

612 
Gebruik 
vangoederen 	en 
diensten 2.907 3.500 4,130 5.940 6.415 6.928 7.483 

615 
Schenkingen 	en 
bijdragen 340 75 0 648 699 755 816 
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616 
Sociale 
uitkeringen 340 75 6 108 116 125 136 

Totaal 	lopende 
uitgaven 

18.833 24,182 29.155 33,716 36,412 - 39,324 42.473 
Kapitaal 
ultgaven 

620 Inventaris 186 250 0 2,700 2,916 3.149 3.401 

621 Transporuniddelen 71 60 0 1,620 1.749 1,889 2.041 

Totaal 	kapttaal 
uitgaven 257 _. 310 o 4.320 4.665 5.038 5.442 
Totnal 
Operationele 
ultgaven 19,090 24,492 29,155 38,036 41.077 44,362 47.915 

Toelichting on de Operationele ultQaven:  

610: Lonen en salarissen 

Het Personeelsbestand van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is voor het 
dienstjaar 2017 gesteld op 634 personen en de gemiddelde loonsom bedratigt 
SRD 2.235,- per maand, 

Het Personeelsbeleid  
Personeelsbeleid is een onderdeel van het organisatiebeleid, namelijk het deel dat direct 
betrekking heeft op het personeel. Personeelsbeleid is het geheel van maatregelen 
gericht op arbeid dat helpt de organisatie doelstellingen te verwezenlijken. Vanwege de 
hedendaagse en wereldwijde trend die zich doet gelden op het gebied van het 
personcelsbeleid en de nieuwe ontwikkelde visie m,b.t. de zgn. " Human Resource", 
waarbij de factor mens efficient en effectief als hulpbron -wordt ingezet binnen de 
organisatie, is het nodig dat ook het Ministerie van Sport en Jeugdzaken deze 
ontwikkeling niet aanzich voorbij laat gaan. 
Het personeelsbeleid zal zich in deze dan ook moeten richten op de institutionele 
versterking en verbetering van de kwaliteit van de ambtenaren Teneinde de kwaliteit 
van de dienstverlening naar het publiek alsook de sport en jeugdorganisaties te 
verhogen, zal het personeel verder opgeleid en bijgeschoold moeten worden . De 
stappen tot implementatie van Human Resource Management zullen dus verder ter hand 
genomen moeten worden, om verdere versterking van de capaciteit van de directoraten 
te garanderen . Verder zal invulling gegeven moeten worden aan de randvoorwaarden 
tot het welslagen van het vorenstaande door bijzondere aandacht te besteden aan de 
inrichting en het betrekken van de centrale huisvesting en de apparatuur, welke nodig is 
om de dienstverlening te optimaliseren en te garanderen . De verdere automatisering van 
de verschillende dienstonderdelen zal ook ter hand moeten worden genomen 
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Teneinde zich hieraan te cormniteren is het nodig om de bestaande probleemgebieden 
m.b.t. het personeelsbeleid te identifIceren en deze te elimineren c.q. op te heffen, zodat 
het werk in zijn algemeen, welk tot de taalcstelling van het Ministerie behoort, tot zijn 
recht komt. De probleemgebieden die geindentiflceerd zijn kunnen in 05 (vijf) 
hoofdgroepen verdeeld worden ni,: 
I. Personeelsverloop 
II. Opleidingen 
III. Aantrekkingen 
IV. Materiaal/Materieel 
V. Verzuimbeleid 

Ten aanzien hiervan kan het volgende gesteld worden: 

I. 	Personeelsverloop  
Verloop is de wisseling van werknemers binnen een organisatie door vroegtijdig 
vertrek, ziekte ontslag en pensioen. Dit kan worden uitgedrukt in het aantal werknemers 
dat vertsekt in een jaar ten opzichte van het totaIe personeelsbestand. Hoewel dit 
indirecte indicatoren zijn, wordt verloop net als bijvoorbeeld verzuim binnen sommige 
organisaties gezien als indicatie voor de arbeidskwaliteit. Extern verloop bestaat uit 
werknemers die de organisatie verlaten, intern verloop bestaat uit functieveranderingen 
en promoties; horizontale en verticale mobiliteit. Om de toenemende vergrijzing, 
overlijden, ontslag of overplaatsingen • onder het personeel, in het bijzonder de 
afdelingen die zich met veldwerk bezighouden (uitvoerende afdelingen), een halt toe te 
roepen, heeft de Regering vanaf 2014 gemeend het verloop enigzins op te vangen door 
personeel aan te trekken en zo te doen aan institutionele versterking, maar er zal verder 
beleid ontwikkeld moeten worden om tijdig te kunnen inspelen op het verloop. Met 
deze aantrekkingen is het personeelsbestand van het ministerie in vergelijking met de 
voorgaande jaren iets wat toegenomen, 

11. 	Opleidingen  
Door de .huidige ontwikkelingen en hedendaagse technologie die er is, is het van 
eminent belang dat het personeel verder opgeleidt, geschoold c.q. bijgeschoold wordt in 
nieuwe kennis, vaardigheden en attitude, die zich manifesteren m.b,t. werkuitvoering en 
arbeidssatisfactie. Door het verder opleiden van personeel worden zij geacht hun 
ffinctioneren binnen het ministerie te verbeterón. Dit zal zeker bijdrage aan een optimale 
en flexibile inzetbaarheid, bevordering van een Icrachtige vorm van personeelsbinding, 
verhoging van de productiviteit, imago verbetering en goed gemotiveerde medewerkers. 
Hierbij zal er een bijzondere rol zijn weggelegd voor het onderdirectoraat Onderzoek 
Informatie en Kadervorming(0.I.K) in samenwerking met particulieren (niet-
gouvernementele) en gouvernementele traning- en opleidingsinstituten. 
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111. 	Aantrekkingen 

De Regering van Suriname heeft de afgelopen jaren ontheffing verleend op de 
personeelsstop waardoor ook de personele bezetting van het Ministerie van Sport- en 
Jeugdzaken hierdoor is toegenomen, maar het kader probleem waarmee het Ministerie 
kamp is echter nog niet volledig verholpen, waardoor er van optimaal en adequaat 
functioneren uit hoofde van de taakstelling nog niet helemaal sprake van is. Om dit 
euvel op te vangen zal het Ministerie alsnog eventueel ontheffing op de personeelstop 
aanvragen om in het bijzonder kader aan te trekken. Uitgaande van het bovengestelde 
kan gesteld worden, dat de institutionele versterking van de directoraten en 
onderdirectoraten,waarbij de personele bezetting in hoge mate prioriteit geniet om de 
gestelde doelen zoals verwoord in het OP van het Ministerie Sport en Jeugdzaken, is 
ingezet 

IV. Materiaal/Materieel  
Teneinde de fysieke conditie, arbeidsrust en voldoening voor het personeel te 
garanderen is het vereist, dat zij over goed materieel en materiaal beschikken om hun 
werk naar behoren uit te kunnen voeren. Met het oog op de voortschrijdende 
technologische ontwikIcelingen kunnen wij niet aan voorbij gaan om deze verder te 
introduceren binnen onze werkplek. Voorts heeft dit zijn voordelen aangezien zaken 
middels de technologische mogelijkheden kunnen worden vastgelegd en deze 
makkelijk teruggevonden kunnen worden, het geen ruimte- en tijdbesparend is. 

Met het oog op het voorgaande is het nodig, dat binnen kostensoort (Personeelskosten) 
er rekening gehouden dient te worden met overplaatsingen, aantrekkingen van personeel 
(contracten en tkidelijk) en opleidingen e,q. bijscholing van het personeel. 

V. Het Verzuimbeleid 
Hoewel er het afgelopen jaar veel aandacht is geweest voor het verzuimbe1eid met 
daaraan gekoppeld de werk attitude per medewerker, kan gesteld worden dat het 
algemeen en uniform verzuim beleid verder ontwikkeld en aangescherpt dient te 
worden teneinde het verzuimgedrag van de medewerkers van het Ministerie te 
reduceren tot beheersbare normen. Recentelijk is er een onderzoek verricht binnen het 
Ministerie naar het verzuimgedrag van de medewerkers Hoewel het verzuimgedrag 
van het dienstjaar 2016 nog niet in beeld is gebracht kan nu reeds gesteld worden dat 
uitgaande van de resultaten van het onderzoek welk recentelijk is uitgevoerd, waarbij is 
geconcludeerd is dat het ziekteverzuim in percentage van de personeelsformatie voor 
het dienstjaar 2015 is gesteld op 3,41% . Uithoofde hiervan wordt het belang van een 
wel doordrongen en aangescherp verzuimbeleid, met als doel het duurzaam 
terugbrengen van het verzuim percentage op jaarbasis wederom benadrukt. Dit alles zou 
mogelijk gemaakt kunnen door werkomstandigheden op de werkvloer zodanig te 
organiseren waardoor er ownership gecrderd wordt en er meer arbeid satisfactie 
ontstaat, maar bovenal gemotiveerde medewerkers. 
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Het personeelsbestand van het Ministerie is gesteld op 634 ambtenaren verdeeld in:  

Directoraat -  • 
Hoger 
kader 

Midden 
kader 

Lager 
kader 

Totaal 

M V M V M V M V 

Sportzaken 37 24 137 70 32 25 206 119 

Jeugdzaken 	, 20 25 19 38 9 10 48 73 

Ondersteunende diensten 16 28 25 38 36 45 77 111 

Totaal 73 77 181 146 77 80 331 ' 303 

Specificatie Lonen en Salarissen  

Code Lonen en Salarissen Bedrag 2017 

61001 Ambtelijk Salaris 19.205.500,00 

61002 Vakantie Toeslag 1.494.392,64 

61003 Overwerk 504.189,75 

61004 Bonussen en Gratificaties 89.016,50 

61006 Vacatiegelden 288,531,83 

61016 Gezinstoelagen & Kinderbijslag 179,250,00 

' 61017 Waarnemingstoelage 54.777,40 

61019 Overige toelagen 789.516,63 

61020 Telefoonvergoeding 25 .880,00 

61021 Representatievergoeding 178.113,00 

r  61023 Vervoersvergoeding 174.641,00 

61024 Vergoedingen 96.748,32 

Totaal 23.080.557,07. 

611: De Sociale Premies 

Deze kosten zijn volledig gerelateerd aan het ambtelijk salaris en betreft de 
overheidsbijdrage aan de pensioenen en aan het Staats Zieken Fonds (S.Z.F.). 
De bijdrage aan pensioenen is geraamd op SRD 650.070,80 en de bijdrage aan het 
Staats Zieken Fonds is SRD 1.288.064,55, hetgeen de Sociale Premies brengt op een 
totale raming van SRD 1.938.135,35 voor het dienstjaar 2017, 
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Specificatie  Sociale Premies 

Code Sociale Premies 

Herziene 
Nota van 
Wijziging 

2017 
61101 Werkgeverslasten Pensioenfonds 650.070,80 

61102 Wergeverslasten Staatszickenfonds 1.288.064,55 

Totaal 1.938.135,35 

612: Gebruik van goederen en diensten 

De vaste en operationele kosten zullen zich richten op het in stand houden van het 
Ministerie van Sport- en Jeugdzaken en houden verband met de behoefte aan: reis- en 
verblijfkosten in binnen- en buiteniand, diensten van derden, kantoorkosten, huur van 
panden, verzekeringen, elektra, water, klein onderhoud van gebouwen en terreinen, 
exploitatievervoermiddelen, contributie nationaal en internationaal, telefoonkosten, 
bewaking, personeelszorg etc. Het totaal begroot bedrag voor de materile kosten 
bedraagt SRD4,130.000,-. 

Specificatie Gebruik van goederen en diensten 

Code Goederen en diensten Bedrag 2017 

61210/61211 Buitenlandse Reiskosten/ Verblijfkosten 196,019,11 

Gebouwen, terreinen en nutsvoorzieningen 

61233 Huurgebouwen en terreinen 864.824,08 

61234 Onderhoud van gebottwen en terreinen 48,832,06 

Algemene kosten 

61250 Bewaking 1.526.609,97 

61252 Contributie 133.390,28 

61263 Overige algemene kosten 764.302,00 

61283 Huur van voertuigen 596.022,50 

Totaal 4.130.000,00 
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616: SocIale Uitkeringen 

S ecificatie Sociale ultkeringen 
Code .. Bedrag 2017 
61611 Lig-en verpleegkosten 4.500 
61612 Poliktinische kosten 1.500 

Totaal 6.000 

TITEL 11: PROGRAMMA'S 
Bedra en x SRD 1.000 - 

Realisatie Realisatie RamIng Raming Raming Rarning Raming 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

OP-programma(Doel): Infrastructurele werken 
• 

0147. 	 Bouw-, 
Civieltechnische 	en 
Logistieke 	progmmma's 
v/h algemeen Sport- en 
Jeugdbeleid 

1.202 8,000 2.260 21.732 23.470 25.348 27.376 

OP-programma(Doel) Onderzoek en Ontwikkeling 

0737.0ntwikkeling 	van 
sport 	en 	jeugdbeleid 
middels 	onderzoek, 
informatie voorziening en 
deskundigheids 
bevordering 

• 

1.070 

• 

1.800 0 3.240 3.499 3.779 4,081 

OP-programma(DoeI): Subsidle en Bijdragen 

0967.Subsidies 	aan 
Sportorganisaties 	en 
andere instellingen 

669 1.500 106 5.400 5.832 6.298 6.802 

0968.Subsidies 	aan 
Jeugdorganisaties 

538 230 0 1.080 1.166 1.259 1.360 

0969.Bijdragen 	aan 
overheidsinstellingen/ 
niet 	commerei & 
instellingen 

• 
35 100 0 3,780 

• 

4,082 4,408 4.762 

OP-programma(Doel): Topsport OntwIkkeling 

3601.1ntensieve 	aanpak 
recreatiesport, jeugdsport 
en bewegingsrecreatie 

• 1.691 3.700 

r 

0 7.560 8.164 8,817 9,523 

3603.Instituut 	Nationale 
Sportselecties (1NS) 190 100 540 583 629 680 

.3604.Topsportprojecten 782 1.210 1.000 2.700 2.916 3,149 3,401 
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3605. 	Jeugd- 	en 	Sport 
ontwikkeling 	Regionale 
Gebiedsdelen 

970 1.800 0 4,320 4,665 5.038 5.442 

3607. 	lnternationale 
Jeugdsportevenementen 622 1.600 3.241 2.700 2,916 3.149 3.409 

OP-progratorna(Doel): Jeugdontwikkeling 

3701. 	Voorzien 
in 	de 
ontwikkeling van 
de 	Jeugd, 	ter 
ondersteuning 
van het algemeen 
Jeugdbeleid 

2.000 4.300 3,240 3.499 3.779 4.081 

3702, 	Ondersteuning 
instellingen 	met 
jeugdprogramma's 

329 2,000 6.000 8,640 9.331 10.077 10.884 

3703. Instandhouding en 
verdere uitbouw Nationaal 
Jeugd Instituut 

2,305 8.500 966 7,560 8.164 8,817 9.523 

3704. 	Versterking 	en 
begeleiding 	risico 
jongeren 

1,000 o 3.780 4.082 4.408 4.762 

3705. 	Versterking jeugd 
en 
gemeenschapontwikkeling 

670 750 0 2.700 2,916 3,149 3.401 

Totaal 10,214 33,380 17,973 78.972 85,285 92,104 99.479 

Programma 0147: Bouw-, Civieltechnische en Logistieke programma's van het 
Algemeen Sport- en Jeugdbeleid 

Deze maatregel is specifiek opgenomen in het beleidsplan van het Ministerie van 
Sport- en Jeugdzaken met als doel het scheppen en in stand houden van voorwaarden, 
faciliteiten en middelen ten behoeve van de vorming, ontwikkeling en participatie van 
de totale bevolldng aan sport- en gemeeschapswerk, maar in het bijzonder de jeugd in 
Suriname. 

In het dienstjaar 2017 wordt er wederom aandacht gegeven aan het personeel, waarbij 
er verder gewerkt zal worden aan verbetering van de fysieke werkomgeving van het 
personeel. Dit zal geschieden middels het opzetten van nieuwe, en renovaties aan 
bestaande werkruimten en dienstpanden van het Ministerie. Ook zal de afbouw en 
inriehting van de Centrale Huisvesting van het Ministerie, alsmede de herinrichting 
van het terrein, ter hancl worden genomen. 
De beschikbaarheid van goede sportvoorzieningen is een noodzakelijke voorwaarde 
voor zowel de basis beoefening van sport als de topsportbeoefening. 
Het beleid met betreklcing tot de opzet van nieuwe en de verbetering, instandhouding 
en uitbreiding van bestaande openbare sportaccommodaties landelijk zal in het kader 
van het bovenstaande worden geeontinueerd middels het introduceren van een 
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masterplan voor beheer en onderhoud van sportacomodaties en ruimten met scherpere 
randvoorwaarden en onderhoudsprotocollen. 

Een specifieke "beleidsmaatregel die opgenomen is in het dienstjaar 2016 2017 is het 
identificeren en screenen van alle sportaccommodaties behorende aan de overheid en 
particulieren. 
Om het sport en jeugdbeleid in een breed kader te leggen is het van groot belang te 
weten hoeveel sportaccommodaties en faciliteiten er bestaan, waar deze allemaal liggen 
en in welke staat zij verkeren. In dit kader is het project landelijke scan van 
sportaccommodaties & ruimten in het leven geroepen. De uitvoering van dit project 
vindt plaats in allc 10 districten van Suriname die per ressort worden afgewerkt. In het 
verlengde van dit project zal er met de verkregen informatie (statistieken) planmatig 
gewerkt worden aan nieuw op te zetten faciliteiten, het Rehabiliteren en of het in eren 
herstellen van de sportaccommodaties, ruimten, parken, speeltuinen en schuttingen. 

Deze faciliteiten bieden het 1V1inisterie van Sport en Jeugdzaken, na het rehabilitatie 
traject, gelijk de mogelijkheid tot beter uitvoeren en uitzetten van het sport en 
jeugdbeleid voor de plaatselijke gemeenschap in stad en district. Gelet op het feit dat het 
Ministerie 	van 	Sport 	en 	Jeugdzaken 	voornemens 	is 	het 
gemeenschapsontwildcelingswerk ter hand te nemen, waarin de directoraten Jeugd- en 
Sportzaken elk op hun vakgebied invulling hieraan zullen geven, zullen ook de 
faciliteiten hiervoor landelijk geïnventariseerd en aangepakt moeten worden. Hiervoor 
is van belang om de nodige sport- en andere materialen aan te schaffen. 

Specifieke aandachtspunten: 
0 Onderhoud van terreinen, gebouwen en nieuwbouw: 

Het terrein van het nieuw kantoorgebouw van het Ministerie van Sport- en 
Jeugdzaken zal gecompleteerd moeten worden met een parkeerplaats en andere 
terreinvoorzieningen. Om de veiligheid te bevorderen zullen op strategische 
locaties op het terrein enkele wachthuisjes gebouwd moeten worden, 

0 Aankoop van panden en percelen: 
Indien de behoefte daartoe bestaat, zullen terreinen geïdentificeerd en 
aangewerfd worden ten behoeve van de sportbeoefenitig landelijk. 

Verdere toelichting: 
1. De afbouw en inrichting van Centrale Huisvesting van het ministerie van 

Sport- en Jeugdzaken. • 

• Kosten ten behoeve van huur komen weg te vallen. Deze kunnen dan bij een 
ander programma ingeschoven worden, 
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• 80% van alle afdelingen kunnen in gebouw ondergebracht. Overige 20% 
moeten eventueel nog apart worden gehouden gezien de omvang van het 
gebouw. 

• Gebouw gaan we op eigen beheer in samenwerking met het Surinaams 
Nationaal Leger afbouwen, uitvoeringskosten komt hierdoor weg te vallen. 

▪ Hoe langer er gewacht wordt om gebruik te maken van het gebouw, gaat het 
ten onder. Hierdoor komen onnodige bijkosten bijkijken. 

2. Rehabilitatie van Sport Aecommodaties. 

• Het rehabiliteren van sport accommodaties waarbij de minimale 
basisvoorwaarden zsa, een toilettengrocp, zitbanken, een goed bespeelbare 
sportveld e.a. aanwezig zijn. 

▪ Rehabilitatie stelt ons in de gelegenheid accommodaties die wegens slecht 
onderhoud en beheer in verval zijn geraakt, wederom op te knappen en/of aan 
te leggen. 

▪ Rehabilitatie brengt met zich mee dat afspraken met de beheerders middels 
contracten met scherpe voorwaarden en onderhoudsprotocollen vastgelegd 
zullen worden. 

• In dit kader is een Masterplan voor beheer en onderhoud van belang. 
• Masterplan beheer en onderhoud biedt ons als ministerie de mogelijkheid om 

controle uit te oefen op voornamelijk het beheer en onderhoud van sport 
accommodaties. Verder biedt het masterplan ons ook meer mogelijkheden om 
effectieve en efficiente beheersnormen te creeren waarbij er voorkomen kan 
worden dat sportaccommodaties en faciliteiten in verval geralcen. 

3. Het aansehaffen van sport- en diverse materiaten. 

▪ Aanschaf van sportmaterialen is van bijzonder belang gelet op het aantal 
verzoeken van sportverenigingen, stichtingen e,a, die in aanmerking wensen te 
komen voor donaties. 

• Het ministerie is onlangs van start gegaan met het opzetten van 
multifunctionele centra's landelijk, waarbij alle centra's voorzien moeten 
worden van sportmaterialen. 

• Naast sport en spel vindt er ook denk- en creatieve vorming plaats, waarbij 
aandacht wordt besteed aan muziek, handenarbeid, zang en dans. Voor 
optimale uitvoering van dit geheel, zijn er muziek instrumenten en 
verschillende materialen voor ereatieve vorming nodig om sport- en 
talentontwikkeling onder de jongeren te stimuleren en koesteren, 
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' Voor 2017 is er voor dit programma SRD 2.260.000,— opgebracht 

NO OMSCHRIJVING BEDRAG 

1 
- Opzetten 	en 	renoveren 	van 	kantoorruimten, 

dienstpanden en loodsen 2.000.000 

2 
Aanschaf van diverse ondersteunende attributen ter 
uitvoering en ondersteuning van het sportbeleid 260.000 

Totaal 2.260.000 

Programma 0967: Subsidies aan Sportorganisatles en andere instellingen 

Subsidie geldt aIs instrument van de overheid teneinde voorwaarden scheppend de 
sportontwikkeling integraal te ondersteunen, daar dit nodig is voor de cohesie in de 
samenleving en natievorming. In dit begrotingsjaar zal er ook ondersteuning 
financieel alsook materieel worden gegeven aan de sportorganisaties/ bonden voor 
de uitvoering van hun jaarprogramma's operationele kosten, regionale/internationale 
evenementen en trainingen, alsook voor de canière planning van topsporters. 

De bijdrage aan sportorganisaties en andere instellingen is geUalueerd en richt zich 
thans op een strenge controle bij de besteding van de middelen en adequate 
verantwoording door de begunstigden. Binnen dit kader is voor dit dienstjaar het 
subsidie kader onderstaand duidelijk omschreven. Aan de hand van het aantal 
ontvangen verzoeken en realisatie cijfers is het bedrag aangepast en begroot voor 
SRD 106.000,— 

Subsidiebeleidskader 
Het beschikbare subsidiebudget van het Directoraat Sportzaken wordt in eerste instantie 
bepaald aan de hand van de jaarlijkse begroting voor het komend dienstjaar en is 
verdeeld in vier categorien. Er wordt geen maximering op voorhand gehanteerd, daar 
het beschikbare deelbudget evenredig wordt toegekend aan subsidie aanvragers. 

Subsidiesoort 	Criteria 
Structurele subsidie 	Doelgroep  

Nationale sportbonden en sport 
aanbiedende organisaties aangesloten bij sportbonden 
Te overleggen documenten  
• Jaarplan 2017, inclusief de bijbehorende begroting 
• Activiteitenkalender (Nationaal en Internationaa1) 

Overzicht bestuurssamenstelling 

• 	

Meest recente financieel verslag 
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• Beschrijving organisatievorm 
• Oprichtingsakte en huishoudelijk reglement (zover 

deze eerder niet ontvangen is 

Prioriteiten  
Breedtesport(ontwikkeling) 
Schoolsport(ontwikkeling) 
Wedstrijdsport 

Incidentele subsidie 	Doelgroep  
Enerzijds de georganiseerde sport: nationale 
sportbonden en sport aanbiedende organisaties 
aangesloten bij sportbonden. Anderzijds de niet-
georganiseerde sport: onderwijsinstellingen, buurt- en 
jeugdorganisaties en anders reorganiseerden 

Te overleggen documenten  
• Jaarplan 2017, inclusief de bijbehorende begroting 
• Activiteitenkalender (Nationaal en Internationaal) 
• Overzicht bestuurssamenstelling 
• Meest recente financieel vetslag 
• Beschrijving organisatievorm 

Oprichtingsakte en huishoudelijk reglement (zover 
deze eerder niet ontvangen is 

Voor deelname aan internationale toernooien: 
Een totaal uitgewerkte plan inclusief begroting 

Prioriteiten  
Breedtesport(ontwikkeling) 
Schoolsport(ontwikkeling) 
Jeugdsport 
Wedstrijdsport 
Kwetsbare groepen (senioren en mensen met een 
beperking) 
Nationale selecties 

Project subsidie 	Doelgroep  
Enerzijds de georganiseerde sport: nationale sportbonden 
en sport aanbiedende organisaties aangesloten bij hen. 
Anderzijds 	de 	niet-georganiseerde 	sport: 
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onderwijsinstellingen, buurt- en jeugdorganisaties en 
anders reorganiseerden. 

Te overleggen documenten  
• Projectvoorstel met goed omschreven 

doelstellingen en verwachte resultaten 
• Doelgroep moet duidelijk voordeel hebben 

bij uitvoering van het project 
• Projectvoorstel moet 	passen binnen het 

algemeen sportbeleid 
• Project moet duurzaam karakter hebben en 

daadwerkelijk voorzien in een dringende 
behoefte 

• Een goed onderhoud/beheersplan 
• Overzicht bestuurssamenstelling 
• Meest recente financieel verslag 
• Besclu-ijving organisatievorm 
• Oprichtingsakte en huishoudelijk reglement (zover 

deze eerder niet ontvangen is 

Prioriteiten:  
1. Materialen voorziening 
2. Ondersteuning onderhoud behoefte 
3. Technische ondersteuning (personeel) 
4. Bijdrage aan de expansie van de sport of talentontwikkeling 

Accommodatie subsidie 

Doelgroep  
Enerzijds de georganiseerde sport: nationale sportbonden en sport aanbiedende 
organisaties aangesloten bij hen. Anderzijds de niet-georganiseerde sport: 
onderwijsinstellingen, buurt- en jeugdorganisaties en anders georganiseerden 

Te overleggen documenten  
• Activiteitenplan 
• Organisatiebegroting 
• Financieel overzicht 
• Overzicht bestuurssamenstelling 
• Oprichtingsakte en huishoudelijk reglement 
• Beschrijving organisatievorm 
• Begroting voorgaand kalenderjaar 
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Prioriteiten  
1 	Primaire behoefte (o.a. velden en banen) 
2 	Secundaire / ondersteunende behoefte 

(o.a. verlichting, tribune en kleedkamers) 

Programma 3603: Instituut Nationale Sportselecties (INS) 

Het Instituut Nationale Sportselecties (INS) heeft als doel orn uitgaande van het 
nationale sportbeleid, een bijdrage te leveren aan een gestadige groei en ontwikkeIing 
van de topsport in ons land, dit in samenwerking met de daarvoor in aanmerking 
komende organisaties, instanties en personen. 

Sport is in de afgelopen periode gaan groeien en is niet meer weg te denken in onze 
samenleving. Vanaf 2013 is het Instituut met het aantrekken van een Co&dinator over 
gegaan tot revitalisering. Specifieke stappen zullen worden ondernomen die moeten 
resulteren in een werkbare structuur en een gezonde INS organisatie. De 
organisatieversterking van het INS heeft als doel de duurzaamheid van het INS te 
vergroten, de participatie van het INS in het beleid van het Ministerie van Sport en 
Jeugdzaken aan beslissingsprocessen te verhogen en de diensten aan de doelgroep, de 
sportgemeenschap te optimaliseren. 

Dit Instituut zal moeten functioneren als een beleid en dienstverlenend orgaan voor het 
Ministerie en de Sportgemeenschap en heeft als taak het verhogen van het Sport niveau 
in het algemeen en de wedstrijdsport in het bijzonder waarbij in haar opzet het I.N.S een 
toegevoegde wetenschappelijke meerwaarde zal betekenen voor de ontwikkeling van 
ons sporttalent. Om de ontwikIcelingen in de topsport en talentontwikkeling beter tot 
haar recht te doen komen zullen behalve wetenschappelijk onderzoek ook 
deskundigheidsbevordering middels trainingen, vaardigheden en specifieke 
vakopleidingen gentameerd dienen te worden voor topsport coaches en trainers, 
waardoor kennis en competenties voor het aansturen van talent verder ontwikkeld 
kunnen worden. In het programma voor het jaar 2017 en de navolgende jaren zal deze 
aanpak steeds weer centraal staan. Daarbij wordt nog eens benadrukt dat veel 
initiatieven, activiteiten en maatregelen in het kader van het integraal Sportbeleid zullen 
worden uitgevoerd in aanvulling op en in nauwe samenhang met afzonderlijke doch 
wezenlijk aanverwante beleidsterreinen zowel intern als extern. 

Voor 2017/ 2018 zijn de maatregelen voor het sportwetenschappelijk en medische 
begeleiding als volgt: 

No Maatregelen Bedrag 
1 Topsport en Talentontwikkeling 35,000 
2 Sociaal maatschappelijkc-, psychologischc- en mentale begeleiding 20.000 
3 Sport Medisch Advies en Kcuring (SMAK) 25.000 
4 Sport en Wetenschap 20.000 ... 

Totaal 100.000 
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Voor de uitvoering van dit programma is SRD 100.000,=begroot. 

Programma 3604: Topsportprojecten 

1. Deze beleidsmaatregel heeft als hoofddoel garanties te bieden voor deelname van 
topsporters uit Suriname aan regionale en internationale sportevenementen. 

2. Binnen dit project zullen meerdere financidle partners uit Suriname middelen ter 
besehikking stellen om te voorzien in een objectieve beoordeling van uitzendingen 
van nationale sport selecties en individuele sporters die namens Suriname 
deelnemen aan eerdergenoemde wedstrijden, na verkregen advies van het Instituut 
voor Nationale Sportselecties. 

3. Alle faciliteiten en aspecten die in dit kader noodzakelijk zijn voor een 
professionele deelname van onze sporters zullen binnen deze beleidsmaatregel 
gefinancierd worden. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de aanleg van 
specifieke trainingslocaties, het opzetten van een school voor talenten, bijscholing 
en nascholing van sporters en begeleiders en alle andere activiteiten die passen 
binnen dit geheel. 
De directe aanleiding voor het invoeren van deze beleidsmaatregel is gelegen in de 
onzekere toestand waarin sporters regelmatig verkeren betreffende hun deelname 
aan belangrijke evenementen, die vaak cruciaal zijn voor hun verdere carrière, Vaak 
heeft "niet deelname aan een evenement" de consequentie dat de betreffende bond 
een boete opgelegd krijgt, welke vaak ook niet voldaan kan worden. 

Criteria voor toekenning: 

• 	

Aanvraag met begroting 

• 	

Carrière planning en Resultaten 

• 	

Inschrijfformulier van de school( voor topsporters die i/h 
buitenland studeren) 

• Advles van de vertegenwoordigende bond 
• Advies van Surinaamse Olympisch Comité 

• 	

Advies van Instituut NatIonale Sportselecties(INS) 

Voor dit programma is een bedrag van SRD 1.000.000, -begroot. 

Programma 3607: Internationale Jeugdsportevenementen 

In het kader van talentontwikkeling en het bevorderen van topsport is het van belang dat 
jonge talenten de gelegenheid krijgen om zowel regionale als internationaal 
meetmomenten te hebben. Deze meetmomenten bieden hierbij de sportende scholieren 
een platform zich verder te profileren. De focus zal gericht zijn op: 

• Het organiseren van nationale jeugdcompetities als voorbereiding op 
regionale en internationale meetmomenten; 



2017 	 -25- 	 No. 114 

• Het systematisch en planmatig verbreden van het niveau van de sportbeoefening 
van de landelijk schoolgaande jeugd onder 14, 17 en 19 jaar, als belangrijke 
onderbouw voor de piramidale internationale opbouw van de sport in het 
algemeen; 

• Het scheppen van mogelijkheden voor de schoolgaande jeugd van de Guyanas en 
de regio om elkaar op sportief gebied te ontmoeten in diverse takken van sport en 
mede om sportieve relaties tussen de landen en continenten te bestendigen. Het 
organiseren van Consude Games, I.G.S. en Gymnasiade in Suriname; 

• Het creren van frequente internationale meetmomenten voor de jeugdige 
sporters om mee te doen aan Consude Games, I.G.S., Concecada en Gymnasiade 
om zodoende betere sociale en culturele relaties tussen de jongeren te 
bewerkstelligen 

In 2017 zal wederom bijzondere aandacht worden besteed aan de Inter- Guyanese 
Spelen (IGS), waarin de studenten van de drie Guyanas elkaar bekampen in 7 takken 
van sport, nl, atletiek, schaken, wielrennen, zwernmen, basketbal, vplleybal en voetbal. 
In de afgelopen jaren is Suriname sterk vooruit gegaan voor wat betreft het spelniveau. 
De vleugels uitbreiden naar andere landen en regio's voor het opvoeren van de kwaliteit 
(meetmomenten op een hoger niveau), 
Naast de nationale schoolsport evenementen en de Inter Guyanasese Spelen (IGS) heeft 
Suriname haar vleugels ook uitgeslagen naar andere delen in de regio en de 
internationale wereld. De Consude Games; de Zuid Amerikaanse Schoolsport 
wedstrijden voor scholieren van 12 t/m 14 jaar, worden jaarlijks georganiseerd in het 
kader van regionale integratie en culturele uitwisseling in een der Zuid-Amerikaanse 
landen die lid is van de CONSUDE (Consejo Sudamericano de Deporte). Een ander 
school sport evenement waaraan onze schooljeugd deelneemt, is de Gymnasiade. Dit 
zijn de Wereld kampioenschappen voor scholieren van 14 t/m 17 jaar. 

Onder dit programma komen ook de regionale en internationale universiteitsspelen in 
aanmerking, zoals de universiade. 
Nationale selecties en individuele sporters die via diverse sportbonden worden 
uitgenodigd om te participeren aan regionale en internationale toernooien zullen 
volgens de gestelde criteria in de gelegenheid gesteld worden af te reizen. 
Voor dit programma is een bedrag van SRD3.241.000, = begroot. 

Programma 3701:Voorzien ln de ontwikkeling van de jeugd, ter ondersteuning van 
het algemeen jeugdbeleid 

Bij de ontwikkeling van de jeugd op gemeenschapsniveau zijn: preventie, begeleiding 
en bescherming een van de voornaatnste prioriteiten voor het Directoraat Jeugdzaken 
het komend begrotingsjaar. Dit gebied omvat de primaire focus van het Directoraat 
Jeugdzaken en is vooral gericht op het in brede zin creeren van kansen en 
mogelijkheden voor optimale ontplooling van jongeren. Dit zal voornamelijk tot uiting 
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komen bij de uitvoering van activiteiten voor de doelgroep in zowel de vakantieperiode 
als ook na schooltijd. Het Directoraat Jeugdzaken heeft de zorg voor de ontwikkeling en 
bevordering van een geco6rdineerd en geïntegreerd jeugdbeleid. 	Een van de 
speerpunten van het beleid van Jeugdzaken is erop gericht de jonge generatie als geheel 
de ruimte te bieden zich voor te bereiden op een zelfstandig bestaan. Daarom zal het 
directoraat zich in haar werk richten op enerzijds het cre&en van randvoorwaarden'voor 
versterking van de capaciteit en actieve participatie van jongeren in ontwikkeling op 
zowel gemeenschaps- als nationaal niveatt en anderzijds het versterken van condities 
voor optimale ontwikkeling van jongeren. Het programma Zinvolle vrijetijdsbesteding 
is een van de activiteiten die tijdens de grote vakantie periode wordt gdmplementeerd. 
Het hoofddoel van deze activiteit is: het zorgdragen voor een verantwoorde en zinvolle 
vakantiebesteding voor jongeren tussen 05 en 24 jaar, mede ter voorkoming van deviant 
gedrag en als specitiek doel opvang en begeleiding bieden aan de doelgroep door 
midde1 van allerhandse vormingsactiviteiten , 

Het nrolect Zinvolle vriletildsbesteding behelst de volgende vakantie onderdelen: 
A. Twee vakantiekampen voor jongeren tussen 13 — 15 jaar en tussen de 16 
en 20 jaar, uit sociaal zwakke buurten en uit internaten en weeshuizen. Deze kampen 
zullen respectievelijk plaatsvinden van 13 september t/m 16 september 2016 en 20 
september t/m 23 september 2016 te Bosbivak(Zanderij). Tijdens deze kampen, 
waaraan per kamp ± 150 jeugdigen• zullen • deelnemen, wordt naast recreatieve 
activiteiten ook aandacht besteed aan creatieve, bewegings en informatieve activiteiten. 

B. Educatieve Dagtochten 
In samenwerking met het bedrijfsleven/ dienstverlenende instanties zullen jeugdigen in 
de leeftijdsgroep 12 t/rn 20 jaar in de gelegenheid worden gesteld om bezoeken te 
brengen aan productie / dienstverlenende bedrijven/ instanties in ons land. Dit jaar 
worden jongeren in de gelegenheid gesteld om een bedrijf/ instantie te bezoeken in een 
ander district.. Dit project wordt uitgevoerd 	in samenwerking met de 
districtscommissariaten, Het accent zal hierbij worden gelegd op het verschaffen van 
informatie m,b.t, de ontwikkelingsmogelijkheden die in de verschillende districten 
aanwezig zijn, 

C. Vakantie werkgelegenheid (jobs) 
Eveneens in samenwerking met het bedrijfsleven en de Overheid, zullen sociaal-zwakke 
schoolgaande jongeren van 15 jaar en oucler in de gelegenheid worden gesteld om een 
vakantiejob uit te oefenen. Dit project stelt jongeren in de gelegenheid om geld te 
verdienen voor de aanschaf van schoolbenodigdheden, hetgeen een verlichting vormt 
voor de ouders. 

D. Prisiri Leri Wroko ( creatieve werkgelegenheid) 
Als onderdeel van het werkgelegenheidsproject zal in samenwerking met de Ministeries 
van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en UN partners dit project worden 
uitgevoerd. Prisiri Leri Wroko is bestemd voor schoolgaande in de leeftijdscategorie 13 
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tot en met 21 jaar. Dit project heeft tot doel adolescenten in de stellen om op een 
creatieve wijze vaardigheden aan te leren die hun in staat stelt multhnediaproducties te 
ontwikkelen. Dit project zal in de volgende districten worden uitgevoerd: Marowijn, 
Nickerie, Brokopondo, Para en Paramaribo. 

E. Vakantie zwemmen 
Jongeren tussen de leeftijd van 05 tot en met 17 jaar worden in de vakantie in de 
gelegenheid gesteld zwemvaardigheden aan te leren. Dit zal plaatsvinden in de 
volgende districten/gebieden: Nieuw Nickerie, Wageningen, Marowijne, Kwarasan en 
Commewijne. 

F. Vakantiecentra 
Jongeren tussen 05 en 17 jaar worden in diverse z.g. vakantiecentra opgevangen met 
recreatieve, creatieve, educatieve, bewegings- en sportactiviteiten, waarbij ook 
uitwisseling tussen de diverse centra plaatsvindt. 

G. Vakantiemanifestatie ( vakantie afsluiting) 
Jongeren die hebben meegedaan aan de diverse vakantiecentra, zullen tijdens de 
afsluiting van deze vakantiecentra hun kunnen demonstreren aan hun ouders en 
begeleiders. Verder zal er een uitwisseling van jongeren uit de verschillende vakantie 
centra plaats vinden, waarbij deze jongeren op het gebied van sport activiteiten tegen 
elkaar zullen uitkomen. 

Te verwachten resultaten:  
o Zinvolle en veilige vakantie besteding aan kinderen en adolescenten landelijk 
o Bewustwording van de jongeren vergroten aangaande het relevante nationale 

vraagstukken 
o Terugdringen van de jeugderiminaliteit 
o Verbreden van kennis door de trainingen, workshops en voorlichting 
o Stimulcren van sport en bewegingsactiviteiten 
o Talent identificatie en ontwikkeling bij de jongeren 
o Stimuleren van interdepartementale samenwerking 

Voor dit programma is een bedrag van SRD 4.300.000,= begroot 

Omschrijving Bedrag 

A Vakantie kampen voor jongeren tussen 13 - 15 jaar en 16 - 20 jaar 350.000 

B Educatieve dagtochten 215.000 

C Vakantie werkgelegenheid (jobs) 3,000.000 

D Prisiri Leri Wroko 200,000 

E Vakantie zwernmen 200.000 
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F Vakantiecentra 200,000 

G Vakantiemanifestatie (vakantie afsluiting) ' 135.000 

Totaal 
' 

4.300.000,00 

Programma3702: Ondersteuning Instellingen met Jeugdprogramma's 

In het kader van de Sustainable Development Goals , de zogenoemde duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen 1 en 4 die gericht zijn op het terugdringen van armoede in 
al haar vormen en de toegankelijkheid van onderwijs wordt jaarlijks landelijk een 
schoolpakketten project uitgevoerd. Jaarlijks wordt met financiele ondersteuning van 
het ministerie een standaardschoolpakket inclusief uniform verstrekt aan schoolgaande 
kinderen uit sociaal zwakke gezinnen. Het streven is gericht op het verstrekken van 
minimaal 35.000 schoolpakketten, Dit project wordt in nauw overleg uitgevoérd met 
het Nationaal Jeugd Instituut en relevante buurt en jongeren organisaties. Voor dit 
programma is een bedrag van SFtD 6.000.000,= begroot. 

Programma3703:Instandhouding en verdere uitbouw Nationaal Jeugd Instituut 

Voor een goed en optimaal functioneren van het Nationaal Jeugd Instituut is het 
Staatsbesluit No. 39, zoals gewijzigd bij S.B. 2010 no. 153, laatstelijk gewijzigd op 10 
januari 2017 in Staatsbesluit 2017 no. 2, houdende vaststelling van nieuwe regels inzake 
het Nationaal Jeugd Instituut. Deze wijziging ligt ten grondslag aan de verzelfstandiging 

yan dit jeugdinspraakorgaan. In het komend begrotingsjaar zullen in het kader van de 
verzelfstandiging, de volgende acties worden ondemomen: 
1. Het benoemen van een eigen directie 	en instellen van een nieuwe 

organisatiestmctuur en het toewijzen van een eigen budget; 
2. Installatie van de Jeugd Advies Raad; 
3, Het houden van de verkiezingen van de verschillende Jeugdambassadeurs; 
4. Ondersteuning aan het jeugdparlement en de jeugdambassadeurs bij de uitvoering 

van projecten en bij het beleggen van reguliere vergaderingen 

Verzelfstandleine van het Nationaal Jeued Instituut en toewilzine eigen budget 
Het algemeen jeugdbeleid van de regering is het beleid met betreldcing tot de 
maatschappelijke positie van de jeugd en gericht op het scheppen van voorwaarden tot 
haar ontplooling. Een van de voorwaarden voor een optimale ontplooiing van de jeugd 
is het recht op participatie. Om dit recht op participatie tot uitdrukking te laten komen is 
het Nationaal Jeugd Instituut bij uitstek een geschikt instrument. Voor een goed en 
optimaal functioneren van het instituut krijgt het instituut een autonome status. Een 
eigen directie en de beschildcing over een eigen budget zullen de autonomie en daarmee 
de werkelijke jeugdparticipatie helpen garanderen. 
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Jeued Advies Raad  
In het kader van de verzelfstandiging van het Jeugdinstituut en de institutionele 
versterking hiervan zal een nieuwe Jeugd Advies Raad worden geTnstalleerd. Deze zal 
onder andere adviezen uitbrengen en aanbevelingen doen aan het jeugdparlement ten 
behoeve van het jeugdbeleid. 

Het scheppen van voorwaarden voor de belegging van vergaderingen van het 
Jeugdparlement voor het nemen van beslissingen, het initi&en van projecten, 
seminars, het onderhouden van contacten tussen de leden. 

Algemeen doel: 
Het algemeen doel van deze sub beleidsmaatregel is dat het Nationaal Jeugd Instituut 
alle ondersteuning biedt aan het Jeugdparlement bij het beleggen van hun reguliere 
vergaderingen. Deze vinden 2 tot maximaal 3 keer in de maand plaats. In de maand 
maart en april vinden die maximaal 3 keer plaats vanwege de voorbereidingen die 
getroffen worden voor het Nationaal Jeugd Congres die telkens in de maand april wordt 
georganiseerd. Bij elke vergadering is er consumptic in de vorm van een warme 
maaltijd en drank aanwezig. 
Verder worden er financiCle middelen gealloceerd voor de projecten van het 
Jeugdparlement. Ook een eventuele samenwerking met een organisatie is niet 
uitgesloten waarbij het NJI inkomt met een financile bijdrage. 

Specifiek: 
Voor het zorg dragen van een milieuvriendelijke en jeugdvriendelijke ruimte, die de 
jeugd die faciliteiten biedt die nodig zijn om hetgeen waarvoor zij gekozen zijn, 
succesvol te realiseren. Om dit doel te verwezenlijken zal niet alleen apparatuur 
aangeschaft worden om de jeugd alle tools aan te reiken om hun dichter bij hun doel te 
brengen, maar ook personeel van het NJI die de nodige ondersteuning zal geven voor 
het onder andere begeleiden en schrijven van projecten. 

Het informeren van de samenlev1ng over het jeugdbeleid 

Algemeen doel: 
Het algemeen doel van deze sub beleidsmaatregel is de om de samenleving te 
informeren over de Rechten van het Kind alsook de werkzaamheden van het Nationaal 
Jeugd Instituut. De samenleving, in het bijzonder de jeugd, dient te worden 
geïnformeerd over de verwikkelingen ten aanzien van het jeugdbeleid en de bijdrage 
van het Jeugdparlement daarin in het bijzonder. De instrumenten die gebruikt zullen 
worden om dit doel te bereiken via het vervaardigen van een jeugdkrant (per kwartaal), 
radio- en televisieprogramma's, spotjes, onderhouden en opzetten van de website, het 
organiseren van workshops. De jeugdkrant zal landelijk gedistribueerd worden. Er zijn 
gesprekicen gevoerd met televisiestations die in een ver gevorderd stadium zijn. Ook het 
Nationaal Jeugd Congres (NJC) welke jaarlijks gehouden moet worden in de 
paasvakantie behoord tot deze beleidsmaatregel. Voorafgaand worden er 
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districtscongressen gehouden in alle 10 districten van ons land. Op de 
districtscongressen worden er jongeren afgevaardigd voor participatie aan het NJC, Het 
Nationaal Jeugd Congres heeft als doel jeugdparticipatie op bestuurlijk niveau te 
maximaliseren, 

Alle jongeren in de leeftijdsklasse 12 25 jaar worden in de gelegenheid gesteld vragen 
te stellen over het jeugdbeleid van alle 6 ministeries met een jeugdbeleid. Deze zijn: 
Ministerie van Sport en Jeugdzaken. Ministerie van Arbeid, Justitie en Politie, Sociale 
Zaken en Volkshuisvesting en Volksgezondheid en Onderwijs Wetenschap en Cultuur, 
Het NJC wordt meestal in de Congreshal gehouden, Aan het eind van het jaar worden er 
kalenders gedrukt van het Jeugdparlement en landelijk gedistribueerd. 

De zorg voor deeiname aan conferenties nationaal, regionaal en internationaal ten 
behoeve van de kwaliteitsontwikkeling van het Nationaal Jeugd Instituut •en het 
Jeugdparlement 

Algemeen doel: 
Het algemeen doel van deze sub beleidsmaatregel is de leden van het Jeugdparlement en 
de directie en het personeel van het NJI in de gelegenheid te stellen partnerschappen te 
sluiten en waar mogelijk conferenties bij te wonen, Dit ter versterking van de structuur 
van het NJI c.q het Jeugdparlement. De structuren van andere Jeugdinstituten zijn 
bekeken en de structuur van het NJI is aangepast (SB 2017 no.2). Dit met het resultaat 
dat er doelgerichter wordt gewerkt zodat de doelstellingen van het NJI worden 
gerealiseerd. 

Te verwachten resultaten:  
o Kwaliteitsontwikkeling van het Nationaal Jeugd Instituut on het Jeugdparlement. 
o Bijdrage van de Surinaamse jeugd in internationale besluitvorming t.b.v. de jeugd, 
o Vorsterking van de structuur van het NJI c.q, Jeugdparlement. 
• Verbetering van het algemeen jeugdbeleid, 

Randvoorwaarden:  
o Zorgen voor de faciliteiten ten behoeve van de leden die zullen deelnemen aan de 

conferenties. 
o Tijdig versturen van de benodigde correspondentie 
o Het kiezen van de juiste afvaardiging. 
o Voor de kwaliteitsontwikkeling van de medewerkers van het NJI zullen zij in de 

gelegenheid gesteld worden trainingen/opleidingen te volgen. 
De zorg voor netwerkversterking van het Jeugdparlement nationaal en 
internationaal 
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Algemeen doel: 
Het algemeen doel van deze sub beleidsmaatregel is dat de medewerkers van het NJI en 
de leden van het Jeugdparlement hun netwerk gaan versterken op nationaal en 
intemationaal niveau. Dit zal gedaan worden middels de conferenties maar ook door 
middel van de intemetverbinding op het NJI. De website dient als hulpmiddel om 
bekendheid te geven aan het NJI, maar tegelijkertijd ook om organisaties in de 
gelegenheld te stellen vragen te stellen en eventueel partnerschappen te sluiten. 

Te venvachten resultaten:  
• Kwaliteitsontwikkeling van het Jeugdparlement. 
• Versterking van de structuur van het NJI c.q. Jeugdparlement nationaal, regionatil 

en intemationaal. 
• Verbetering van het algemeen jeugdbeleid. 

Beheersasnecten:  
De co8rdinatie van het internet en de website ligt in handen van het Ministerie van Sport 
en Jeugdzaken 

Randvoorwaarden:  
• Adequaat gebruik maken van de internetmogelijkheden. 
• De kosten moeten zoveel mogelijk beperkt worden. 

Uitvoering van de projecten van de vaste commissles van het Jeugdparlement 

Akemeen doel:  
Het algemeen doel van deze subbeleidsmaatregel is dat er middelen Worden gealloceerd 
voor het uitvoeren van projecten die aangeboden worden door de vaste commissies van 
het Jeugdparlement. Het Jeugdparlement is in beginsel een inspraakorgaan maar komt er 
niet onder uit projecten te willen realiseren die gerelateerd zijn aan jeugdpmblematiek. 
Deze projecten zijn verschillend van aard en worden veelal in de verschillende districten 
uitgevoerd. Voor het indienen van een project moet deze ter goedkeuring worden 
aangeboden aan de leiding van het Jeugdparlement die het daarna opstuurt naar de 
Griffier, De Griffler stuurt het volgens de arnbtelijke procedure naar de Directeur van 
het NJI. Het is de Minister van Sport en Jeugdzaken die het aan de Raad van Ministers 
aanbiedt ter goedkeuring. 

Te verwachten resultaten:  
De voorwaarden zullen een stimulans zijn voor de jeugd om adequaat haar taken te 
verrichten. De leden zullen beslissingen kunnen nemen, ze zullen projecten 
seminars organiseren en opkomen voor de belangen van de jeugd. Hierdoor worden zij 
ook gevormd. Door hun actieve participatie in projecten zullen ze artikel 12 van het 
kinderrechten verdrag in uiterste maten kunnen beleven. 
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Beheersaspecten:  
o De leiding van de vergaderingen ligt in handen van de Voorzitter van het 

Nationaal Jeugdparlement. 
o De organisatie van de jeugdprojecten en seminars ligt in handen van de 

leiding van het Nationaal Jeugd Instituut, 

Randvoorwaarden:  
o Om in aanmerking te kunnen komen voor vacatiegelden moeten de leden de 

vergaderingen hebben bijgewoond. 
o De vergoeding van vervoer-/verblijf- en voedingskosten zal afhankelijk zijn 

van district waarvoor de leden gekozen zijn. 
• De vergadering moet minimaal 5 dagen voor de vergadering bekend gemaalct 

worden, maar in bijzondere gevallen kan het ook 3 dagen zijn. Dit geschiedt 
middels het verzenden van een email of zij worden telefonisch op de -hoogte 
gehouden. 

o De leiding van het Nationaal Jeugd Parlement moet de leden tijdig convoceren. 
o De leden moeten hun voorstel ten aanzien van een project en of seminar tijdig 

indienen. (3 maanden voor de uitvoering). 

Ondersteuning van de Jeugdambassadeurs bij de uitvoering van projecten 
De Jeugdambassadeurs worden door het jeugdparlement gekozen. De taken van de 
jettgdambassadeurs zijn onder andere het in overleg treden met het jeugdparlement over 
uit te voeren en gevoerde werkzaamheden 	het in overleg treden met relevante 
nationale en internationale instanties over hun toegewozen domeinen, Het 
ambassadeursprogramma is dus veel omvattend en om jongeren in de gelegenheid te 
stellen hun werk naar behoren te doen zal het Ministerie moeten voorzien in de behoefte 
van de jeugd. De facilitering houdt dus in het voorzien in de behoefte m.b.t de inrichting 
van hun kantoorruimte alsook het aanschaffen van noodzakelijke apparatuur. 

Caricom Jeugdambassadeursprogramma 
Sinds het jaar 1993 is het Caricom jeugdambassadeurs programma ontstaan nadat de 
vergadering van CARICOM staatshoofden dit heeft besloten. 
De rede hiertoe was dat men het nut is gaan inzien om ook jongeren in de gelegenheid te 
stellen om te participeren op beleidsniveau. Hierdoor is het intussen welbekend woord 
`jongeren participatie" ontstaan. Dit houdt dus in dat kinderen/jongeren worden 
betrokIcen bij zaken die hun direct of indirect aangaan en dat zij hierover goed 
geYnformeerd worden. Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven, mee 
te beslissen en veranderingen teweeg te brengen. 
Het hoofddoel van de CYA's is dus het promoten van de CSME alsook het initi&en van 
projecten die betreklcing hebben op de problematiek van jongeren op regionaal/nationaal 
niveau bv, HIV/AIDS. 
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Millenium Development Goals JeugdAmbassadeurs programma 
Dit programma is voortgevloeid uit de first ever Global Youth Leadership Summit in 
New York, De belangrijkste taak van de UN MDG CYA is de Surinaamse jongeren 
zoveel als mogelijk bekend te maken met- en betrekken bij activiteiten in het kader van 
de MDG's. Hierbij is het gebruik van sport, cultuur en jongeren participatie als 
methode gehanteerd ter realisatie van de activiteiten. Er is wereldwijd afgesproken dat 
reeds in het jaar 2015 de 8 ontwikkelingsdoelen gerealiseerd dienen te worden. 
Aangezien de jongeren een wezenlijke bijdrage hierin moeten leveren zijn wij vanuit het 
Ministerie genoodzaakt middelen te reserveren ter uitvoering van de activiteiten van de 
MDG. 

Capaciteitsversterking CYA'S, MDG'S en hun korpsen 
Het is erg belangrijk om mensen te trainen /scholen om zodoende hun werk optimaal te 
kunnen doen. Nadat cr nieuwe ambassadeurs zijn gekozen worden zij in de gelegenheid 
gesteld om een aantal trainingen te volgen die hun in de gelegenheid stellen te werken 
naar professionalisme in hun werkzaamheden, Enkele trainingen zijn: 
vergadertechnieken, schrijven van projecten, protocol, Basic life skills, engelse 
conversatie, leiderschapstrainingen, enz, Vaak wordt ook in overleg met hun gewerkt 
aan de verschillende thema's voor de trainingen. 

Rels- en verblijfkosten CYA'S/MDG'S 
Op uitnodiging van het Caricom Secretariaat en andere organisaties worden de 
jeugdleiders in de gelegenheid gesteld om van gedachten te wisselen over vraagstukken 
de jongeren rakende. Daarnaast zijn er ook meetings/tTainingen vanuit het Caricom 
secreratiaat speciaal ontwikkeld voor de CYA's. De bijdrage van het Ministeric 
resulteert meer in het voorzien van daggeleden, airporttax, transport. Gaat het om 
uitnodigingen van andere organisaties dan moeten de totale kosten vergoed worden door 
het ministerie van sport- en Jeugdzaken. 

Ultwisseling binnen/buitenland tbv jongeren 
Binnen dit project proberen wij naast de jeugdleiders ook andere jongeren in de 
gelegenheid te stellen om hun kennis te verbreden op zowel nationaal, regionaal als 
international niveau. 
Hierbij kan gedacht worden aan uitwisseling met distrikts jongeren onderling alsook met 
jongeren in Paratnaribo of jongeren van de verschillende buurtorganisaties in de 
gelegenheid te stellen om cen conferentie/meeting bij te wonen buiten de stad, Vaak 
worden ook scholen (op verzock) ondersteund door het beschikbaar stellen van bv, 
transport voor een educatieve dagtocht of schoolreis. 
Voor dit programma is een bedrag van SRD 966.024,80 begroot. 
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Toellehting op de prestatie en resultaat indleatoren:  

NO. OP- 
beleidsgebled 
Programma Dael progratnma Gerealiscerd Beleld 2015 Verwachte 

Deleldsresultaten 
per cind 2016 

Verwachte 
Beleidsresultaten 
per eind 2017 

Programma: 01 Infrastructurele werken 

programma: 0147 BOUW-, Clyieltechnische en Logisticke actIvitelten ter ondersteuning v,h Algemeen 
Sport- en Jeugdheleld 

001 Atbouw 	en 
iarichting van 
do 	Centmle 
huisvescing 
voor 	hot 
ministerie van 
Sport 	en 
Jeugdzaken 

Onderbrengen 	van 
alle afdelingen van 
het 	ministerie 	van 
Sport 	en 
Jougdzakon 

Vervolg - bouw 	van 	de 
Centrale Huisvesting 

• 

Voorbereiding 
atbottw van ons 
de 	Centrale 
huisvesting voor 
het 	ministerie 
van 	Sport 	en 
Jeugdzaken 	in 
samenworking 
met 	het 
Surinaams 
Nationaal Leger, 

Realisatie 	van 
Centmlo 
Huisvesting 

' 

02 Onderhoud 
van terroinen 

Drie 	 (3) 
onderhoudsploegen 	t,b,v. 
sportterreinen 	volledig 
geoutilleerd. 
Aanschaffingen 	Vall 
Machines 	voor 
onderhoudswerkzaamhede 
n 	van 	gebouwen 	en 
terreinen, 

Voorbereiding 
Masterplan 
Onderhoud 	van 
terreinen 

03 Landelijko 
Scan 	van 
Sport 
Accomodaties 

Het in kaart brengen 
van 	de 	fysieke 
status 	van 
accomadaties 	in 
Suriname, 

Scan 	reeds 
voltooid in de 10 
distrieten. 

04 Rehabilitatie 
van 	Sport 
Aceomodaties 

Het 	rehabiliteron 
van 	accomodaties 
ten diensto van de 
gemeensehap. 

Voarbereiding 
en 	start 
rehabilitatie 	van 
sportaccomodati 
es. 

05 Aansehaf van 
sport- 	en 
diverse 
materialen 

liCt 	faeiliteren 	van 
sport 	en 	jeugd 
organisatics 	i.11,k,v. 
Sportontwikkeling, 
creatieve 	vorming 
en 
talentontwikkeling, 

Voortzetting 
distributio 
sportmaterisal, 

OP- Deleldsgebied 

Programma 
Doel 
programma 

Cerealiscerd 
beldd 2015 

Verw achte 
beleldsresultaten 
eind 2016 

per 
Verwachte 
beleldsresultaten 
eind 2017 

per 

Pragramma: 0967 Subsidle aan Sportorganhaties en andere instellingen 
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• 

e 

Het 	bieden 	van 
mogelijklieden 	en 
ondersteunen bij het 
uitvoering van hun 
jaarprogramma's, 

Het 	bieden 	van 

27 
sportorganisaties 
hebben 
ondersteuning 
gehtul 

• 27 	bonden 	en 
sportorganisatie 
zijn ondersteund 
om 	hun 
jaarprogramtna 
uit te voeren 

e Een 	betere 
arstetnming met de 
bonden 	voor 	het 
Indienen 	van 
subsidie vencoeken 

• 

• 

incidentele 
ondersteuning 	uan 
(sport)organisatie 
die 	voornamelijk 
sport ols instrument 
gebruiken voor het 
terug 	dringen 
maatschappelijk 
problernen 
Het 	bieden 	van 
ondersteuning 	aan 
projecten 	ter 
hevordering van de 
sport 	in 	het 
algemeen 

Het 	bieden 	van 
ondersteuning 	voor 
het 	bouwen 	en 
renoveren 	van 
sportaccotnmodaties 
en toebehoren 

• 12 	organisatie 
hebben 	m.b.v. 
het 	ministerie 
hun 
jeugdprogrumma 
kunnen ttitvoeren 

• 

• 

. 

Toekennen 	van 
Subsidie 	obv 
strategische 
planning 	dat 
tfitgezet is voor 3-5 
jaar. 

ContInuering VEIII de 
subsidie 	obv 	van 
gerealiseerde doelen 
in 	het 	verstreken 
jaar 

In 	samenwerkIng 
met 	eigenaren 	en 
beheerders 	van 
sportnecommodatles 
en 	sportfaciliteiten 
die 	in 	een 
deplorabele 	staat 
verkeren 	cen 
aunvangen 	te 
hebben 	getnuakt 
met rehabilitatie van 
deze, 
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OP- Beleldsgebied 

Programma 
•Doci 
programma 

Gereallseerd 
beleid 2015 

Verwachte 	beleidsresultaten 
por eind 2016 

Verwachte 
beleidsresultaton 
per eind 2017 

Programma: 3603 Instituut NatIonale Sportselecties (INS) 

• 

- 	Een 
wetenschappolijk 
benadering van de 
sportaanpak 	en 
bewegingsonderwij 
s 

- 	Het doen uitvoeren 
van 	fitheidstesten 
in 	ffinctie 	van 	het 
prestatievermagen 
en 	/of 	de 
gezondheid 

- 	Een 	planmatige 
structurole 	aanpak 
van de jougdsprot 
in 	Surinatne 	M 
funetio van healthy 
life 	style 	on 
talentantvdkkeling 
Bijzondere 
aandacht zal hierbij 
besteed warden aan 
de 	lange 	tormijn 
planning 	bij 	de 
begoloiding van de 
jeugdsport 

- 	Adviseron van de 
ministor 	van 	het 
boleid 	over 
sportontwikkoling 
in Surinarne 

Het 	uitvoeren 	van 
een 	nationale 
meeting 	in 	functio 
van 	de 	leollijd, 	de 
groeiontwikkeling 
en de componenton 
van 	de 	fysieke 
fitheid bij scholieren 
van 6-17 jaur 

- Weten.schappelijke 
• lezingen 	voor 

topsporters 	en 
nationale selecties 

- Metingen 	verricht 
bij 	verschillen 
nationale 	selecties 
in 	functie 	van 
lichaamsontwikkeli 
ug fysieke fitheid. 

- Adviseron 	van 	de 
minister en 	of de 
directeur 	ituake 
subsidie verlening 

- Onderzoek begeleid 
bij 	leerlingen 	van 
Latour 1 on 2, naar 
het verband tussen 
de fYsiek fitheid en 
het 
leerprestatievormog 
en 	. 

Opstarten 	van 	een 
fitheidstest 	bij 	de 
Brandweor 
Surintune 

- 	Presonteren 	van 	de 
testresultaten 	aan 	t 	Korps 
Brandweer voor fysieke fitheid 

- 	Finaliseren van lange terrnijn 
attnpak bij de opleiding van de 
jeugd 	tot 	topsporter 	of 
reactiesporter 

- 	Bijwerken 	en 	publicatie 	van 
door 	het 	1NS 	gepubliceerde 
werken: 

C> 	"Surina mo 	bron 	van 
Sporttalent" 

o "Een nieuwe aanpak in 
de fysieke 	fitheid van 
de 	Surirtaamse 
voetballer" 

o Sportontwikkeling in do 
dcapen bij de indiaanse 
Jeugd 	in 	dorpen, 
Powako, Piere Kondre 
en Rodi Dotie 

aangelegd 	vootbalveld 	te 	Redi 
Doti met behulp van een nieuwe 
grassoort 
( na diepgaand onderzoek van 
NS) 

- De 	annpak 	en 
begeleiding van de 
jeugdsport 	zal 
volgens 
internationaal en zo 
nodig 	aangepast 
aan de Surinaamse 
omstandigheden 
vastgestelde 	trend 
en 	normen 
geschie(1en, 

- Verbetering van de 
sportprestaties 	van 
de topsport 

- Een 	duidelijke 
criteria 	en 
voorwaarden 
waaraan 	de 
gesubsidieerden 
moeten voldoen 

- Professionalisering 
van 	de 	medische 
keuringen 	van 
nationale sporters 

Verbeterde 
huisvesting van het 
instituut alsook 	een 
grotere 
beschikbaarheid van 
deskundigen op hot 
gebied 	van 
talentontwikkelingen 
topsportbegeleiding. 

OP- Beleldsgebled 

Programma 
Duel 
programmo 

Gerealiseerd 
beleld 2015 

Verwachte 
boteldsresultaten 
per elnd 2016 

Verwnehte 
belelderesultaten 
per eind 2017 

Programma: 3604 Topsport Projecten 

Het 	hoofddoel 	is 	het 
garanties te bieden voor 
deelname 	van 
topsporters 	uit 

18 	topsporters 	zijn 
onderstound 	door 	het 
ministerie 

21 	topsporters 	zijn 
ondersteund 

Het instellen van een 

Een 	meer 
rechtvaardig 	en 
transparant 
systeem 	voor 
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Suriname aan regionale 
en 	internationaie 
Sportevenementen. 

werkgroep voor het 
her evalueren van de 
criteria 	voor 	het 
toewijzen 	vats 

subsidie 	aan 
toopsporters 

Het 	verder 
Het 	neerzetten 	van buitenlandssubsidie afbouwen 	van 
presta t ies 	dic 
natievorming 

nan Topsporters subsidies aan nlet 
rechtmatIg 

bevorderen en jongeren Annvang 	gemankt toegekende 
annmoedigen 	om 	te met 	afbouwen van subsidies 	unit 
sporten niet 	reehtmatig 

toegekende 
subsidiea fspraken, 
Inbouwen 	van 
controle 	en 
adviesorganen bij het 
al dan toekennen van 
subs idies 

vooral 	in 	et 
buitenland 
studerende 	en 
topsporters, 

Programma: 3607 Internationale Jeugdsportevenetnenten 

Nattm Ilet 	doel 	van 	dit in het jnar 2015 zijn de Per 	eind 	2016 	zal Per eind 2017 zal 
programma/ programma 	is 	de gesprekken 	wederotn zoals verwacht wordt het 	nationnal 
ActIvitelt: 	Inter bevordering van een zo opgestart op departement als In de voorgaande schoolsport beleicl 
Guyanese Spelen breed 	mogelijk 	en niveau, om te kotnen tot jaren, 	de 	resultaten een 	zijn 	van 	A 
(I.G.S.) verantwoordelijke nieuwe data voor de twee een 	lichte 	stljging kwaliteit, 	lir 	za1 

deelname 	voor 	de 
sehoolgnande jeugd nan 

perioden 	per jaar. 	Deze 
kon 	geen 	voortgung 

maken van -} 	10%, 
De 	afgelopen 	vijf 

dan 	een 	stijging 
worden 	verwacht 

sport 	activiteiten vinclen ook 	vanwege het edities (2010 — 2014) tussen de 	12% - 
binnen 	de 	drie l'elt dnt dit jaur (2015), het heeft 	\Surinume 15%. 
Guyana's, 	Zuid- electornal jaar NVLIS 	in alle steeds 	een 	overall 
Amerika 	en 	ver drie 	landen, 	en 	er 	ren score geboekt tussen 
duarbulten, wisseling 	van 	regering 

hce11 	plants 	gevonden. 
71% - 78%, 

Hoog 	in 	het 	vaandel 
staat 	ook 	de 	culturele 
en bi.oederlijke bancien 
verstevigen 	onder 	de 
jeugd, door inidde1 van 
sport, 

Suriname was de enige die 
availible 	was 	te 
participeren, 	tnaar 	bij 	de 
buurlanden 	(Guyana 	en 
Frans-Guyana) lag dat net 
andersom. 

Programma 
Doel 
programma 

Gereallseerd 
beleld 2015 

Verwaeble 
beleldsresultaten 	per 
eind 2016 

Verwaehte 
beleldsrestillaten 	per 
elnd 2017 

Naam Het bevorderen van de 1n 	het 	jnar 	2015 Tegen het einde van het Eind 	2017, 	zullen 	er 
programma/ bewustwording 	onder was 	het 	voor de janr 2016 wordt et- niets coneretere maatregelen 
ActivItelt: de sehoolgaande jeugd, vierde 	maal 	dat ancIers verwncht, dnn dat komen, 	voor 	de 
CONSUDE wat het belang is van Suriname 	heett de 	stijgende 	lijn 	zich aporten wuar Suriname 

bewegen 	en 	zich 
tergelijke tijd meten aan 

geparticipeert 	op 
dit 	platform 	van 

verder zal voortzetten, de 	beste 	resultaten 
neer zet, Gekeken zal 

hun 	collega's 	op 
nationaal, 	regionaal 	en 

Zuld-Amerika, 
Suriname 	heeft 

worden hoe de eerste 
positie 	in 	Zuld 

internationaul niveau. doorgnans 	een 
groei 	doorstaan 
rond de 20% op 
jnarlijkse basis, 

Atnerika 	over 	te 
nemen 	op 	deze 
onderdelen 	en/of 
disciplines, 
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Naam 
programmai 
Activiteit: 
International 
Sehoolsport 
Federation 
(I,S,F,) 

Voor 	2015 	stond 
op het programma 
de eerste conventie 
voor 	de 	I,S.F, 
waarbij 	Suriname 
eon belangrijke rol 
heeft 	gespeold 	in 
het 	meer 
organiscren 	van 
schooisport 
eventen van deze 
organisatie op 	het 
Amerikaans deel. 

De 	Gymnasiade 	die 
gepland stond voor 2016 
in Tmbzon — -11.trkije, is 
er vanwege 	het 	veitig 
aspeet ervan afgezien, 

Te 	verwachten 
rosultaten 	tegen 	het 
einde van 2017, is de 
groei 	in 	het 	aantal 
sporten 	waarrnee 
Suriname 	zich 	zal 
inlaten 	binnen 	deze 
organisatie 	in 	retatie 
tot 	de 	geleverde 
prestatics, 

OP- Beleldsgebled 

Programrna 
Doel 
programma 

Gerealiseerd 
beleld 2015 

Verwaehte 
beleldsresultaten 	per 
eind 2016 

Verwachte 
beleidsresultaten 	por 
eind 2017 

Programma: 3701 
het ontwikkelen van 
leveren van een bi 

Vuorzlen la de ontwikkeling 
projecten gerieht op do 

drage aan de verminderinz 
Opvang en begeloiding 
van de doelgroep door 
middel 	van 	allerhande 
activiteiten, 	in 	de 
vakantieperiode 

van de jeugd, ter ondersteuning 
bovordering van het 
van jeugdwerkloosheld. 
Vakantie 
werkgelegenheid en 
edueatieve 
dagtochten 

• 

van het algemeen 
inaatschappelijk Nnetioneren 

1Jitvoering 	geven 	aan 
de volgende projecten: 

Vakantie 
werkgelegenheid; 
waarbij 	schoolgaande 
jongeren in de vakantie 
te werk worden gesteld 
bij bedrijf, ministerie of 
instantie. 
- Vakantiekampen 
- Vakantiecentra 

Jeugdbeleld micidels 
van de jeugd en het 

Landelijk uitvoer geven 
(decentralisatie) aan dit 
project waarbij jongeren 
in de vakantie periode 
zinvol 	worden 	bezig 
gehouden 

Zinvolle 
vrijetIldsbeste- 
ding 	bestaande 
ult 
deelprojecten: 
Vakantie 
werkgelegen- 
held, 	Prisiri 
Lerl 	Wroko, 
vakantlekam- 
peu, 	educatieve 
dagtochten, 
vakanüeeentra, 
vakantle 	instuif 
en manifestatle 

Programma: 3702 Ondersteuning instellingen inet jeugdprograrnma's 

De 	anti 
diserlminatie 
week 

Bewustwording 	ander 
do gemeenschap teweeg 
brengen over Racisme 
en discriminatie met nis 
gevolg 	 het 
minímaliseren 	cq 
ultbannen hiervan 

Deze 	activiteit 	is 
uitgevoerd door de 
Caricom 
Jeugdambassadeurs 
en partners 

Meerdere 	mensen 
bereiken 	waardoor 	do 
bewustwording 
vergroot wordt. 

Programma 
Doel 
programma 

Gerealiseerd 
beleld 2015 

Verwachtebeleidsresul- 
taten per eind 2016 

Verwachte 
beleidsresultaten 
per eind 2017 

Programrna: 3702 Onderstouning instellingen met jeugdprogramma s 

Voorlichting 
CYAP en CSME 

De gomeenschap in het 
bijzonder 	jongeren 
informeren 	aver 	het 
Coricom 
jeugdambassadeurs 
programme en de kansen 
en de bedreigen over de 
CSME 

Mini 	info 	bours 
georganiseerd ism 
do 	Graaf 	von 
zinzendorf school 

Breder 	geinfonneerde 
jongeren over CYAP en 
CSME 
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VerklezIng CYA 
/INIDG's 

Selecteren 	van 	nieuwe 
jeugdvertegenwoordigers 
die 	hun 	doelgroep 
tnoeten informeren over 
respectievelijk 	cynp, 
csme en de SDG's 

De jongeren zijn 
gekozen door het 
Jeugdparlement 

Verhogen 	van 	jongeren 
participatie en educntie, 

Uitglfte 	braille 
boek 	over 	estne 
en eyap 

Ook jongeren 	met een 
visuele tegemoet komen 
met informatie over de 
CSME en CYAP 

Uitgifte 	van 	het 
braille boek over 
CSME/CYAP 

De 	informatie 	kloof 
verkleinen 	over 	cyap 
/csme 

Moederdag voor 
soclual 	zwakke 
moeders. SDG 

Ilitgevocrd 	door 	de 
MDG's. 	De 	sociaal 
zwakke 	mocdcts 	een 
leuke dag bezorgen. 	Er 
werd informatie verstrekt 
over 
gezondheidsvraagstukken 
en 	de 	moeders 	zijn 
voorzien 	van 	een 
voeciselpakket 

Project uitgevoerd 
in CCS 

De 	moeders 	economisch 
weerbaar tnaken. 

Het 
schoolpakketten 
project 
SDG 

Kansarme jongeren een 
pakket verstrekken zodat 
zij ook 	een goede start 
hebben . 

Project 
uitgevoerd. 
Launch 	wns 	in 
Sana Budaja 

Kansarme jongemn gelijke 
kansen 	bieden 	om 	de 
school 	te 	kunnen 
bezocken, 

OP - Beleldsgebted 

Programmn 
Doel 
programmu 

Gereallseerd 
beleid 2015 

Verwachtebeleidsre- 
sultaten per elnd 2017 

Versuchte 
beleldsresultaten 
per eind 2017 

Programma:3703 Verzelfstandiging en verdere instandhouding van het Natlonaal Jeugd Instituut 
Vergaderingen, 
projecten, 
seminars, 	het 
onderhouden 
van 	contaeten 
tussen de leden 
V11.11 	bet 	NJP. 
'frainingen voor 
het 	personed 
van NJI en de 
leden van NJP. 

Ondersteuning 	vanuit 
NJI 	en 	participatie 
NJP'ers voor het nemen 
van 	besluiten 	in 	de 
vergadering. 	OptImaal 
fluictioneren 	van 	het 
NJP. 

De Jeugdparlementariers 
hebben 	het 	heel 	jaar 
door 	vergaderd, 	De 
ondersteuning vanuit het 
NJI 
was er hierbij ook. Het 
opkomen 	voor 	de 
belangen van de jeugd is 
eveneens 	tot 	uiting 
gekomen 	door 	de 
gesprekken 	die 	zijn 
aangevrattgd en brieven 
die 	de 	deur 	zijn 
uitgegaan 	naar 
hoogwaurdigheid 
bekleders 	bij 	het 
constnteren 	van 
problemen 	de 	jeugd 
rakende, 

Een stimulans 	de 	taken 
adequaat 	te 	verrichten. 
De 	leden 	zullen 
beslissingen 	kunnen 
nernen, 	ze 	zullen 
projecten 	initlOren, 
seminars organiseren en 
opkomen 	voor 	de 
belangen 	van 	de jeugd. 
Ilierdoor worden zij ook 
gevortnti, 	' 	Door 	hun 
aetieve 	participatie 	in 
projecten zullen ze artikel 
12 van hot kinderrechten 
verdrag In uiterste mnten 
kunnen beleven, 

Het Informeren 
van 	tit 
samenleving 

De satnenleving 	in het 
bijzonder 	de 	jeugd 	te 
informeren 	over 	de 
Rechten van het Kind, 
de werkzaamheden van 
het 	Jeugdparletnent 	en 
het 	jeugdbeleid. 	Ilet 
maximaliseren 	van 
jeugdparticipatie bitmen 
beluitvormingsprocessen 

De 	samenleving 	is 
geTnforrneerd 	geworden 
op 	de 	volgende 
manieren: 
- Ilet participeren tijdens 
workshops 	(NJP) 
- 	IIet 	houden 	van 	de 
Districtsjeugdcongressen 
en 	het 	NJC 	2016 
- 	Volders 	en 

lle 	samenleving 	in 	het 
bijzonder 	de 	jeugd 	zal 
beter op de hoogte zijn 
over de Rechten van het 
Kind, de werkzuamheden 
van 	bet Jeugdparlement 
en 	het 	jeugdbeleid. 
Maximale 
jeugdparticipatie 	binnen 
besluitvormingsprocessen 
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promotiemntoriaal 
- Deelname NJP op de 
Jongoren 	• Informatie 
Beurs 

Deelname 
Conferentles 

Nationanl 	84 
Internatlonanl 

De 	leden 	van 	hot 
,teugdparlement 	on 	de 
medeworkers 	van 	het 
NJI 	in 	de gelegenheid 
stellon 	purtnerschuppon 
to 	sluitou 	on 	waar 
mogolijk conforenties bij 
to wonon tor veistorking 
van de structtair van hot 
NJI 	c.q 	het 
Jougdparlement. 

• 

I. Kwnlitoitsontwikkeling 
van hot Nationnal Jeugd 
Instituut 	en 	het 
Jougdparlement, 	2, 
Bijdrago 	van 	de 
Surinaamse 	jeugd 	in 
internationale 
besluitvorming 	t.b.v, 	de 
jeugd, 3. Versterking van 
de structuur van hot NJI 
c.q. 	Jeugdparlement. 	4, 
Verbetering 	van 	het 
algomeen jeugdbeloid 

Netwerkverster- 
kIng 

NatIonaol 	en 
InternatIonnal 

De medowerkers van het 
NJI en do leden van het 
Jougdpnrlement 	hun 
netwerk gann versterkon 
op 	nationaul 	on 
internationaal 	niveau, 
Dit zal gedann worden 
middels de conferenties 
maar ook door middel 
NTITI 	 de 
internetverbincling 	up 
het NJI. 

1. Kwaliteitsontwikkoling 
van hot Jeugdparlement. 
2. Verstorking 	van 	de 
structuur van hot NJI e.q. 
Jeugdparlement 
nutionnal, 	regionnal 	en 
internntionnal, 	3, 
Verbeterihg 	van 	hot 
algemeen jeugdb'eloid 

Projecten 	voste 
commissles NJI)  

Het 	allocuren 	van 
middolon 	voor 	hot 
uhvoeren van projecton 
dic nangoboden worclon 
door 	do 	vasto 
commissies van het NJP. 

Do 	voorwnurden 	zullen 
een sthnulans zijn voor 
do jougd 	om 	adequant 
hnar Inkon te verrichten, 
De 	loden 	zullen 
bcslissingen 	kunnen 
nomen, 	zo 	zullen 
projecten 	initiaren, 
seminars organiseren en 
opkomen 	voor 	de 
belangen van de jougd. 
Hierdoor worden zij ook 
govormd. 	Door 	hun 
actieva 	participatie 	in 
projecten zullen ZD artikel 
12 van het kinderrechten 
verdrag in uitoiste maten 
kunnen beleven. 
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TITEL III: MIDDELENBEGROTING 
Bedra en x SRD 1000 

Code Ontvangsten Realisatie 
2015 

Vermoedelijk 
beloop 2016 

Raming 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Raming 
2020 

Raming 
2021 

Nlet 
Belastingmiddelen 

53153 Opbrengst 	veldbuur 
WBA Sporteentrum 

53 17 18 19 21 23 

Totaal Niet Belasting 
middelen 

53 

53 

17 

17 

18 19 

_. 	19 

21 

21 

23 

23 
Totaal 	middelen 
begroting 18 

Toeliehting Middelenbegroting 
1. De minimale ontvangsten van het WBA Sportcomplex zijn in totaal op 

jaarbasis Srd 16.500,- Op maand basis komt dat uit op Srd 775,- voor veldhuur 
aan individuele sportorganisaties. Voor sportdagen en/of competities worden 
minimaal Srd 7000,- per jaar in rekening gebracht welke ook dee1 uitmaakt van 
de totale inkomsten op jaar basis. 

2. De tarieven per 01 September 2016 voor de kleine sportvelden bedragen 
respectievelijk Srd 25,- en de grote sportvelden Srd 40,-. De reden hiertoe ligt 
in het verlengde van de huidige situatie waarin het land zich verkeert. Echter is 
het van belang op te merken dat de zojuist opgesomde aanpassingen minder 
dan 4% bedragen. 

3. 1-Iet beleid met betrekking tot het WBA Sportcomplex is erop gericht dat de 
sportfaciliteiten zodanig ter beschikking gesteld worden aan organisaties die 
sport- en bewegingsactiviteiten beoefenen. 

De tarieven zouden hoogstwaarschijnlijk kostendekkend kunnen zijn, indien de gelden 
die ontvangen worden uit de huurpenningen, daadwerkelijk gebruikt zouden worden 
voor exploitatie en onderhoud van het WBA sportcomplex. Aangegeven dient te worden 
dat de huurgelden Cq ontvangsten, belastingopbrengsten en de niet- belastingmiddelen 
gestort dienen te worden op de bankrekening van het ministerie van financin. Zodat de 
beschikbaar gestelde budgetplafonds vlotter vrijgegeven kunnen worden aan betrokkene 
ministerie. Dit zorgt vaak voor stagnaties in het onderhoud en exploitatie van de 
sportfaciliteiten van het WBA Sportcomplex en slaat het door op alle niveau's van de 
dienstverlening in het vedengde van sport- en bewegingsactiviteiten. 

Titel IV: Parastatalen 

Stiehtina Anti Doping Autoriteit Suriname  SADA 
De Stichting Antidoping Autoriteit .Suriname heeft tot taak het gebruik van 
verboden middelen en methoden binnen de sport, uit te bannen en zal i.s.m. de 
daarvoor in aanmerking komende instanties die regelgeving op dit stuk uitvoeren 
en maken. Binnen dit kader zullen er een aantal doping testen 	worden 
afgenomen,alsook awareness en educatie programma's worden uitgevoerd. 
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Regional Sports Academv (RSA)  
Regional Sports Academy vanwaar de coürdinatie en integratie van projecten en 
programma's voor Topsport in de Regio, worden gemanaged met verbindingen 
naar Jeugd en Cultuur en Gender mainstreaming, De RSA wordt een Modern 
Sportcentrum met sportfaciliteiten voor minimaal 8 takken van Sport, een Congres 
centrum, een Medisch centrum, Collegezalen, kantoorruimten en een gastenverblijf 
(van minimaal 1000 man) en Opleidingsinstituut voor diverse opleidingen w.o: 
1. Certificate/diploma in Sport Studies; 
2, Bachelors degree in Sport Studies (Sport management, Sport Science, Sport for 

Development, Physical Education) 
3. Masters degree in Sport Management; 
4. International Masters in Sport for Development. 

Nationaal Indoor Stadion (NIS)  
De stichting draagt de naam: "Stichting Beheer en Exploitatie Nationaal Indoor 
Stadion (NIS). 
Het N1S heeft ten doel: de Sporthal en de daarbij behorende accommodaties naar 
behoren te beheren en te exploiteren, teneinde dit monument van vriendschap 
tussen de Volksrepubliek China en dc Republiek Surinarne in stand te houden. 
De geldmieldelen worden verkregen door: 
1. Een ten behoeve van de Stichting door de Staat Suriname afgescheiden 

vermogon; 
2. Ontvangsten verkregen door het exploiteren van het A.N.S. en bijbehorende 

accommodaties; 
3. Subsidies, giften, donaties, legaten en andere baten; 
4. Rente en andere beleggingen van de Stichting. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste 5(vijf) en ten hoogste 7(zeven) 
leden, die als volgt worden aangewezen: 
1. Het Ministerie van Jeugd- en Sportzaken 	: 2 of 4 (vier) leden; 
2. Het Ministerie van FinaneWn 	 : 1 (één) lid; 
3. Het Ministerie van Onderwijs Wctenschap en Cultuur: 1 (één) lid; 
4. Het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer 	1((één) lid; 

De Directie heefl voor het dienstjaar 2017 de Investerings- en Exploitatiebegroting 
van de Stichting Beheer en Exploitatie Nationaal Indoor Stadion (NIS) 
samengesteld, waarbij per halfjaar de liquiditeitspositie over het desbetreffende 
boekjaar wordt weergegeven. De begrotingen zullen, indien niet gerealiseerd 
doorwerken naar het boekjaar 2018. 

De bedoeling is dat de Investerings- en Exploitatiebegroting wordt opgenomen in 
de begroting van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken voor het besehikbaar 
komen van subsidiemiddelen. 
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Stiehtina School Sport Federatie Suriname (Stiehtinu SSFS)  
De Stichting School Sport Federatie Suriname heeft als doel het ontwikkelen van 
initiatieven op sportief en organisatorisch gebied ter bevordering van de sport 
binnen de Surinaamse scholengemeenschappen op elk onderwijs niveau, het 
behartigen van de belangen van haar doelgroep welke deze in de gelegenheid dient 
te stellen deel te nemen aan sportactiviteiten in binnen- en buitenland en al hetgeen 
met voormeld deelname gepaard gaat, als overkoepelende organisatie zich ten 
dienste stellen van de aangesloten scholen/ organisaties. 

De Stichting tracht haar doel te bereiken 
Het belangenbehartigen, het ontwikkelen van initiatieven op sportief en 
organisatorisch gebied en al hetgeen verder op wettige en geoorloofde wijze 
kan strekken tot bevordering van de sport binnen de Surinaamse 
scholengemeenschappen op G.L.O., 	V.O.S. en hoger onderwijsniveau. 
Het aangaan van relaties met nationale en international instellingen en/ of 
organisatics die de doelen van de Stichting onderschrijven; 
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de 
ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 
voor zover wettelijk toegestaan. 

Projecten die uitgevoerd zullen worden zijn: 
O Nationale schoolsportdagen 
O Internationale schoolsportprojecten 

Bestuurssamenstelling: 
De Stichting wordt bestuurd door minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) 
meerdedarige personen voor de duur van drie jaren en zijn terstond hernoembaar 

Vier vertegenwoordigers van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken 
Twee vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs 
Een vertegenwoordiger van het Surinaams Olympisch Comité 

Het bestuur kiest.  uit zijn midden een ‘roorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. De funeties van secretaris en penningmeester kunnen in een 
persoon worden verenigd. 

Stlehtin Beheer en Ex )loitatie Overheids S ortaccommodaties Stiehtin 
BEOS):  
Stichting Beheer en Exploitatie Overheids Sportaccommodaties (Stichting BEOS) 
is opgericht met als doel de aan de Stichting toebehorende c.q. toegewezen 
faciliteiten op een verantwoorde wijze te beheren, exploiteren teneinde te geraken 
tot en in stand houden van een goed draaiend bedrijf. 

De middelen worden verkregen uit: 
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o Door een ten behoeve van de Stichting door de Staat Suriname afgescheiden 
vermogen; 

o Ontvangsten verkregen door de exploitatie van voomoemde faciliteiten; 
o Opbrengsten uit beleggingen van de Stichting; 
o Subsidies, giften, donaties, legaten en alle andere legale inkomsten. 

Bestutirssamenstelling: (hoogstens zeven (7) leden; 
Ministerie belast met Sportzaken (5); 
Ministerie belast met Financien (1) en 
Ministerie belast met Openbare Werken (1) 

De voorzitter en de leden van het bestuur worden op voordracht van de directeur 
Sportzaken benoemd door de minister. Het bestuur kiest uit haar midden een 
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter, secretaris en 
penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. 

Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt 
Door periodiek afireden om de twee jaren; 
Op eigen verzoek; 
Bij diens overlijden en 
Door terugroeping door het ministerie die het desbetreffend bestuurslid heefl 
aangewezen. 

Paramaribo, 15 november 2017, 

DESIRÉ. D. BOUTERSE 
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