De spelregels zijn:

1. U krijgt over enkele minuten alle vragen in beeld. De herhaling
zal constant, door de dag heen, plaatsvinden. U heeft de
gelegenheid om tot en met donderdag 25 juni 2020, 00.00 uur,
uw antwoorden op te sturen. U kan dit doen op het nummer
+597 8502266 en via e-mail op informatie@dna.sr.
2. Per vraag wordt het eerste antwoord goedgekeurd. Indien u
meerdere antwoorden heeft wordt uw antwoord niet
goedgekeurd.
3. Bij onvolledige antwoorden wordt het antwoord afgekeurd.
4. Personeel werkzaam bij De Nationale Assemblee en naaste
familieleden zijn uitgesloten van deelname.

De uitslag
De winnaars worden op vrijdag 26 juni 2020 bekendgemaakt. Voor
meer informatie blijft u DNA TV volgen. De prijzen voor deelname
aan deze quiz zijn:
 De eerste prijs een Huawei (PRO 20) mobiele telefoon
 De tweede prijs: waardebonnen ter waarde van SRD 2.000
 De derde prijs waardebonnen ter waarde van SRD 1.000 en
enkele troostprijzen.
Hier volgen de vragen voor de DNA-quiz:
1. Wie is de voorzitter van het parlement geweest van 1996 tot
2000?
2. In welk jaar is de laatste VVV gehouden? En wie werd er
gekozen tot president?
3. In welk jaar/ dag is DNA begonnen met een eigen
televisiekanaal?
4. Noem het aantal zetels per district op.

5. Uit welke leden bestaat de commissie Financiën in De
Nationale Assemblee?
6. Welke bijzondere vergadering heeft De Nationale Assemblee
belegd in 2019?
7. Welke internationale vergaderingen heeft De Nationale
Assemblee georganiseerd in 2019?
8. Sinds kort kunnen burgers via de e-mail feedback geven op
wetgeving. Via welk e-mailadres is dit mogelijk en vanaf
wanneer is deze mogelijkheid gecreëerd?
9. Wanneer is het oud-parlementsgebouw afgebrand?
10.
Hoeveel vaste commissies zijn er in het parlement?
11.
Wat houdt de Grondwet in?
12.
Hoe worden de president en vicepresident gekozen?
13.
Wanneer gaat men over tot een Verenigde
Volksvergadering (VVV)?
14.
Wie leidt de eerste DNA-vergadering na de verkiezingen?
15.
Door wie worden ministers benoemd?
16.
Op 14 juli 2015 werden president Desi Bouterse en
vicepresident Ashwin Adhin bij acclamatie gekozen in DNA. Wat
houdt dat in?
17.
Wat zijn de functies van de president van de Republiek
Suriname?
18.
Welke leden zijn bij de verkiezingen van 25 mei 2020 bij
voorkeur gekozen?
19.
Welke drie leden hebben de meeste stemmen behaald bij
de laatstgehouden verkiezingen?
20.
Binnen hoeveel dagen na de gehouden verkiezingen moet
het nieuwe parlement aantreden?

