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VAN DE REDACTIE

Hierbij dan eindelijk weer een nieuwe aflevering van de PoPo. We zijn een beetje aan het stoeien
geweest met de nieuwe omslag, maar die is er nu. Het ontwerp komt van Han Steen. Die heeft twee
voorstellen gedaan waarvan we er één hebben uitgekozen. Hartelijk dank aan Han voor zijn inspanningen. Er moesten ook nieuwe adverteerders komen en die moesten hun advertentie ontwerpen.
Ook dank aan hen voor de financiële steun. We hebben moeten zoeken naar een drukker en ook dat is
gelukt. En nu zijn we dus weer voor een jaar of vier onder de pannen.
´t Was wel een heel gedoe. Je komt te staan voor allerlei onverwachtte dingen. Bv. dat adverteerders
die natuurlijk een factuur willen hebben voor hun bijdrage een speciaal register hebben waarop leveranciers zich moeten laten inschrijven om betaald te kunnen worden. En wat daar dan voor nodig is. En
het meest onverwachtte was nog wel dat het gaatje voor de maand net op een wat andere plaats gekomen is dan bij de vorige omslag. Dus is het nu zaak om die maand precies onder dat gaatje te
krijgen. Of dat gaat lukken weet ik pas als ik dit niet meer kan veranderen, dus laten we er het beste
van hopen.
Er zijn nogal wat dingen gebeurd in de afgelopen maanden. Wild-water-varen in Veracruz, de buitendag in Cuernavaca en nu net het Sinterklaasfeest. Van al deze evenementen een verslagje in deze
aflevering. En niet te vergeten onze Algemene Ledenvergadering in de residentie van de nieuwe
ambassadeur. Zoals gebruikelijk legt het bestuur van de vereniging rekenschap af van z’n financiële
daden en wandaden, dus in dit nummer een financieel verslag van het afgelopen jaar, een notitie van
wat de kascommissie daarvan vindt en een begroting voor 2017.
In een interview met Ad ten Kate vertelt onze nieuwe ambassadeur Margriet Leemhuis iets over haar
achtergrond, over wie ze is en over wat haar plannen zijn op haar nieuwe werkplaats. Verder hebben
we van de ambassade instructies over wat er gedaan moet worden om vanuit Mexico deel te nemen
aan de Tweede Kamer verkiezingen as. mei. Verder is er nog een stukje van Ad ten Kate over de vanzelfsprekendheid waarmee wij Nederlanders ervan uit gaan dat alle registers op orde zijn.
Ongebruikelijk voor onze PoPo is het hebben of publiceren van commentaar op politieke ontwikkelingen in Mexico of elders. Om daar een uitzondering op te maken willen we als redactie doorgeven dat
we ons hart vast houden over wat ons te wachten staat na de presidentsverkiezingen in de Verenigde
Staten. Niet alleen in Mexico, ook in vele andere delen van de wereld en met name in de Verenigde
Staten zelf.
We wensen jullie weer veel leesplezier, en natuurlijk ook een goede Kerst en een gelukkig nieuwjaar.
Ad, Debbie, Edwin, Jan-Albert en Jorrit
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ONZE NIEUWE AMBASSADEUR
Vraaggesprek met Margiet Leemhuis
door Ad ten Kate
Maandagmorgen, 7 november, 7-de verdieping van de zogenaamde Lavadora in Santa Fé, half twaalf,
wel wat later dan afgesproken, maar het verkeer had niet meegezeten.

Margriet: Sorry, ik was op Relaciones Exteriores en dat is wat uitgelopen.
Ik: Ik was ook niet op tijd, het verkeer zat helemaal vast.
Margriet: Gelukkig maar!
Met een kopje koffie voor me, begin ik het gesprek.
Eerst iets over je loopbaan. Je achtergrond is Franse taal en letterkunde in Amsterdam. Is dat niet wat
ongebruikelijk voor een ambassadeur?
Nee. Er zijn natuurlijk wel veel juristen, economen en ook wel geschiedkundigen onder de
ambassadeurs, maar je hebt tegewoordig van alles. ‘t Hangt ook van het land af waar je naartoe gaat,
maar de buitenlandse dienst stelt diversiteit nou juist erg op prijs. We hebben zelfs een keer een
entomoloog gehad. Die wist alles van insecten in Ivoorkust, maar had daarnaast ook de brede
internationale orientatie waar ze bij BZ naar zoeken.
Ik heb m’n huiswerk gedaan, dus heb ik iets over je gelezen op internet, onder andere een interview
van een dame uit India, denk ik, toen je in Londen zat. Heb ik goed begrepen dat je eerste post in
Santiago de Chile was.
Ja dat klopt, daar heb ik ook Spaans geleerd.
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Ik heb je gezien op het nieuws toen jullie bij Peña Nieto waren. Ik zei toen tegen mijn vrouw: ‘Dat is
Margriet, onze nieuwe ambassadeur.’ Die zei dat je goed Spaans spreekt. Dat vond ik ook.
Dank je.
Wel met iets van de “s” van het spaanse Spaans.
Klopt ook. Ik heb een Spaanse leraar gehad.
Ik heb ook begrepen dat je veel aan cultuur hebt gedaan, bv. dat je gedetacheerd bent geweest bij de
Directie Cultuurbeleid van het Ministerie van Onderwijs.
Ja, ik ben nogal betrokken geweest bij culturele aangelegenheden maar ik heb ook veel andere dingen
gedaan. Zo heb ik op Ontwikkelingssamenwerking gezeten bij het Bureau Midden-Amerika; dat was
heel ander werk. Ook heb ik veel gedaan op het gebied van mensenrechten en multilaterale
betrekkingen. En ik ben een tijdje bij de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO
in Parijs geweest. Daar heb ik ook de Ecole National d’Administration gedaan. Dus het is niet alleen
maar cultuur, hoewel ik cultuur wel erg belangrijk vind. Een deel van de Nederlandse identiteit.
Ik denk dat je Laetitia van den Assum goed gekend hebt. Waarschijnlijk al in Zuid-Afrika, waar zij ook
gewerkt heeft.
Ja dat klopt, ik heb daar in Pretoria gezeten. Maar in London kwamen wij ongeveer gelijk aan.
Wij hebben Laetitia hier maar een jaar gehad en vonden het jammer toen ze weg ging. Maar ja,
Londen was natuurlijk wel een promotie voor haar.
Wat voor plannen heb je met de ambassade hier? Bij Dolf lag de nadruk nogal op economische
diplomatie. Ga je daarmee door?
Daar gaan we zeker mee door. Nederlandse deskundigheid naar Mexico brengen en begeleiden. Op
het gebied van water, op het gebied van landbouw, enzovoort. We hebben veel te bieden. We willen
ook graag Mexicanen naar Nederland hebben om daar te studeren. Via NUFFIC en NESO, en zo. Als die
dan weer terugkomen in Mexico, worden ze ook een soort ambassadeurs voor Nederland in Mexico.
Ze hebben vaak goede ervaringen, ze kennen ons land en weten waar ze het over hebben.
Nu iets over je persoonlijke leven. Heb je een partner?
Ja, ik ben getrouwd en ik heb twee kinderen. Ik heb David bij BZ leren kennen. Hij zit ook in de
Buitenlandse Dienst.
Is dat niet wat moeilijk? Eerst hier, dan weer daar. Dat moet toch invloed hebben op jullie carrières.
Ja, op die van allebei, maar tot nu toe is het allemaal wel redelijk gelukt. Het wordt wel steeds
moeilijker, als je wat hoger op de ladder komt. Dan kan je wat moeilijker vragen: Kan hij ook ergens in
de buurt een baan krijgen? Hoewel, …. ik heb een geval gekend van een echtpaar waarvan ieder halftime ambassadeur was. Dus je weet maar nooit.
Toen ik in Bratislawa zat, kon David iets in Wenen krijgen en dat is daar vrij dichtbij. En in London was
hij speech-schrijver voor de Minister van Buitenlandse Zaken en dat kon hij van daaruit doen. Hij
moest wel één week per maand in Nederland zijn, maar dat was goed te doen. En nu is hij bezig met
het perfectioneren van z’n Spaans. En daarna zien we wel weer.
En je kinderen? Wat vinden die van een moeder zo ver weg?
Ze studeren allebei. M’n zoon in Edinburgh, Arabische talen, hij zit nu voor een tijdje in Amman, om
wat ervaring op te doen. En m’n dochter studeert ook, buitenlandse betrekkingen, aan de universiteit
van Exeter, dat is in Zuid Engeland. Maar ze vinden het best leuk zo. Bijvoorbeeld om met Kerstmis
naar Mexico te komen.
Heb je hobbies?
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Van alles: lezen, musea bezoeken, concerten en vooral toneel. De toneelgroep Amsterdam, dat vind ik
een van de beste toneelgezelschappen van Nederland.
Speel je zelf ook toneel?
Nee dat niet. …. Nou ja, als ambassadeur moet je natuurlijk wel eens toneelspelen, maar zelf op de
planken voel ik me toch niet zo thuis.
En dan wandelen en fietsen. Vorige week zijn we in een dorpje geweest in de buurt van Cuernavaca.
Tepo …….
Tepoztlán?
Ja daar. Daar zijn we die berg op gewandeld. Fantastisch. Alleen onze hond had het er moeilijk mee.
Oh ja, honden is ook een hobby van me.
En vorige week zondag zijn we gaan fietsen naar Bellas Artes. Om kaartjes te kopen voor de opera.
Reforma was vrijgemaakt voor fietsers. Terug naar boven was wel wat zwaar.
Ook zou ik wel graag weer eens wat golfen.
Hou je daarvan?
Ja, maar ik doe het niet zo vaak hoor. Misschien drie keer per jaar. Er gaat zo vreselijk veel tijd inzitten.
Heb je nog een boodschap voor de Nederlandse gemeenschap hier in Mexico?
Niet iets in het bijzonder. Maar wel dat ik ze graag wil leren kennen. Ik sta daar helemaal open voor en
ik kan natuurlijk ook veel over Mexico leren van de ervaringen van Nederlanders die hier al een tijdje
zitten. En niet alleen in Mexicostad. Zo was ik laatst in Guadalajara en ben daar bij een lunch geweest
van Nederlandse zakenmensen daar.
********************
We hebben het over nog veel meer gehad dan wat ik hier reporteer, maar dit geeft toch een aardige
indruk. Bij het handschudden zei Margriet: Dit was helemaal geen interview; het was meer een leuk
kennismakingsgesprek.
Zo heb ik het ook ervaren, maar ik zal toch proberen er wat van te maken.
Mexico Stad, 10 november, 2016
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WILDWATER VAREN
door Eric van Nuland

Paula en ik hadden dit al twee keer eerder gedaan en de laatste keer, dat was in 2006, was Paula uit
de boot gevallen en onder het water met haar gezicht tegen een rotsblok aangekomen. Neus gebroken, bloed, ziekenhuis, een hoop gedoe en het raften stond dus niet meer op haar lijstje.
Komt Henk dit jaar terug met het idee om weer eens te gaan raften, en wonder boven wonder wil Paula weer mee. Ik stond ervan te kijken. Onze dochter, Zury (10) is gek op de natuur en wij vonden dat
dit een mooie gelegenheid was om haar wat avontuur mee te laten maken. Ze was best nerveus om
mee te gaan. Nou, we waren niet de enigen: De families Kabel, Thijssebaard, van der Voort en Coelho
waren ook van de partij. Met z’n zestienen in totaal.
Het is een stuk makkelijker om gewoon thuis te blijven en niets te doen. Dat kost geen geld en geen
moeite, maar dan maak je ook niets mee. Een onvergetelijk weekeinde kan alleen maar als je daar
moeite voor doet.
Mexico is best wel veranderd de laatste tien jaar en dat merk je als je naar Xalapa rijdt. Goede tolwegen waar je makkelijk 140 kan rijden. Alleen het stuk bij Puebla was moeilijk omdat ze daar de nieuwe
"Segundo Piso” aan het afwerken zijn. Als die klaar is volgend jaar, dan zijn we nog sneller in Xalapa.
Vier uur rijden is best te doen. In Xalapa hebben ze ook een segundo piso en daar staan de auto’s nu
ook stil in de rij. Beter om om Xalapa heen te rijden, prachtig uitzicht, en 30 minuten verder richting
Veracruz afslaan naar Villa Zapata. Dat was vroeger een zandweg, nu een vierbaans betonnen landings
baan. Na Zapata een bochtig asfaltweggetje naar el Carizal.
El Carizal ligt midden in het bos en naast de rivier “pescadores”. Een net hotel met airco/TV douche en
twee ruime bedden. Lekker slapen en de volgende ochtend goed ontbijten in het restaurant. Daar
ontmoeten we alle deelnemers en wordt het raften georganiseerd. Om 11:30 met z’n allen in een busje naar een hoger gelegen deel van de rivier. Helmpjes op, zwemvestjes aan, mensen verdelen in de
drie “balsas” en samen met de instructeur de rivier op. Het begon rustig maar na drie minuten werd
het water goed wild en manoeuvreerden wij tussen de rotsblokken door. 25Km varen, drie uur, door
een prachtige natuur met stukken rivier die rustig zijn en andere die wat wilder zijn. En ja hoor, op een
gegeven moment was het wel wat spannender en vielen Paul en Zury uit de boot het bruisende wilde
water in. Paniek, maar al snel werd duidelijk dat Paul en Zury rustig met de water stroom meedreven
en met de hoofdjes boven water. De andere boot heeft ze opgevangen en Zury was al snel weer over
haar shock heen. Dus gezellig verder.
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We kwamen moe aan bij het hotel waar we direct in het warme zwavelbad gingen om op te warmen
en een biertje te drinken. Wat er die avond verder is gebeurd blijft onder ons. Is natuurlijk weer laat
geworden.
Zondagochtend zijn we naar een andere rivier gereden en die was nog mooier dan die van zaterdag.
We waren nu al wat gewend en de gevaren voelden daarom een stuk minder aan, en we haden wat
meer tijd om van de wisselende natuur te genieten. Op een gegeven moment zijn we gestopt zodat de
kinderen van Paul en Michel van een brug naar beneden in de rivier konden springen. Henk en Mark
Kabel konden het ook niet nalaten, stoere mannen.
Na zestien km varen met de bus terug naar het hotel om lekker wat te eten. Daarna was het inpakken
en terug naar Mexico stad. Daar kwamen we aan om tien uur ‘s avonds om lekker in ons eigen bed
met een voldaan gevoel na te genieten van een prachtig weekeinde. Iedereen was er zo van te spreken dat we nu al afgesproken hebben om volgend jaar weer te gaan.
.

9.-

POPO, Magazine van de Nederlandse Vereniging in Mexico

10.-

POPO, Magazine van de Nederlandse Vereniging in Mexico

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017
Stemmen vanuit het buitenland
Woensdag 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Om vanuit
het buitenland te kunnen stemmen voor deze verkiezing moet u zich eerst registreren. Dat kan tot en met 1 februari 2017.

Wie mag stemmen vanuit het buitenland?
Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen moet u aan de volgende criteria voldoen:





De Nederlandse nationaliteit bezitten;
Op woensdag 15 maart 2017 (de dag van de stemming) 18 jaar of ouder zijn;
Niet zijn ingeschreven in een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba;
Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Hoe kunt u zich registreren?
U kunt het registratieformulier vinden op de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl of deze afhalen bij het loket
van de Nederlandse ambassade in uw land van vestiging.
Dit registratieformulier vult u in en voorziet u van uw handtekening. Bij het registratieformulier voegt u ook een bewijs van
Nederlanderschap. Dit is



een kopie van een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart, minimaal geldig tot en met 30 januari 2017, of
een verklaring van Nederlanderschap, verkrijgbaar bij de Nederlandse ambassade. Deze verklaring mag op 30
januari 2017 niet ouder zijn dan 3 jaar.

Uiterlijk 1 februari 2017 moet de gemeente Den Haag uw registratieformulier met het bewijs van Nederlanderschap
ontvangen. U kunt het ingevulde en ondertekende registratieformulier samen met het bewijs van Nederlanderschap op
drie manieren naar de gemeente Den Haag sturen:




Per e-mail (scannen) naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl
Per post aan Bureau Verkiezingen KBN, Postbus 84008, 2508 AA Den Haag
Naar de ambassade die uw registratieformulier met bewijs van Nederlanderschap doorstuurt naar het Bureau
Verkiezingen KBN in Den Haag.

Doet u dit ruim van tevoren zodat u zeker bent dat de gemeente Den Haag uw registratie op tijd ontvangt.

Waar ontvangt u de stukken die u nodig heeft om te stemmen?
Als uw registratie wordt geaccepteerd door de gemeente Den Haag ontvangt u de stukken die u nodig heeft om te kunnen
stemmen. U ontvangt: een briefstembewijs, een stembiljet en de enveloppen die u nodig heeft om de stem op te sturen
naar het briefstembureau.
Op het registratieformulier vult u in hoe en waar u deze stukken wilt ontvangen.
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Hoe kunt u stemmen vanuit het buitenland?
U kunt op drie manieren stemmen:




Per brief
Persoonlijk in Nederland, of
Bij volmacht door iemand die u gemachtigd heeft

U geeft op het registratieformulier aan welke manier uw voorkeur heeft.
Uw briefstembewijs en stembiljet moeten uiterlijk 15 maart 2017, 15.00 uur Nederlandse tijd, door Bureau Verkiezingen
van de gemeente Den Haag of door één van de 22 briefstembureaus die op 22 ambassades zijn ingericht, ontvangen zijn.
De briefstembureaus zijn gevestigd op de volgende plaatsen in de wereld:
Noord-Amerika

Washington en Ottawa

Zuid-Amerika

Paramaribo en Brasilia

Australië

Wellington en Canberra

Afrika

Cairo, Pretoria en Nairobi

Azië

Abu Dhabi, Ankara, Tel Aviv, Singapore, Bangkok, Jakarta,
Peking,Tokio, Kuala Lumpur, Doha, Moskou, Muscat en New Delhi

Stuurt u uw briefstembewijs en stembiljet via een ambassade –let op: geen briefstembureau- of consulaat-generaal, dan
moet uw stem zodanig op tijd ontvangen zijn dat het nog voor de deadline met de post bij het Bureau Verkiezingen in Den
Haag aankomt.
Informeert u bij de ambassade wanneer zij uw briefstembewijs en stembiljet uiterlijk willen ontvangen. Dat verschilt per
land. Doe het daarom ruim op tijd!
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BUITENDAG
door Anne Schouten
Er staat een huis in Cuernavaca, met een zwembad, een grote tuin waar honden en katten vrolijk
ronddrentelen en een gezellig terrasje. Dat huis wordt bewoond door Ad en Alicia Ten Kate. Meestal is
het er zeer rustig maar op zaterdag 12 november werd die stilte verstoord. Ik moet helaas bekennen
dat ik daar gedeeltelijk medeschuldig aan was. Bij de veiligheidspost werd mij al meegedeeld dat
meneer Tecate (dat was dus al een omen over de mogelijke aanwezigheid van drank) ons verwachtte.
Eenmaal aangekomen zag ik Eric (wie immer) druk in de weer met de voorbereidingen voor de
barbecue. Er waren al wat gasten aanwezig en er klonken geluiden van gelach en gespetter uit het
verwarmde zwembad. Binnen een paar uur was het een drukke boel en Eric achter de barbecue
(onder toeziend oog van Alicia) kon de hongerige menigte maar nauwelijks bevredigen. Gelukkig
schoten de hulpen van Ad en Alicia hem konstant te hulp. Nieuwe vriendschappen werden gemaakt
onder een biertje of een wijntje.
Na het eten werd er Jeu de Boules gespeeld met als scheidsrechter Henk Keizer die ook zeer bedreven
de punten bijhield. Jong en oud speelde vrolijk mee en alhoewel ik nog nooit (en andere gasten met
mij) Jeu de Boule had gespeeld speelde ik binnen de kortste keren enthousiast mee. Ook de poes des
huizes bemoeide zich met het spel alhoewel het duidelijk was dat zij zich niet al te veel van de
spelregels aantrok. Omdat het vroeg donker werd werd de speeltijd verkort en mochten de winnaars
(Henk en Ad, zeer verbazingwekkend) hun prijzen ophalen. Om te weten wat voor prijzen dat waren
kun je volgend jaar komen om dat met je eigen ogen te zien. (Om jullie nieuwsgierigheid niet zo lang
op de proef te stellen, kan ik al wel verklappen dat het in mijn geval ging om om een fles wijn. Maar
dan wel één die al aangebroken was en was bijgevuld met restjes van andere flessen die bijna op
waren. Hij smaakte er niet minder om. Ad) Onder een drankje of kop koffie op het terras bij een
brandende tuinhaard werd nog gezellig wat nagekeuteld. De grote maan die binnen twee dagen zo
dicht mogelijk bij de mensheid zou zijn was prachtig, net zoals de buitendag. Bedankt iedereen en
vooral
Ad
en
Alicia
voor
hun
gastvrijheid.
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ADVERTENTIES

.
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SINTERKLAASFEEST
door Niels van Vliet
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! We zijn er bijna, we zijn er bijna maar nog niet
helemaal……
Zo klonk het uit de auto op weg naar Sinterklaas. Met vol vertrouwen reden we de cadeautjes en de
pepernoten tegemoet. Remco en Bram vonden de kans om in de zak naar Spanje te worden gestuurd
te klein om zich daar echt druk over te maken. Als we dan naar Spanje moeten nemen we wel de KLM.
En roeden? Die hebben de Pieten nooit bij zich, ik moest vooral geen onzin vertellen.
Erwtensoep, bitterballen, stroopwafels, shoarma, speculaaskoek, appeltaart, pepernoten en
chocoladeletters. Het was allemaal verkrijgbaar op de nieuwe plek, waar Sinterklaas de Nederlandse
kinderen wonend in Mexico toesprak en zijn vier hele leuke, actieve en nog altijd “zwarte” Pieten hen
voorzagen van strooigoed en cadeautjes. Een dag met prachtig weer en met gelukkig een paar
donkere wolken in de middag, die de felle zonnestralen heel comfortabel blokkeerden.
Sinterklaas heeft zonder pauze met maar liefst negentig kinderen één voor één gesproken en dat is op
zijn oude dag toch een hele prestatie. Hartelijk dank Sint! Zijn zwarte Pieten hebben het heel druk
gehad met tikkertje spelen, sommige Pieten konden niet eens even naar de plastic gehuurde toiletten!
Andere Pieten hadden het maar wat druk om de mijter van Sinterklaas op zijn hoofd te houden, en
ondertussen moesten er ook nog verschillende kilo´s strooigoed verdeeld worden. Mark Kabel fleurde
al deze gebeurtenissen op met wat Sinterklaasliedjes gespeeld via laptop. Wat technische
mankementen maakten het onmogelijk om het gezang van de negentig kinderen live te begeleiden,
maar dat werd nauwelijks opgemerkt. Marijke Balfoort die altijd op enthousiaste wijze met alle
kinderen de Sint hartelijk welkom heet heeft zich de longen uit het lijf gezongen en velen met haar.
Sinterklaas heeft toch maar mooi een hele groep mensen aan het werk gezet om de dag te laten
slagen. De bar was altijd met twee vrouw sterk bezet, er was een knutselhoek om hoedjes te maken,
bij de entree was er gedacht aan de logistiek van de pakketjes, op vrolijk wijze werden er bij de kassa
de contributies voor het volgend jaar geïncasseerd en werden de entreegelden in rekening gebracht.
Sinterklaas en de Pieten hadden ook de hele ochtend en visagist tot hun beschikking. Aan iedereen
hartelijk dank!
Het was een heerlijke dag waar de kinderen een prachtig Sinterklaasfeest hebben gevierd. Hun ouders
hebben gezellig kunnen bijpraten onder het genot van een biertje of een ander drankje en de eerder
genoemde lekkernijen. Wat toch ook opvallend was was de aanwezigheid van gezonde snacks. We
konden ook fruit en rauwkost nuttigen. Een hele gezonde afwisseling op alleen maar suikergoed en
marsepein.
Dag Sinterklaasje, dahag, dahag, dahag, zwarte Piet. Hartelijk dank voor alles en tot volgend jaar.

15.-

POPO, Magazine van de Nederlandse Vereniging in Mexico

16.-

POPO, Magazine van de Nederlandse Vereniging in Mexico

17.-

POPO, Magazine van de Nederlandse Vereniging in Mexico

KASCOMMISSIE
Aan het Bestuur van de Nederlandse Vereniging te Mexico
Onderwerp; Bestuursjaar 2015 - 2016
Beste bestuur van de Nederlandse Vereniging te Mexico,
Na al eerder de boeken van de Nederlandse Vereniging te hebben doorgenomen met de huidige
penningmeester, hebben we op maandag 7 november van dit jaar ook de laatste evenementen
doorgenomen. We zijn erg blij met de behaalde resultaten over dit bestuursjaar dat op 31 oktober dit
jaar is afgesloten. Nadat we bij de eerste twee evenementen van het bestuursjaar met verliezen
waren geconfronteerd, lijkt er nu controle per evenement te zijn gekomen waarna er geringe winsten
of verliezen zijn geboekt met als uitschieter een in financieel opzicht zeer succesvol Oranje Gala. Ook
de ontvangen lidmaatschapsbijdragen hebben bijgedragen aan een vergroting van het eigen vermogen
van de vereniging. Na dit resultaat heeft de kascommissie de conclusie getrokken dat alles
boekhoudkundig in orde is. Er zijn een aantal punten die we willen suggereren voor de komende
periode, deze worden puntsgewijs genoemd.
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Er wordt een nieuwe penningmeester op de Algemene Ledenvergadering voorgedragen. De
huidige penningmeester Jorrit Tolhoek heeft met ons gedeeld om een periode samen te
werken om deze transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het lijkt ons een goed idee om
eind januari de nieuwe penningmeester uit te nodigen voor kennismaking tussen hem en de
kascommissie, om hem te kunnen steunen waar nodig.
We zijn erg tevreden met de precisie waarmee de drankvoorraad en de vaste activa nu worden
bijgehouden. Het gaat hier voornamelijk om de hoeveelheden en de spullen die de vereniging
in haar bezit heeft en niet zo zeer om de waarde hiervan. Ook de administratie per evenement
lijkt nuttig in combinatie met het gemaakte budget per evenement. Zo kan voor het
evenement worden besproken of het beoogde verlies of winst gewenst is. Het betreft hier ook
het beheer van de drankvoorraad (10% van het totaal vermogen van de Vereniging). Het blijft
nuttig om per evenement de getallen te kunnen inzien als toets voor de transparantie.
Als vuistregel lijkt het logisch om elk evenement of winstgevend of zelfdragend te laten zijn.
Het ophalen van lidmaatschapsgeld is terecht gescheiden van de opbrengsten van een
evenement. Verliezen veroorzaakt door niet voorziene omstandigheden kunnen voorkomen.
De budgettering of planning per evenement kan winstgevend, verliesgevend of kostendekkend
zijn. Het is belangrijk dat voor een evenement er een akkoord in het bestuur bestaat over dit
beoogde resultaat. Per evenement, maar ook voor alle evenementen samen, is het
behulpzaam om een doel voor ogen te hebben om naar toe te werken. Deze richtlijn kan de
penningmeester helpen om de jaarplanning goed te kunnen uitvoeren en te sturen.

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.



Voor de toekomst is het een goed idee om periodiek een uitdraai te hebben van het saldo van
de rekeningen waarop geld van de Nederlandse Vereniging staat, bij gebrek aan een exclusieve
rekening hiervoor. Het saldo van de rekening en het bedrag daarvan van de NV te Mexico zijn
niet noodzakelijkerwijs hetzelfde, omdat het niet duidelijk is of deze rekening alleen voor de
vereniging bestaat of niet. We begrijpen de fiscale problematiek rond het hebben van een
exclusive rekening, dus regelmatige duidelijkheid over welk gedeelte van het totaal saldo van
de Vereniging is en welk gedeelte privé, lijkt ons noodzakelijk om mogelijke problemen in de
toekomst te voorkomen. Het betreft hier slechts het saldo van de rekening en niet de
maandelijks bewegingen van de rekening.

Het vermogen van de Vereniging is significant gegroeid, dit lijkt ook nodig omdat de bedragen
rondom bijvoorbeeld het oranje gala en het sinterklaasfeest, behoorlijk zijn toegenomen. Dat
betekent dat er dus ook meer risico is. Jaren terug werd de vuistregel gehanteerd van ”ongeveer
10.000USD als vermogen” en het lijkt de Kascommissie een goed idee om het vermogen van de
vereniging over de komende paar jaar te laten groeien naar 200.000 MXN pesos. Dit om het
voorbestaan van de vereniging, bij grotere evenementen, beter te garanderen. In het verleden
heeft de Nederlandse Vereniging af en toe financiële overschotten na het behalen van het
voorgenomen vermogen gedoneerd aan een goed doel, zoals “Pequenos hermanos” en het
Koningin Juliana Fonds. Wanneer zich een dergelijke situatie zich weer voordoet, zou dit een
sociaal verantwoordelijke manier kunnen zijn om een stukje vermogen over te dragen.
We vertrouwen erop dat we weer een nieuw bestuur jaar ingaan met goede samenwerking met het
bestuur van de Nederlandse Vereniging te Mexico en haar penningmeester.
Vriendelijke groet,
Kascommissie Nederlandse Vereniging te Mexico
Piet Kabel, Karel van Laack en Niels van Vliet
.

Marijke J. Larenas-Linnemann
Drs. Spaanse taal en letterkunde
Lerares M.O. Spaans
Beëdigd tolk-vertaler
Privé- en groepslessen Spaans, Engels, en Nederlands
Vertaalwerk Spaans, Portugees, Engels, Frans, Duits en Nederlands
Clases privadas y en grupo de Español, Inglés y Holandés
Traducciones Español, Portugués, Inglés, Francés, Alemán y Holandés
TEL/FAX 5675.4404
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FINANCIEEL VERSLAG
door Jorrit Tolhoek

Balans per 31 Oktober 2015
Activa

Pasiva

Bank

80,000.00

Kas

21,400.00

Vaste Activa

6,800.00

Vlottende Activa

2,600.00

Eigen Vermogen

110,800.00

110,800.00

110,800.00

Winst en Verliesrekening 1 November 2015 tot en met 31 Oktober 2016
Ontvangsten

Uitgaven

Lidmaatschap 2016

30,500.47

Donatie Koningin Juliana Fonds

Lidmaatschap 2017

11,500.00

Afschrijving Vaste Activa
Afschrijving Vlottende Activa

Evenementen

388,450.00

Kasverschil

-

264.70
430,185.77

Vooruitbetaling Tuin club Naval
Evenementen
Administratie kosten

4,743.00
696.75
5,000.00
363,960.21
7,770.00
382,169.96

Balans per 31 Oktober 2016
Activa
Bank

Pasiva
123,940.81

Kas Jorrit Tolhoek

11,100.00

Vooruit betaalde huur

5,000.00

Vaste Activa

2,057.00

Vlottende Activa

16,718.00

Eigen Vermogen

158,815.81
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158,815.81

158,815.81

Bestuur jaar 2015-2016
Winst en Verliesrekening 1 november 2015 tot en met 30 october 2016

Algemene ledenvergadering 13 nov 2015
Sinterklaasfeest
Tennistournooi
nieuwjaarborrel
Oranje gala
Tennistournooi
Wandeltocht Desierto de los leones
Homecoming borrel
Spelletjes middag
Contributie 2016
Contributie 2017
Website kosten
Walkie talkies
Bloemen
Sjaal Annemart
Stropdas Dolf
Lidmaatschapspasjes
Voorruitbetaalde huur
Donatie Koningin Juliana Fonds
Afschrijving vlottende activa
Afschrijving vaste activa
Totalen

Inkomsten
750.00
28,850.00
2,400.00
2,900.00
350,900.00

1,950.00
700.00
30,500.47
11,500.00

430,450.47

Uitgaven
Resultaat
14,087.91 13,337.91
49,851.80 21,001.80
2,320.00
80.00
2,850.00
50.00
290,034.50
60,865.50
81.00 81.00
4,245.00 2,295.00
490.00
210.00
30,500.47
11,500.00
1,000.00 1,000.00
3,000.00 3,000.00
268.00 268.00
356.00 356.00
1,746.00 1,746.00
1,400.00 1,400.00
5,000.00 5,000.00
696.75 696.75
4,743.00 4,743.00
382,169.96

48,280.51

Budget 2016-2017
Verwachte inkomsten

Lidmaatschap
Sponsors
Entree events
Entree Oranjebal

Eigen vermogen
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MX$40,000
MX$250,000
MX$45,000
MX$120,000
Totaal MX$455,000
MX$158,000

Verwachte uitgaven

Evenementen
Orangjebal
Administratie kosten

MX$70,000
MX$350,000
MX$13,000
Totaal MX$13,000

Eigen vermogen nov 2017
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MX$180,000

DE PUNTJES OP DE “Ü”
door Ad ten Kate
Voor ons Nederlanders is het volstrekt vanzelfsprekend dat alle registers redelijk op orde zijn. In het
bevolkingsregister staan we allemaal met naam en toenaam, wanneer en waar we geboren zijn, wie
onze ouders zijn, wat ons huidig adres is, of getrouwd zijn en met wie, en nog wat van dat soort uiterst
nuttige wetenswaardigheden. In het onroerend goed kadaster staat ieder lapje grond netjes
beschreven met afmetingen, wat erop staat en van wie het is. Ze hebben me verteld dat we dat aan
Napoleon te danken hebben en dat heb ik nooit betwijfeld. Waar het mij om gaat is die vanzelfsprekendheid.
We kunnen ons dan ook maar moeilijk voorstellen hoe de wereld eruit zou zien als dat niet het geval
zou zijn. Nou, en dat is in wat minder ontwikkelde landen dikwijls niet het geval. Neem een land als
Nicaragua! In 1976 werd Somoza eruit geschopt en werden alle mooie huizen in beslag genomen door
de nieuwe machtshebbers. Niet veel later werden de revolutionairen er weer uit geschopt en kwamen
de oude huiseigenaren met papieren in de hand hun bezit opeisen. Alleen was het kadaster er niet
meer, of niet meer compleet.
Nu hebben ze in Managua vast wel een Plaza Santo Domingo of iets dat erop lijkt, dus moet het ook
daar niet zo moeilijk zijn eigendomsbewijzen onherkenbaar te vervalsen. Dus had je niet alleen maar
huiseigenaren, maar ook zogenaamde huiseigenaren die hun zogenaamde bezit kwamen opeisen.
Vijftien jaar later vertelde de vertegenwoordiger van de Wereldbank in Nicaragua mij over de chaos
die dat teweeg had gebracht. Hij suggereerde wanhopig dat ze maar beter alle onroerend goed
konden verloten. En dan niet langer zeuren. Om uit te zoeken wie er gelijk had was onbegonnen werk.
In Mexico is het een stuk beter, en ook een stuk beter geworden in de tijd dat ik hier heb gewoond.
Ondanks dat kunnen ze er hier ook wat van. Nog niet al te lang geleden was het hier gebruikelijk om
vrouw en gezin in de steek te laten, ergens anders neer te strijken, daar opnieuw met terugwerkende
kracht geboren te worden om dan met de nieuwe naam een nieuw gezin te stichten, liefst met een
wat jongere vrouw. Daar was dan wel wat smeergeld voor nodig, maar dat leende je gewoon van een
‘cuate’ uit de cantina. Bovendien had die wel een vriendje die het voor de halve prijs wilde doen. De
bevolkingsregisters waren daar flexible genoeg voor.
Een ander voorbeeld is dat in 19-zoveel-en-negentig (ik ben het juiste jaar vergeten) Mexico niet mee
mocht doen aan het wereldkampioenschap voetbal omdat ze bij het kampioenschap voor onder de 18
met paspoorten hadden gesjoemeld. Ze hadden wat spelers met onvoldoende terugwerkende kracht
herboren laten worden om onder de 18 te blijven en dat kwam uit. Ondanks het feit dat Mexico nooit
veel verder komt dan de voorrondes, al dan niet door toedoen van Arjen Robben, deed dat zo’n pijn
dat ze sindsdien de zaken wat serieuzer aan gaan zijn pakken. Dat heeft geleid tot grote verbeteringen,
maar er blijven nog heel wat puntjes over die op nog heel wat i´s gezet moeten worden.
Een van de grote problemen is de nasleep van het ejido-stelsel, een erfenis van de grote nationale
held Emiliano Zapata. Die vond dat “la tierra es de quien la trabaja” en omdat dat tot Nicaraguaanse
toestanden leidde een eeuw geleden, hebben ze toen maar gezegd: als jullie er niet uitkomen, dan is
de grond van jullie allemaal. Daarmee was het eigendomsprobleem opgelost. Daarvoor in de plaats
kwam het probleem van wie doet dan wat? En dat probleem loste zichzelf op. Niemand deed niks.
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Waarom zou je iets doen als je van te voren weet dat je de opbrengst van je inspanning moet delen
met de meute? De grond was dus van wie hem bewerkte, maar er werd niet meer bewerkt.
Speltheoreten herkennen hierin het zogenaamde prisoners’ dilemma, oftewel het free-riders problem,
dat dezelfde structuur heeft. Bij het free-riders problem gaat het er niet om dat het niet eerlijk is als er
niet meebetaald wordt; waar het om gaat is dat niemand bereid is z’n best te doen als hij van te voren
weet dat ie er niks voor terug krijgt. Het schept indolentie. Dat kan nog wel voorkomen worden als er
duidelijke afspraken worden gemaakt over de verdeling van de buit, maar zodra er handen opgestoken worden met vragen waarom krijgt hij zoveel terwijl die niks doet en ik zo weinig, loopt het
vast.
Dus hebben de Mexicanen lang geworsteld met de nasleep van de revolutie en ze zijn er nog altijd niet
helemaal uit. In de staat Morelos waarvan Cuernavaca de hoofdstad is er nog steeds veel grond die
volgens de officiële papieren ejidaal eigendom is, maar die in de praktijk allang in particuliere handen
is en waarop mooie huizen staan. Meestal gaat dat wel goed, todat je verkopen wil. Dat verkopen lukt
dan ook nog wel maar wel met een stevige discount. De verplichting om te “regularizeren” wordt dan
meeverkocht. Een aantal advocaten met goede contacten bij de locale overheden hebben daar een
volledige dagtaak aan.
Een probleem waar Nederlanders in Mexico nogal eens mee in aanraking komen is de verkeerde naam
van de dochter van de dienstbode in diens geboorteakte. Die is geboren in Tinquindín, of een ander
dorpje ergens op het platte land, waar je niet kan verwachten dat ze op het bevolkingsregister al te
geletterd zijn, en van die dienstbode kan je dat nog minder. Dus heet de arme meid in haar geboorteacte Marta, maar op school hebben ze daar Martha met een h van gemaakt. De ellende is niet te overzien. Ze is dus of niet geboren, óf niet op school geweest. En om dat allemaal recht te zetten moet
mammie terug naar Tinquindín in een bus vol kippen en biggetjes die er vijf uur over doet vanwege de
onverharde weg. En ze komt terug op één poot. De andere is uitgedraaid door een plaatselijke advocaat die ze moest inschakelen om de beambte wat welwillender te maken.
Zo hebben we in de familie een neefje dat de stommiteit heeft begaan om geboren te worden met de
achternaam ‘Güendulain’, met een heuse uhmlaut op de u dus. Zoiets moet je nooit doen, dat geeft
altijd ellende. Maar ja, gebeurd is gebeurd, niets meer aan te doen. Nu was z’n moeder niet zo
ongeletterd, en behalve dat trots op een man met zo’n bijzondere achternaam, dus heeft ze de
beambte het vel over de oren getrokken en zowaar staat in de geboorteacte van die neef de uhmlaut
in volle glorie en nog op de juiste plaats ook, dwz. boven de u. Niet te geloven! En dat terwijl ze eind
jaren tachtig nog van die Underwood typemachines hadden om geboorteactes uit te typen.
De neef is inmiddels vader en z’n vrouw kennelijk wat minder trots op die achternaam. Die vrouw is
namelijk zo onoplettend geweest om de dochter op school in te schrijven zonder uhmlaut. Dus hoe die
nou straks naar de middelbare school moet doorstromen is op z’n zachtst gezegd een opgave. Gelukkig zijn ze allemaal geboren in Mexicostad, dus worden dat wat minder reisjes in tweede-rangs bussen
met biggetjes en kippen aan boord. Maar ik ben wel bang dat het toch niet helemaal gratis gaat
worden. Gunsten kosten. In Mexico.
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ALGEMENE INFORMATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN
MEXICO
Bestuur Nederlandse Vereniging in Mexico
Ere-Voorzitter:
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Zijner Majesteits Ambassadeur drs. Margriet Leemhuis
Eric van Nuland
mob. 5451 2787
ericddd@prodigy.net.mx
Janneke de Geus
5254 4013
jannekemex@gmail.com
Roeland Delfgaauw
mob. 4340 2775
mexrolo@hotmail.com
Aron Mulder
mob. 4954 3749
aronmulder@hotmail.com
Ellen Paap
mob. 11406303
paapellen@hotmail.com
Anne Schouten
mob. 777-7884992 ampschouten@gmail.com
Webmaster:
Eric van Nuland
mob. 5451 2787
ericddd@prodigy.net.mx
PoPo:
Ad ten Kate
5559 0143
adtenkate@hotmail.com
Website Nederlanse Vereniging in Mexico:
info@nvmexico.com
Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt 500 pesos per
familie per kalenderjaar. Leden kunnen
deelnemen aan alle activiteiten die
georganiseerd worden door de vereniging en
ontvangen driemaandelijks het verenigingsblad de PoPo.
Aanmelding nieuwe leden
Na betaling van het lidmaatschap een e-mail
sturen naar info@nvmexico.com met kopie
van het stortingsbewijs, naam, adres,
telefoonnum-mer.
Betalen lidmaatschap
Bedrag van $500 pesos kunt u contant betalen
aan de entree tijdens de events die worden
georganiseerd
door
de
Nederlandse
Vereniging. Voor vragen gerelateerd aan het
lidmaatschap kunt u terecht bij de
penningmeester.

DÉSIRÉE LARENAS LINNEMANN
Alergologe en kinderarts
(kinderen en volwassenen)

HOSPITAL MÉDICA SUR
Puente de Piedra n° 150
Col. Toriello Guerra - Del. Tlalpan
14050 Mexico D.F.
Torre 2, consultorio 602
tel/fax: (52-55) 5171-2248, 5606-6222 ext.4372
Celular: (52 of 044)-55-8509.5950
www.dra-desiree-larenas.medem.com
Officieel bedrijfsarts van de Nederlandse Ambassade
Opleiding: Rijksuniversiteit Utrecht.
Instituto Nacional de Pediatría, México

Website www.nvmexico.com
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