
                                                      
 

 

MAS vrouwen bekleden functies binnen regionale organisaties 
 
SDG 5 staat voor gendergelijkheid. De doelstelling is: Bereik gendergelijkheid en 
empowerment voor alle vrouwen en meisjes.  Gendergelijkheid is voor de MAS een 
belangrijk onderwerp. Het beleid van de MAS is onder andere gericht op stimuleren van 
de regionale participatie van de vrouwelijke professionals.  
 
Afgelopen maand zijn de jaarlijkse algemene vergadering en de WiMAC bestuursraad 
verkiezingen 2021 gehouden. Ilaisa Lila, Business Support medewerker bij de MAS, is              
bij acclamatie gekozen als Director, Finance in het nieuw gekozen bestuur voor een 
zittingstermijn van twee jaar.  
 
De Women in Maritime Association, Caribbean (WiMAC) is een regionale organisatie van 
vrouwelijke maritieme professionals in het Caraïbisch Gebied, die zich inzet voor het verbeteren 
van de omstandigheden, participatie en bijdrage van vrouwen in de maritieme sector. Deze 
regionale organisatie is in 2015 opgericht onder auspiciën van de Internationale Maritieme 
Organisatie. Vanaf de oprichting heeft de MAS zitting in het bestuur. Per 1 december 2021 is er 
een “National Chapter” van WiMAC opgericht.  
 
Bernice Mahabier, Manager Nautisch Beheer, is de voorzitter van de MACHC Internationale 
kaarten coördinatie (MICC) Werkgroep. Zij leidt per kwartaal de vergaderingen die deze 
werkgroep belegd en doet verslag aan de MACHC die jaarlijks bijeenkomt om van gedachte te 
wisselen over diverse hydrografische ontwikkelingen. 
De Maritieme Autoriteit Suriname is sinds 2008 lid van de Meso-Amerikaanse-Caribische Zee 
Hydrografische Commissie (MACHC). Deze organisatie ondersteunt de activiteiten van de 
Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) op regionale basis. 
 
Er zijn werkgroepen die ondersteuning geven aan de MACHC, de MACHC Internationale 
kaarten coördinatie (MICC) Werkgroep is er één van. De MICC is belast met de ontwikkeling en 
het onderhoud van officiële zeekaarten in zowel papieren als digitale formaten, waaronder:  

• ontwikkelen en onderhouden van een geïntegreerd internationaal kaartschema voor de 
regio; 

• zorgdragen voor goed onderhoud en actualisering van nautische documenten; 

• voorstellen ontwikkelen voor nieuwe c.q. gewijzigde INT kaartschema’s; en 

• coördineren van ontwikkeling en onderhoud van ENC-schema's. 
 
De MAS is heel trots op deze dames en wenst hun succes toe met de toevertrouwde 
verantwoordlijkheden.  
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