
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Met in-
gang van dit jaar geeft
de Curaçao Tourist
Board (CTB) jaarlijks
400.000 gulden aan
subsidie aan Funda-
shon Bon Intenshon
voor de organisatie
van het Curaçao
North Sea Jazz
Festival (CNSJF). Dat
staat in een brief van
de CTB aan de stich-
ting. De brief is in 
het bezit van het
Antilliaans Dagblad. 

In het schrijven geeft
CTB aan het belang en de
impact op de economie
van het eiland te erken-
nen. ,,Over de afgelopen
vijf jaren heeft Fundashon
Bon Intenshon succesvol
het Curaçao North Sea
Jazz Festival georgani-
seerd. Wij onderkennen
ook de grote investeringen
die zijn gedaan om dit eve-
nement te organiseren op
het eiland en de positieve
economische impact die
het evenement heeft voor
de toeristische sector in
het bijzonder en voor de
economie van het eiland
in het algemeen”, aldus
het toeristenbureau in de
brief aan Fundashon Bon
Intenshon (FBI). En:
,,Voortgang van dit festival
is van groot belang voor
het creëren van hoog-
waardige activiteiten die

het eiland wereldwijd be-
kendmaken.” 

Sinds de introductie van
het CNSJF heeft CTB het
festival ondersteund door
te investeren in de interna-

tionale marketing van het
evenement en het bren-
gen van de internationale
pers naar het eiland. ,,Dit
om zodoende het evene-
ment verder onder de aan-

dacht van de potentiële be-
zoekers te brengen”, aldus
CTB. Naast de reeds ge-
noemde investeringen zal
het Curaçaose toeristen-
bureau nu ook jaarlijks

een groot bedrag aan sub-
sidie op de rekening van
Fundashon Bon Inten-
shon storten ‘om te helpen
met het dekken van de ho-
ge kosten verbonden aan

dit evenement’. ,,Wij wil-
len daarom aan FBI een
jaarlijkse bijdrage geven
van 400.000 gulden vanaf
dit jaar (2014) en ook ge-
durende de komende ja-
ren, mocht dit evenement
doorgang vinden.” De eer-
ste bijdrage van CTB voor
het CNSJF zal in het eerste
kwartaal van 2015 worden
overgemaakt op de reke-
ning van FBI. 

Deze krant meldde
gisteren nog dat de ver-
zochte vrijstelling van om-
zetbelasting op de kaart-
verkoop van het CNSJF
opnieuw is afgewezen.
Eerder liet Percy Pinedo,
als woordvoerder van Fun-
dashon Bon Intenshon die
het CNSJF eind van de
maand voor de vijfde keer
organiseert, zijn ongenoe-
gen blijken dat het bij de
voorgaande vier edities
steeds niet is gelukt de
vrijstelling te verwezenlij-
ken, maar nog hoop had
op een gunstig besluit
voor dit jaar. Pinedo wees
erop dat het hier gaat om
een investering van ruim
6 miljoen dollar door één
organisatie, die zelf niets
overhoudt aan het festival,
maar die de Curaçaose
economie direct wel 20
miljoen dollar oplevert,
om over de indirecte im-
pact maar te zwijgen. 

De verzochte vrijstelling
van omzetbelasting op de
kaartverkoop van CNSJF
zou tussen 250.000 en
300.000 gulden bedra-
gen. 
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Jong duo wint prestigieuze prijs

Boudinho de Jong (26) en Gino Jacobs (27, links op de foto) - de bedenkers van www.skempi.com - hebben gisteren
de Premio Komersiante Briante 2014 in de wacht gesleept. De Maduro & Curiel’s Bank (MCB) organiseert de prijs-
uitreiking elk jaar om zakenlui die uitblinken in het zonnetje te zetten. De Jong en Jacobs zijn drie jaar geleden met
het idee gekomen om een online muziekplatform voor de Dutch Caribbean te creëren. Sinds oktober 2013 is de
website met muziek van Curaçao, Aruba, Bonaire en de andere eilanden, online. ,,Het platform groeit snel. Overal
ter wereld wordt nu naar Caribische muziek geluisterd. Op deze manier zetten we onze muziek op de internationale
kaart”, zo laat De Jong weten.  FOTO JEU OLIMPIO 

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Het ontslag
van Meendert ‘Menki’ Ro-
jer, stafmedewerker hu-
man resources bij het mi-
nisterie van Algemene Za-
ken en ook actief op de
radio, is niet alleen - zoals
sommige mensen bewe-
ren - gebaseerd op uitlatin-
gen die hij heeft gedaan.
Dat laat de regering in een
officiële verklaring weten.
Afgelopen week werd be-
kend dat Rojer, die al 27
jaar bij de overheid op Cu-

raçao werkzaam is, werd
ontslagen. Zijn ontslag
werd vorige week door de
Raad van Ministers geac-
cordeerd. Volgens velen
zou Rojer zijn ontslagen
vanwege zijn uitlatingen
en commentaar op poli-
tiek gebied. Zo heeft hij
enkele maanden geleden
naar voren gebracht dat

minister-president Ivar
Asjes volgens hem zijn ex-
cuses moet aanbieden aan
de directeur van de Cen-
trale Bank, Emsley Tromp.
Wijlen Helmin Wiels had
in het verleden geen
woord over voor Tromp,
maar inmiddels is de
vrouw van Asjes wel in
dienst van de Centrale

Bank, aldus Rojer, die
vindt dat de premier daar-
om zijn excuses moet aan-
bieden aan de directeur
van de CBCS. Volgens Ro-
jer heeft Asjes hem schrif-
telijk laten weten niet ge-
diend te zijn van zijn uit-
spraken. Eerstgenoemde
bleef zijn mening over de
politiek echter kenbaar

maken via de pers. In een
persbericht heeft de rege-
ring gisteren laten weten
dat het proces voor het
ontslag van Rojer conform
de Landsverordening ma-
terieel ambtenarenrecht is
verlopen. ,,In dit kader wil
de regering benadrukken
dat de beslissing, op basis
van adviezen die zijn inge-
wonnen, is genomen. De
beslissing is dus geba-
seerd op uitgebreide docu-
mentatie die door een ge-
brekkige prestatie op de
werkvloer is verzameld.”
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‘Ontslag Rojer niet alleen
vanwege uitlatingen’


