
Van onze verslaggevers
Willemstad - Tien koren hebben
zaterdag meegedaan aan het ko-
renfestival van Fundashon Kor-
nan Uni in de kerk van Groot
Kwartier. Het was al de 28ste
editie van het festival. De koren
brachten grote variaties aan
zang-, muziek- en stemarrange-
menten, die van hoog niveau
waren. De kerk zat goed vol met

belangstellenden. Gilbert Gru-
ning zei in zijn welkomstwoord
dat het festival jaarlijks blijft
groeien. Door financiële beper-
kingen waren er dit keer geen
buitenlandse koren. De organi-
satie hoopt op meer subsidie van
de overheid zodat het internatio-
naal karakter van het festival be-
waard kan blijven. 

De koren werden beoordeeld

op muzikale zinsvorming, into-
natie, interpretatie, koordirectie
en dynamiek. De jury was wel
internationaal met leden uit Co-
lombia, Bonaire en Curaçao. De
koren kregen schriftelijk feed-
back en verbeterpunten. Een
eerste indruk van de jury was dat
de kwaliteit van de koren enorm
is verbeterd. 

Voor het korenfestival van
2015 heeft Fundashon Kornan
Uni al weer nieuwe plannen ge-
maakt. 

Dat zei directeur Edward Hee-
renveen van Insel Air gisteren
desgevraagd tegen het Antilli-
aans Dagblad. Naar de oorzaak
van de overboekingen wordt nog
onderzoek gedaan. ,,Wij over-
boeken nooit vluchten van en
naar Suriname, want die zitten
altijd vol.” Wel is duidelijk dat
het fout is gegaan in het reserve-
ringssysteem Sita. 

Insel Air heeft enkele maan-
den de vluchten tussen Aruba
en Suriname via Curaçao moe-
ten uitvoeren wegens proble-
men met de Surinaamse ver-
gunningen voor Insel Air Aruba.
,,Die vluchten hebben we met
een MD 80 uitgevoerd, terwijl
Insel Air Aruba met een Fokker
70 vliegt met maar tachtig passa-
giers. Toen Insel Air Aruba de
vergunning kreeg voor recht-
streekse vluchten naar Parama-
ribo zijn we de passagiers gaan
overboeken. Daarbij is voor de
vlucht van zaterdag iets mis ge-
gaan.” Heerenveen zegt dat In-
sel Air zelf en het reisbureau in
Suriname passagiers heeft over-
gezet. Daarbij is het aantal plaat-
sen in Sita niet juist opgeno-
men, concludeert de directeur,
want er zijn negen meer passa-
giers overgezet naar Insel Air
Aruba dan er plaatsen waren.

Op de Surinaamse nieuwssite

Starnieuws werd gesproken over
17 passagiers die niet meekon-
den. ,,Ik weet niet hoe zij heb-
ben geteld, maar het waren er
negen.” Heerenveen vindt het
woord ‘drama’ dat daar werd ge-
bruikt ook overdreven. ,,Met ie-
dereen hebben we contact ge-
had. Ze hebben allemaal een an-
dere vlucht gekregen. Vijf zijn er
zondag vertrokken en de laatste
vier gaan maandagochtend (van-
daag, red.).” Ter compensatie
hebben de getroffen passagiers
een retourticket gekregen van
Insel Air. Heerenveen verwacht
dan ook geen schadeclaims.

Naar de oorzaak van de fout in
het reserveringssysteem wordt
onderzoek gedaan. Ook zegt
Heerenveen dat nu alle vluchten
die zijn overgezet van Insel Air
Curaçao naar Insel Air Aruba
nog eens nagekeken worden om
herhaling te voorkomen.
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Systeemfout
zorgt voor
overboeking
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alle passagiers die zaterdag in Suriname
moesten achterblijven wegens een overboekte vlucht van
Insel Air Aruba zijn op de plaats van bestemming aan-
gekomen. De laatste vier zouden vanochtend vliegen. 

Muzieklessen
Haïtiaanse 
jongeren

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Winthrop RF
Curiel Fonds (WRFC) heeft het
startschot gegeven voor kwarta-
en zanglessen aan jongeren van
de Haïtiaanse gemeenschap.
Het gaat om 35 jongeren van 8
tot 12 jaar. De lessen worden ver-
zorgd door docent Isaira Gomes
in het buurtcentrum Wishi/
Marchena. Het WRFC-Fonds is
in beheer van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds Caribisch
Gebied en beoogt initiatieven op
het gebied van muziek, drama
en dans of de aanschaf van een
passend muziekinstrument fi-
nancieel te ondersteunen en sti-
muleren, en richt zich met na-
me op jonge talenten. 

Een van de deelnemende koren bij het festival van Fundashon Kornan Uni. 
FOTO FUNDASHON KORNAN UNI
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Ministerie van Financiën
INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO

Inspektor di Impuesto ta partisipá lo siguiente.

• Entrante 1 di òktober 2014 e prima di seguro básiko pa penshonado a bira 6.5%

• E tarifa general entrante 1 di nòvember  2014 a bira 13%. Si e segurado tin un   

 dunadó di trabou, esaki ta paga 9% i e segurado ta paga 4%.

• Pa personanan ku tin un entrada di mas ku 12.000 fl orin pero menos ku 18.000   

 fl orin pa aña a introdusí entrante 1 di nòvember un asina yamá “gliding scale” ku  

 ta duna un redukshon riba e prima ku mester paga. 

• E entrada máksimo pa pago di prima di seguro básiko a subi entrante 1 di nòvem 

 ber 2014 di 100.000 pa 150.000 fl orin.

• Entrante 1 di yanüari 2015 e tarifa general ta bira 13.6%. E dunado di trabou ta   

 kontribuí ku un minimo di 9.3%.

• Entrante 1 di yanüari 2015 e prima nominal di 82 fl orin pa aña ta keda eliminá.

Inspektor di Impuesto Kòrsou

Redukshon Pa un entrada mas ku Te ku un entrada menos ku

 3,8% 12.000 13.201

 2,8% 13.200 14.401

 1,9% 14.400 15.601

 1,1% 15.600 16.801

 0,6% 16.800 18.001

TV Amplifi er Services

• REPAREERT ALLE 

MODELLEN EN MERKEN

• tv’s, fl atscreen plasma LCD,

• radio amplifi er, snel en 

professioneel.

• Wij halen alles bij u op en 

leveren het als nieuw af.

• Opname van video 

cassette, long play & 

audio cassette naar CD

• Voor een afspraak, bel:

 Tel. 520-3692 / 667-0213

• Wij werken uitsluitend 

volgens afspraak.
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FKU wil internationaal karakter
van korenfestival behouden


