
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sportstichting Se-
dreko verbiedt vrijwilligers en
medewerkers niet om zich in te
schrijven bij de nieuwe sport-
stichting FDDK. Dat schrijft
diensthoofd Wilmer Bakboord
in een opmerkelijk bericht aan
de media. 

,,Het is aan ieder voor zich om
de beslissing te nemen die hij
zelf correct vindt. Voor Sedreko
zullen altijd de positieve werk-
zaamheden die de vrijwilligers
en medewerkers hebben uitge-
voerd voor de sport blijven gel-
den. 

,,Ik wil hen dan ook uit naam
van Sedreko bedanken voor al
hun inzet en liefde voor de “

jeugd en sport”, aldus Bak-
boord.

Er is veel te doen geweest over
de oprichting van de nieuwe
stichting FDDK, zowel wat be-
treft de fondsen die werden be-
steed vanuit de overheidskas tij-

dens verschillende ronden van
financiële maatregelen, als de
wijze waarop de taken van de
reeds bestaande stichting Sedre-
ko werden overgezet naar de
nieuwe stichting die begin vol-
gend jaar actief moet zijn. 
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Curaçao

Advertentie

Time: 19.00 - 01.00 
Place: Landhuis Brakkeput Mei Mei
Price: Nafl. 50,- p.p. (incl. Nafl. 25,- 

worth of tokens) or 2.250 Fun Miles
Tickets available at: 
24 Uur Uit de Muur, Albert Heijn, 
Fun Miles Office, Licores Maduro, 
Mensing’s Caminada and 
Van den Tweel Supermarket

Saturday Nov. 8

Fine Wine & Food Event
Advertentie

Adembenemend

Adembenemend. Dat is deze foto van een zwemmende leguaan,
genomen op Bonaire. ,,Ik deed een poging om onderwaterfoto’s te
maken van de zonsondergang toen er een groene leguaan mijn kant
op kwam zwemmen. Precies voor mijn lens kwam de leguaan
boven water om snel een hap adem te nemen”, aldus fotograaf
Lorenzo Mittiga tegenover National Geographic. Met deze foto
neemt de fotograaf deel aan de fotowedstrijd van National
Geographic in de categorie ‘Natuur’. FOTO LORENZO MITTIGA

Vrijwilligers mogen naar FDDK

2e Kamer
vervroegt
Isla-debat
Van onze correspondent
Den Haag - Het overleg van de Tweede
Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met minister
Ronald Plasterk (PvdA) over de problematiek rond de
Isla-raffinaderij is ruim een maand vervroegd.

Het debat stond aanvankelijk
geagendeerd voor 10 december,
maar wordt nu al volgende week
donderdag gehouden. D66-Ka-
merlid Wassila Hachchi had er
eerder al op aangedrongen het
overleg zo snel mogelijk te hou-
den. Aanleiding is het besluit
van minister Jeanine Hennis-
Plasschaert (VVD) van Defensie
om defensiepersoneel dat in wij-
ken onder de rook van de Isla ge-
huisvest is (ook financieel) te fa-
ciliteren bij een verhuizing naar
een locatie op het eiland waar de
volksgezondheid niet wordt be-
dreigd door uitstoot van de raffi-
naderij. Hachchi verbaast zich
erover dat de omgeving van de
Isla voor de ene groep Konink-
rijksburgers (Nederlands defen-
siepersoneel) te ongezond wordt
bevonden, maar voor Curaçaose
Nederlanders kennelijk niet. De
Nederlandse regering staat voor-
alsnog op het standpunt dat de
Curaçaose regering verantwoor-
delijkheid draagt voor haar eigen
burgers. De Isla is niet het enige
(heikele) agendapunt. Ook het
Nederlandse besluit om via de
Rijksministerraad de Sint Maar-
tense gouverneur Eugene Holi-
day per aanwijzing te gelasten
niet over te gaan tot het benoe-
men van een nieuw kabinet
voordat een Nederlands onder-

zoeksteam de kandidaat-be-
windslieden extra streng heeft
gescreend wordt door de Kamer-
commissie besproken met
Plasterk. De minister heeft niets
te vrezen van het debat. Een rui-
me Kamermeerderheid staat
achter het Nederlandse ingrij-
pen.. De commissie spreekt ten
slotte ook nog over de voortgang
op Curaçao en Sint Maarten van
de zogeheten verbeterplannen
waarvoor op 10 oktober 2010 ho-
ger toezicht is ingesteld omdat
de landen er nog niet klaar voor
waren bepaalde taken zelfstan-
dig uit te voeren. Uit de jongste
rapporten blijkt dat er op beide
eilanden met name bij de poli-
tiekkorpsen en de gevangenis-
sen weinig vooruitgang wordt
geboekt. 

Diezelfde dag staat er nog een
tweede overleg van de commis-
sie met Plasterk op de agenda
die geheel gewijd is aan financi-
ële kwesties. Op de agenda
staan: het rapport van het Colle-
ge financieel toezicht over de be-
groting 2014 en meerjarenra-
ming van Aruba, de in septem-
ber verschenen rapportage van
het IMF over Curaçao en Sint
Maarten alsmede de halfjaarrap-
portages van het Cft over Cura-
çao, Sint Maarten, Bonaire, Sint
Eustatius en Saba.

Smokkelaar
moet Land
betalen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - R. Schotborg hoeft
minder te betalen aan het Land
voor het voordeel dat hij genoten
heeft uit de handel in cocaïne. In
eerste instantie werd van hem
ruim 407.000 gulden gevor-
derd, maar in eerste aanleg werd
dit bedrag verminderd tot
350.000 gulden. Hiertegen ging
hij in hoger beroep waarbij nu
gevonnist is dat hij ruim
226.000 gulden moet betalen.
In de periode van 1 januari 2011
tot 22 september 2011 heeft
Schotborg deelgenomen aan
een criminele organisatie waar-
bij hij cocaïne uitvoerde. In het
vonnis staan illegale inkomsten
en uitgaven. Op de lijst komen
onder andere bedragen voor
van, de uitgave van 33.500 gul-
den ten behoeve van een feest
van Claudius Philips en een
feest op Bonaire, de aanschaf
van een BMW en het onderhou-
den van zijn maîtresse.


