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MANAGER BONAIRE

Wij zijn op zoek naar een 
hands on manager

voor ons restaurant – en 
kledingbedrijf op Bonaire.

Deze persoon neemt een vertrouwenspositie in.
Beheersing van het Spaans in woord en 
geschrift vereist. Papiaments gewenst. 

Vereisten: 
universitaire of HBO opleiding.

CV met referenties en pasfoto sturen naar:
andinotrading@yahoo.com
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EXECUTORIALE VERKOPING

Op donderdag 11 december 2014 des voormiddags op of 
omstreeks tien uur (10.00 uur am) zal ten overstaan van notaris 
mr E. Steenbaar, haar waarnemer of opvolger, te haren kantore aan 
de Kaya Flamboyan 14A, alhier, de executoriale openbare verkoop 
als bedoeld in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek worden 
gehouden van:

een perceel grond, gelegen in het tweede district van Curaçao te 
“JONGBLOED”, bekend als kavel nummer 8, ter grootte van 685m², 
nader omschreven in meetbrief nummer 819 van 1973, met het 
daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Ledaweg 33, 33A, en 33B.  
 
Tot 14 dagen vóór de verkoopdatum kunnen onderhandse schriftelijke 
biedingen worden gericht aan het adres van voornoemde notaris. 
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat echter de 
executant gehouden is op een bieding in te gaan.

De veilingsvoorwaarden zullen 8 dagen vóór de verkoopdatum ter 
inzage liggen ten kantore van voornoemde notaris. 
Deze voorwaarden houden onder meer in dat iedere bieder zich 
dient te identifi ceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden 
dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een 
bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom vermeerderd 
met de veilingskosten of van de inzetsom vermeerderd met de 
veilingskosten.

Deze veiling zal plaatsvinden bij opbod en vervolgens bij afmijning 
(afslag) in één zitting.

Het minimumbod dat verlangd wordt is Naf.135.000,--.

De executant behoudt zich het recht voor om zonder opgave van 
redenen de veiling aan- of op te houden, danwel op een nader door 
hem te bepalen tijdstip voort te zetten.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Simon & Steenbaar
notarissen
Kaya Flamboyan 14A
Curaçao
Telefoon  : +599-9-7371117
Fax  : +599-9-7371115
E-mail  : info@simon-steenbaar.com
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TE HUUR

Grote berg (Kaya Dakue);

Een ruime woning, 

indeling: woon/eetkamer,

Moderne keuken, 3 slaap, 2 badkamers,

Overdekte voor/achterporch, 

was en aparte berghok, Garage, 

mooi uitzicht arriverende vliegtuigen.

Naf: 1500,- p/mnd 1 mnd borg 

Info Tel: 517-5015
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TE HUUR AANGEBODEN 

woning 2 slaapkamers 

2 badkamers.

semi -gemeubileert.

garage ,appartement 

ruim koraal rustige buurt te  ip 

Tel.864-1004 /565-2511
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TE HUUR AANGEBODEN 

Woning 3 slaapkamers,

3 badkamers.

keuken, voorporch, 

washok buiten, garage, 

ruim koraal rustige buurt te  ip 

Tel.864-1004 /565-2511
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AANGEBODEN

Timmeren/ tegel 2 RHer/ 

Schilder biedt zich aan:

Gespecialiseerd in: 

Renovatie, Afbouw, Dak lekkages,

Houten (tuin) meubelen, 

Schaduwdoeken plaatsen,

Palapa’s, Tegelwerken, Schilderwerken.

Tel: 521-3864 / 864-0400
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De voormalige top van de Girobank. FOTO’S ARCHIEF

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. 

Het filiaal van Girobank in Punda. 

Vragen en antwoorden
Op formele, schriftelijke
vragen van de redactie aan de
CBCS over Girobank kreeg
deze krant in eerste instantie
geen concreet antwoord. ,,De
CBCS bevestigt dat met het
instellen van de noodrege-
ling het functioneren van de
Girobank normaal verder zal
gaan. Voor specifieke vragen
betreffende operationele
aangelegenheden van de
Girobank dient u contact op
te nemen met de Girobank.”
De huidige top van de Giro-
bank zegt echter niets. In
een eerder contact met de
redactie verklaarde de tijde-
lijk met de leiding belaste
Christian Peterson: ,,Ik ben
niet gemachtigd om verkla-
ringen aan de media af te
geven. Ik verwijs u daarom
dan ook gaarne naar de
CBCS hiervoor.” Getekend
Peterson als ‘proxy holder of
CBCS in charge with mana-
gement Girobank nv’.
Na herhaaldelijk aandringen
liet de CBCS in tweede in-
stantie wel iets meer los,
hoewel bij vijf vragen telkens
wordt verwezen naar het
antwoord op de eerste vraag.
Die vraag luidde: Kunt u
bevestigen dat de Girobank
sinds enige tijd de krediet-
verstrekking heeft
gestopt/gematigd? ,,De acti-
viteiten van Girobank, na het
uitspreken van de noodrege-
ling, gaan onverstoord door.”
Het Antilliaans Dagblad
wacht overigens al veel lan-
ger - sinds 16 oktober 
2014 - op beantwoording van
meer algemene vragen over
de situatie bij de Girobank.
Het ging onder andere om
deze reeks schriftelijke vra-
gen:
,,Geachte directie bon dia,
onze krant is voornemens
spoedig te publiceren over de
status van Girobank met als
doel het publiek te informe-
ren over de stand van zaken.
De noodregeling is nu bijna
een jaar, 10 maanden (in-
middels ruim 11 maanden,

red.), van kracht. CBCS-
president de heer Tromp
verklaarde aanvankelijk
tegenover diverse media te
verwachten dat dit van ‘korte
duur’ zou zijn. Enkele vra-
gen:
- Wat is er de afgelopen peri-
ode gebeurd?
- Wat zijn op dit moment de
toekomstperspectieven van
Girobank?
- Is er (al) gesaneerd?
- Is de huidige operatie van
Girobank (weer) winstge-
vend?
- Hoeveel bedraagt de solva-
biliteit?
- Staat de solvabiliteit niet
langer onder druk; wat is
daarvoor gebeurd/gedaan?
- Is er (al) geherkapitaliseerd?
- Zo ja, voor welk een abso-
luut totaalbedrag en welk
percentage van het eigen
vermogen?
- Zo ja, door de (bestaande)
aandeelhouders?
- Of door nieuwe aandeel-
houders?
- Zo ja, wie zijn de nieuwe
aandeelhouders en wie wa-
ren de aandeelhouders ten
tijde van de noodregeling?
- Wanneer kan (naar ver-
wachting) de noodregeling
weer worden opgeheven?
- Hoeveel personeelsleden
telt Girobank nu (en in ver-
gelijking met een jaar gele-
den)?
- Wie vormen op het mo-
ment het bestuur (directie en
de Raad van Commissaris-
sen)? Allen namens de
CBCS?
- Is toezichthouder CBCS
van oordeel dat het publiek -
ten einde vertrouwen te
hebben en vooral te behou-
den in Girobank en het
bankwezen in het algemeen -
(regelmatig) geïnformeerd
dient te worden?
- Zijn er andere zaken die de
CBCS hieraan wil toevoegen
teneinde het vertrouwen van
het publiek en rekeninghou-
ders/deposanten te waarbor-
gen?

niet zoals het hoort


