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‘Geen sprake van boycot’
Van een onzer
verslaggeefsters

Willemstad - Er is - in
ieder geval namens
de regering van
Curaçao - geen sprake
van een boycot van de
viering van Koninkrijksdag in Nederland. Dat heeft premier Ivar Asjes
(Pueblo Soberano)
gisteren tijdens de
wekelijkse persbijeenkomst
van
de
ministerraad in Fòrti
bekendgemaakt.
Elsevier schreef woensdag in een artikel dat de
premiers van Curaçao,
Aruba en Sint Maarten de
viering van Koninkrijksdag in Nederland zouden
boycotten uit protest tegen
het gedrag van het kabinet
Rutte jegens de eilanden.
,,Dit is extra pijnlijk, omdat maandag aanstaande
een lustrumviering wordt
gehouden. Het is dan precies 60 jaar geleden dat
koningin Juliana haar
handtekening zette onder
het Statuut voor het Koninkrijk”, aldus Elsevier.
En: ,,Om de banden tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen aan te
halen, wordt elk jaar op 15
december een feestelijk
concert verzorgd met deelname van artiesten uit alle
Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - Vuilnisophaal en -verwerkingsbedrijf Selikor heeft in 2013
een nettowinst geboekt
van 226.000 gulden. Dat
was fors minder dan het
resultaat van ruim 1,9 miljoen over 2012. Vooral de
Advertentie

On the safe side

dekracaribbean.com

Asjes distantieert zich van verklaringen Elsevier
delen van het Koninkrijk.
Het komt wel eens voor
dat één van de regerings-

leiders verhinderd is,
maar het wordt beschouwd als een affront

dat drie ministers-presidenten tegelijk afzeggen.”
Deze krant heeft al eer-

der bekendgemaakt - en
dit in de editie van gisteren ook herhaald - dat pre-

Blues Bar weer open na renovatie

De Blues Bar in het Avila’s Blues Bar & Restaurant is na een week van
intensieve verbouwingen afgelopen dinsdag weer geopend. Vooral de
bar heeft een flinke metamorfose ondergaan. Vorige week vond de eerste fase van de renovatie plaats. De tweede fase vindt volgend jaar
plaats, dan worden ook alle tafels en stoelen vervangen. Om de renovatie te vieren was er een feestelijke avond met live muziek van JeanJacques Rojer en Nikkie Fleur. Elke donderdagavond speelt de huisband met de welbekende Hershel Rosario, Ronchie Mattews en Stanley
Betrian. Meer informatie over de Blues Bar kan worden verkregen op
de website van het Avila Hotel. www.avilahotel.com FOTO AVILA HOTEL

Winst Selikor flink lager
kosten en dan in het bijzonder de personeelslasten waren hoger in
2013.
Dit blijkt uit het jaarverslag 2013 dat Selikor naar
de media stuurde. Naast
een gezonde financiële
huishouding, zijn voor Selikor-directeur
Wesley
Kook de belangrijkste
punten: milieubehoud en
recycling, de samenwerking met gezagsorganen
met betrekking tot preventieve en repressieve acties
tegen illegale dumping en
‘hoe wij onze klanten en
de gemeenschap in zijn

geheel goed van dienst
kunnen zijn’.
De hele samenleving is
kritischer geworden, stelt
de directie, en kijkt met
het bedrijf mee, levert kritiek als de dienstverlening
niet aan de verwachtingen
voldoet. ,,Selikor is zich
dat heel bewust en het is
dus essentieel dat de organisatie daar goed naar
luistert en kan verantwoorden waarom bepaalde beslissingen genomen
worden.”
De bedrijfsopbrengsten
waren in 2013 met 43,6
miljoen iets lager dan de

43,8 miljoen een jaar eerder. De personeelskosten
groeiden van 22,9 miljoen
naar bijna 24,2 miljoen.
Ook de voorzieningen personeelsbeloning steeg van
566.000 naar 677.000.
De overige bedrijfskosten
bleven met 15 miljoen nagenoeg gelijk, terwijl de afschrijvingskosten
bijna
3,6 miljoen bedroegen. Selikor heeft een balanstotaal van 60,2 miljoen,
waarvan een aanzienlijk
bedrag aan vorderingen,
namelijk 27,1 miljoen
(was 24,6 miljoen per
eind 2012) - bijna even

mier Asjes ervoor heeft gekozen om 60 jaar Statuut
op eigen bodem te vieren,
samen met de Curaçaose
gemeenschap. In zijn
plaats zal vicepremier
Etienne van der Horst
(PAIS) aanwezig zijn bij
de viering van Koninkrijksdag in Nederland.
Ook Statenvoorzitter Mike
Franco (PAIS) zal bij de
viering aanwezig zijn.
,,Aangezien het om een
belangrijke viering gaat,
hebben we besloten dat
het belangrijker is dat ik
hier op Curaçao ben met
de Curaçaose gemeenschap om deze dag te vieren”, aldus Asjes gisteren.
,,Ik wil duidelijk maken
dat er absoluut geen sprake
is
van
een
boycot. In ieder geval namens Curaçao zeker niet.”
Voor de viering van 60
jaar Statuut, komende
maandag, zijn onder anderen alle oud-premiers van
Curaçao en de Nederlandse Antillen uitgenodigd,
evenals de ministers-presidenten van Aruba en Sint
Maarten. Zowel premier
Mike Eman van Aruba als
demissionair
ministerpresident Sarah WescotWilliams van Sint Maarten heeft bevestigd aanwezig te zullen zijn.
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‘Jongeren betrekken
bij viering Statuut’
groot als het eigen vermogen van 27,5 miljoen. De
langlopende schulden zijn
bijna 3,8 miljoen en de
kortlopende schulden 17
miljoen. Ernst & Young
Dutch Caribbean gaf een
goedkeurende
accountantsverklaring.
,,De financiële resultaten van Selikor in 2013
zijn, hoewel positief, stevig achtergebleven bij het
jaar ervoor”, aldus het verslag van de directie. ,,De
economische malaise en
stijging van kostencomponenten die, voor het merendeel, niet direct door
Selikor te beïnvloeden
zijn worden steeds voelbaarder.”

