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Opinie/Service
BIOSCOPEN
www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

17 - 23 SEPTEMBER
EVEREST 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 18:15 21:00
Zat.- en zondagmatinee: 12:45 15:30
BLACK MASS 2D
Nieuw deze week
Dagelijks: 16:45 19:45
Late Show Fri. and Sat.: 22:45
Zat.- en zondagmatinee: 13:45
MAZE RUNNER: THE
SCORCH TRIALS MX4D
Dagelijks: 19:15
Zat.- en zondagmatinee: 14:15
MAZE RUNNER: THE
SCORCH TRIALS 3D
Dagelijks: 17:45 20:30
Zat.- en zondagmatinee: 15:00
THE PERFECT GUY 2D
Dagelijks: 17:15 19:30 21:45
Zat.- en zondagmatinee: 12:45 15:00
THE TRANSPORTER
REFUELED MX4D
Dagelijks: 17:00 22:00
THE TRANSPORTER
REFUELED 2D
Dagelijks: 20:00 22:15
Zat.- en zondagmatinee: 15:15
RICKI AND THE FLASH 2D
Zat.- en zondagmatinee: 12:45
NO ESCAPE 2D
Laatste week
Dagelijks: 17:30
HITMAN: AGENT 47 2D
Laatste week
Late show vr.- en zaterdag: 23:15
Zat.- en zondagmatinee: 12:45
www.themoviescuracao.com

24-uur hotline
Tel.: 465-1000

17 - 23 SEPTEMBER
EVEREST 3D
Nieuw deze week
Dagelijks: 18.45 21.30
Zat.- en zondagmatinee: 13.15 16.00
THE PERFECT GUY
Dagelijks: 17.45 20.00 22.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.15 15.30
MAZE RUNNER: THE
SCORCH TRIALS 3D
Dagelijks: 18.30 21.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.45
THE TRANSPORTER REFUELED
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 15.00
NO ESCAPE
Dagelijks: 17.15

HET WEER OP
DE ANTILLEN

LEZERS AAN HET WOORD

Aanstoot uitstoot
Zouden er naast de imaginaire
mondkapjes ook oogbadjes aan
te slepen zijn voor hen die niet
weg (kunnen) kijken van de
dagelijkse zonsverduistering
door de smookgordijnen van de
Isla?
Deze tezamen met de ook niet
genoeg aan te voeren ‘lagrimas
naturales’ die men eventueel in
de tranende ogen kan druppelen.
Hoezo positief de toekomst
inkijken als er van dat ‘kijken’
niet veel meer komt dan met
ontstoken roodomrande ogen,
en rochelend geuite klachten,
die door dat mondkapje geen
draagwijdte hebben, en zodoende worden belemmerd.
Terwijl de uitvaartdiensten af en
aan rijden als de mondkapjes
en de oogbadjes niet meer nodig zijn, en hun weg hebben
gevonden naar de afvalbak,
blijven de lagrimas naturales in
de ogen van de nabestaanden.
Lagrimas die maar niet willen
opdrogen in het zo rook- en
smookrijke zonverdonkerde
Curaçao.
Martie Genger, Curaçao

Governance van
twintig ONV’s
Er zijn 62 overheidsentiteiten
die de code corporate governance volgen. Hiervan zijn er 20
overheids-nv’s (ONV’s). Deze
dragen naar schatting 20 procent bij aan het bruto nationaal
product. Van sommige hoor je
nooit iets. Bijvoorbeeld: Buskabaai nv, Core nv, Dutch Caribbean Air Navigation Service
Provider nv, nv Stadsherstel
Willemstad, Ontwikkelingsbank
van de Nederlandse Antillen nv
(Obna), de postspaarbank PSB
Bank nv. Niet dat dit goed is.
Immers het roept vragen op.
Wat doen ze eigenlijk? De andere ONV’s zijn constant in het
nieuws.
Bij Analytisch Diagnostisch
Centrum nv (ADC) is het lang
stil geweest. Na 10 oktober 2010
was hier de directie ook hardhandig weggewerkt.
De Curaçaose Dokmaatschappij
(CDM) heeft deze week een
overeenkomst bereikt met drie
arbeiders van Cubaanse
afkomst die een claim hadden,
naar aanleiding van een vonnis
van een Amerikaanse rechtbank
in verband met ‘slavernij’. Ze
zijn weer vrij om zaken te doen,

VACATION
Dagelijks: 17.00 19.15 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 14.45
THE VISIT
Dagelijks: 19.45 22.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00
SHAUN THE SHEEP
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
HITMAN: AGENT 47
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

Miguel Goede
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zonder dat er beslag wordt gelegd.
CPost International nv timmert
aan de weg met een nieuw
businessmodel en plaatst nu
collectieve brievenbussen per
wijk. Het bedrijf is ook zeer
actief met het bezorgen van
artikelen die via internet zijn
besteld en maakt het daarmee
indirect nog moeilijker voor
lokale retailbedrijven.
Curaçao Airport Holding nv
(CAH) is constant in het nieuws
en is volgens mij nu op zoek
naar een nieuwe directeur.
Volgens mij heeft de nv ook een
rol bij het terugbrengen van de
A-status van de luchthaven die
belangrijk is om verder te ontwikkelen op luchtvaartgebied.
Ook de tarieven die luchtvaartmaatschappijen moeten betalen
schijnen relatief hoog te zijn.
Curaçao Industrial and International Trade Development Company nv ( Curinde) heeft net een
grote brand achter de rug evenals een rechtszaak van een excommissaris tegen de minister
van Economische Ontwikkeling.
Curaçao Oil nv (Curoil) heeft
onder andere last van het feit
dat de prijzen volgens velen niet
transparant tot stand komen.
Ook deze nv maakt deel uit van
een civiele enquête.
Curaçao Ports Authority nv
(CPA) heeft te kampen met het
feit dat Curaçao Port Services
(CPS) veel te zeggen heeft over
het havengebeuren en dat daarom de haven, lees Curaçao,
kansen misloopt. CPA is onder
andere verantwoordelijk voor de
pontjesbrug die langer dan
gepland in reparatie zal zijn.
Integrated Utilitiy Holding nv
(IUH oftewel Aqualectra) verkeert steeds in grote problemen.
Management ligt steeds met de
vakbonden overhoop en de
bevolking klaagt over de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Aqualectra maakt ook
deel uit van de eerder genoemde civiele enquête.
Kompania di Petroli i Gas Kòrsou nv is een nieuwe nv en is
voor velen een groot vraagteken.
Nv Autobusbedrijf Curaçao is
nog steeds op zoek naar een
nieuwe directeur en moet nog
herstellen van het feit dat de

commissarissen om de beurt
zich lieten uitbetalen als directeur.
Refineria di Kòrsou nv (RdK)
ondergaat een onderzoek in het
kader van de civiele enquête.
Het is niet duidelijk wat er na
2019 gaat gebeuren en er zijn
geruchten dat het vertrek van de
minister-president Ivar Asjes
(PS) onder andere te maken
heeft met zaken die zich hier
hebben afgespeeld.
Selikor nv heeft te kampen met
gebrek aan materiaal en staat op
het punt, op aandringen van de
vakbonden, te beginnen aan
een operationele audit. De ervaring heeft geleerd dat deze
audits leiden tot grote problemen.
United Telecommunication
Services nv (UTS) heeft net
bericht dat de dochter Uniqa in
Suriname eindelijk is verkocht.
Ook gaan er berichten rond dat
de directeur in plaats van een
contract van vijf jaar een
contract heeft tot zijn pensioen.
De nv heeft een grote reorganisatie achter de rug. Het is niet
duidelijk wat de strategie is om
om te gaan met de steeds veranderende technologie in een
relatief kleine markt.
Woningbouw Curaçao nv is ook
een black box en staat onder
druk van bewoners die hun
huis willen kopen.
Als ik het rijtje zo bekijk kom ik
tot de conclusie dat het allemaal
wat transparanter kan, dat het
niet ‘in control’ is en dat er nog
veel te verbeteren is. Het algemene serviceniveau is matig en
de ‘cost of doing business’
hoog.
Miguel Goede, Curaçao
Goede is eindverantwoordelijk
voor de masterclass
Corporate Governance 3.0 van
www.universityofgovernance.com
Ingezonden brieven geven uitsluitend de
opvatting van de auteur weer. Alleen het
commentaar vertolkt de mening van de krant.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad

Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien
van naam, adres en telefoonnummer sturen
aan: Redactie Antilliaans Dagblad,
Postbus 725, Willemstad, Curaçao,
fax (9)7472257
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com
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VANDAAG
Licht tot half bewolkt en overwegend droog. De wind waait
uit oostelijke richting en is
matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5; nu en dan uitschieters
tot
mogelijk
krachtig, windkracht 6. De
zee is vrij rustig met golfhoogtes tussen 0,5 en 1,5 meter.

MORGEN
Licht tot half bewolkt met
kans op een plaatselijke bui.
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