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Opinie/Service
BIOSCOPEN

LEZERS AAN HET WOORD
stoel, met zijn eeuwige pijp,
verdiept in een potje voetbal of
een nieuwsprogramma. Ik heb
Eddy maar kort gekend, maar
wat een markante man was hij.
Eddy, ik zal je missen.
Mayra Berends, Curaçao

www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

3 - 9 SEPTEMBER
THE TRANSPORTER
REFUELED 4D
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.30 19.45 22.00
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.15
THE TRANSPORTER REFUELED
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.00 19.15 21.30
Zat.- en zondagmatinee: 14.45
RICKI AND THE FLASH
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 20.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15
NO ESCAPE
Dagelijks: 18.00 20.30
Late show vr.- en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.30
STRAIGHT OUTTA COMPTON
Dagelijks: 18.15 21.15
MINIONS
Late show vr.- en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 15.15
HITMAN: AGENT 47
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 15.00
FANTASTIC FOUR
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
SHAUN THE SHEEP
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
MAN FROM U.N.C.L.E
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
www.themoviescuracao.com

24-uur hotline
Tel.: 465-1000

3 - 9 SEPTEMBER
THE TRANSPORTER REFUELED
Nieuw deze week
Dagelijks: 17.30 19.45 20.45 22.00
Late show vr.- en zaterdag: 23.00
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.15
SINISTER 2
Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Zat.- en zondagmatinee: 15.00
NO ESCAPE
Dagelijks: 17.45 20.15
Late show vr.- en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.15
VACATION
Dagelijks: 17.00 19.15 21.30
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 14.45
SHAUN THE SHEEP
Zat.- en zondagmatinee: 13.00
MINIONS
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
HITMAN: AGENT 47
Dagelijks: 17.00 19.15 21.30
Zat.- en zondagmatinee: 14.45
STRAIGHT OUTTA COMPTON
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 15.00
FANTASTIC FOUR
Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45
MISSION IMPOSSIBLE ROGUE NATION
Laatste week
Dagelijks: 18.00

Geen geld voor
Prevenshon

In memoriam
‘Eddy’ Ayubi
Ik leerde Ayubi kennen via zijn
vrouw Stenny. Zij was goed
bevriend met mijn moeder en
kwam regelmatig bij haar over
de vloer. Niet alleen Stenny,
maar ook Ayubi zag ik wel eens
tijdens mijn vakanties op Curaçao. Soms werden we uitgenodigd bij de familie Ayubi thuis
en zaten we te smullen van een
heerlijke vis of we klonken
samen met een glas champagne
op het Nieuwjaar bij Bistro Le
Clochard.
Eigenlijk vond ik Ayubi een
aparte man. Hij was altijd op de
achtergrond. Maar toch... Hij
intrigeerde mij. Je kon zo aan
hem zien dat hij een gestudeerd
man was. Een jaar en acht
maanden geleden kwam ik
terug naar Curaçao en kwam ik
te wonen in een heerlijk huis.
Precies tegenover Stenny en
Ayubi. En in die periode heb ik
hem iets beter mogen leren
kennen. Vanaf toen mocht ik
hem ‘Eddy’ noemen. En Eddy
was goed in ellenlange verhalen
vertellen! Als je ernaar vroeg en
als hij er zin in had. Dan ging
het over de politiek, dan over
zijn tijd in Nederland en dan
over de stenen trap die uitgehouwen is in de heuvel dicht bij
ons huis. En hoe de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog
deze trap gebouwd hebben om
beter zicht te hebben op de
luchthaven. Als Eddy eenmaal
begon te vertellen, dan was het
een waterval van verhalen die
uit zijn mond kwam! Prachtig!
Hij heeft nog wel meer
prachtige verhalen verteld, maar
zó veel dat ik ze helaas niet
allemaal meer goed onthouden
heb.
Ik zie Eddy voor me met de
sokken aan van zijn schoonvader in de tv-stoel. Ik zie Eddy
voor me achter zijn computer,
tot ’s avonds laat werkend aan
zijn boek. Er leek geen eind aan
te komen. Ik zie Eddy voor me
in zijn rode pick-up, heen en
weer, een rondje voor mijn huis
met zijn petje op en pijp in de
mond. Dan maakte hij een
‘pitu’ met de pick-up, zwaaide
hij, waarop ik dan altijd dacht:
,,Daar is hij weer! The man with
the pipe!” Of, als ik zomaar
even bij hen binnenliep: ,,Kombai Eddy?” ,,Bon!”, kreeg ik dan
als kort antwoord terug. Want
ja, daar zat hij weer in die tv-

Op de voorpagina van uw krant
van zaterdag 5 september lees ik
‘Prevenshon in het nauw’. Daar
schrok ik toch wel even van.
Vooral de opmerking van Whiteman ‘dat er geen geld is’. Dit
is te absurd en te schandalig,
zeker gezien het feit dat Whiteman in feite nooit iets voor de
bevolking heeft gedaan wat
noemenswaardig is. Dat er
uiteindelijk een schamele
600.000 gulden uit de hoge
hoed kan worden getoverd en
dat de rest dan maar zelf bij
elkaar gescharreld moet worden, geeft des te meer aan dat
deze regering en de verantwoordelijk minister van de People’s
Partij niets maar dan ook niets
met de bevolking van Curaçao
opheeft. Meer dan beschamend
en u geeft met zijn allen voor de
zoveelste keer aan dat u volstrekt ongeschikt bent, zowel
binnen de Staten als in de regering. Shame on all of you.
Josef Martina, Curaçao

Good governance
gewenst?
Op 30 augustus 2015 had Frank
Kunneman het over reputaties
of het vernietigen van reputaties
in zijn column over corporate
governance in deze krant. Een
interessant onderwerp. Hij
schrijft onder andere: ‘De laatste jaren zien we steeds vaker,
ook in ons land, dat het vernielen van iemands reputatie niet
zozeer het gevolg is van diens
eigen handelen. De reputatieschade wordt veroorzaakt door
een moedwillige daad van anderen, die menen daar belang bij
te hebben’.
De media staan dagelijks bol
van onderwerpen die direct of
indirect te maken hebben met
governance. Op 21 augustus
vroeg ik de Round Table naar
aanleiding van de resultaten van
Curaçao over de laatste zes
maanden van 2015, of we wel
vooruitgang boeken met corporate governance. Onder andere
Kunneman was van mening dat
het beter gaat dan voorheen. Ik
moest denken aan mijn artikel
‘Half vol of half leeg?: Corporate
Governance op Curaçao’, dat
verscheen op 19 december 2013
in het Antilliaans Dagblad.
Toen bleek ongeveer 70 procent
van de entiteiten die zich moeten houden aan de code corporate governance bij te zijn met
de jaarrekeningen. Als wij de
verklaringen van het College
financieel toezicht (Cft) en de
reacties op dit punt volgen, is

het percentage aanzienlijk gedaald. Verder vernemen we in
toenemende mate via de media
dat commissarissen naar de
rechter stappen, omdat ze van
mening zijn dat ze nog lid zijn
van de Raad van Commissarissen (RvC). Er zijn dus commissarissen die naar de rechter
stappen om via de rechter integriteitsonderzoek af te dwingen.
Er zijn politieke partijen die
commissarissen opdracht geven
om op te stappen als commissaris. Tot slot horen wij dat de
overheids-nv’s en -stichtingen
in financiële moeilijkheden
verkeren en een risico vormen
voor de overheid. In het zelfde
artikel verwees ik naar de werkgroep corporate governance,
ingesteld in november 2013, die
de Wet corporate governance, in
werking getreden in 2010, moet
evalueren, onder voorzitterschap van Mike Willem. Overige leden zijn: Dave Liqui-Lung,
Etienne Ys, Suzy Camelia-Römer, Wilfred Flocker en Sueena
Francisco. Voor zover bekend,
is er nog geen rapport verschenen over dit onderzoek. Ik moet
ook denken aan de civiele enquête, geleid door rechter Huub
Willems, die is begonnen op 15
juli 2013, na een lang voortraject geïnitieerd door Akshon
Sivil. Het onderzoek richt zich
onder andere op de overheidsnv’s Aqualectra en Refineria di
Kòrsou (RdK). Het gaat om de
vraag of er sprake is van mismanagement en om het uitzoeken
van wat er met het vermogen
van deze overheids-nv’s is gebeurd. Het gaat om honderden
miljoenen guldens.
Het moet u zijn opgevallen dat
we al heel lang wachten op zeer
belangrijke zaken met betrekking tot corporate governance.
Ik moet dan ook concluderen
dat we niet zitten te wachten op
corporate governance. Het glas
raakt langzaam leeg. In deze
context is het bericht ‘Discussie
overheids-nv’s snel beslechten’,
in het Antilliaans Dagblad van 2
september 2015, opvallend. De
evaluatiecommissie Rijkswet
financieel toezicht, onder voorzitterschap van Ron Gomes
Casseres, pleit ervoor de discussie tussen het Cft en Curaçao zo
spoedig mogelijk te beslechten.
En reputaties gaan iedere dag
verloren.
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.
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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

HET WEER OP
DE ANTILLEN
Verwachting voor
vanmiddag 12 uur
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golfhoogte 1 - 2 m
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VANDAAG
Overwegend half bewolkt en
droog, vanochtend kans op
een bui. De wind is oostelijk
en matig tot vrij krachtig,
windkracht 4 tot 5 met
krachtige uitschieters, windkracht 6. De zee is vrij rustig
met golven tussen 1 en 2 meter.

MORGEN
Half bewolkt met een kleine
kans op een bui.

Wega di number

KÒRSOU

Zaterdag 5 september

7 1990 9
2179
5 5600 8
Zondag 6 september

6 7230 4

7199
0
6446 2

