JAARVERSLAG 2013
WINTHROP R.F. CURIEL FONDS
Dit is het tweede jaarverslag van het eerste Curaçaose Cultuurfonds op Naam:
het Winthrop R.F. Curiel Fonds.

Het Winthrop R.F. Curiel Fonds (hierna: WRFC-Fonds) heeft zich tot taak gesteld jeugdig
muzikaal talent op een inspirerende manier op weg te helpen. Hiermee komen twee passies van de
naamgever van het WRFC Fonds, de heer Curiel, bij elkaar: muziek én zijn aandacht voor jonge
(talentvolle) mensen.
Na goedkeuring van de richtlijnen eind 2012, heeft het bestuur begin 2013 het WRFC Fonds op de rails
gezet om te structureren. De beginwerkzaamheden hielden in het ontwerpen van:
-

een informatiefolder in de Nederlandse en de Papiamentse taal;

-

onze website (info@pbccaribbean.com).

-

een standaard-aanvraagformulier en

-

onze huisstijl (logo en briefpapier).

Voorts is contact gelegd met (muziek)scholen en op de radio waren spotjes te beluisteren ter profilering
van het WRFC Fonds in de Curaçaose Samenwerking.
Het was een grote eer om in oktober 2013 een ontmoeting te mogen hebben met de directeur van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Nederland, mw. Dr. Adriana Esmeijer, waarbij is gebrainstormd over karakter en
lokale opzet van fondsen op naam.
In 2013 heeft het bestuur van het WRFC Fonds elf keer vergaderd.
Helaas moesten wij afscheid nemen van onze uitstekende notuliste Monique Evans; zij is opgevolgd door
Naphtaly Boerleider, die uit een muzikale familie komt.

Projecten 2013:
Mej. Skylar Dayne voor zangauditie in de USA (vliegticket en hotelkosten) –

Nafl. 2.500,00

Trainingssessie voor jonge talenten, Curaçao Jazz Festival (ticket, verblijfskosten) –

Nafl. 3.000,00

Curaçao a la Belcanto Foundation (zanglessen en lesmateriaal voor 50 jongeren) –

Nafl. 5.000,00

Mej. Rubinah Bernadina (aankoop viool) -

Nafl.

315,88

Vincentius Harmonie/”Melody Makers” (muzieklessen) –

Nafl. 5.000,00

Mej. Trinidad (aankoop viool en muzieklessen) –

Nafl. 1.315,88

Recapitulerend is in 2013 totaal een bedrag van Nafl. 17.131,76 goedgekeurd aan projecten, waarvan
Nafl. 5.815,88 in 2013 tot uitgaven heeft geleid. Naast de projectuitgaven is Nafl. 1.864,80 besteed aan
operationele kosten, zoals drukkosten jaarverslag, public relations, vergaderkosten/werklunches, en
vertaalkosten.
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