WINTHROP R.F. CURIEL FONDS
JAARVERSLAG 2014
Het derde jaarverslag van het Winthrop R.F. Curiel Fonds is een feit en dat verheugt
ons!
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 personen.
Nadat in 2013 de laatste hand was gelegd aan het structureren van het WRFC Fonds,
werd in 2014 alle aandacht gericht op de acquisitie en behandeling c.q. afhandeling van
projecten. In 2014 heeft het bestuur van het WRFC Fonds negen keer vergaderd.
Het was een fantastische ervaring om in juni 2014, samen met collega-bestuurslid
Winthrop Curiel, geinterviewd te worden door een 10-jarig meisje van het programma
“Solo ta Sali pa nos tur”. Dit programma, onder leiding van mevrouw Renate Joe, is
meerdere keren uitgezonden op Tele Curaçao. Deze promotie heeft er mede toe
bijgedragen dat met name in de 2e helft van 2014 steeds meer talentvolle jongeren hun
weg naar het WRFC Fonds vonden.
Met voldoening wordt teruggekeken naar onze projectenportefeuille van 2014. Ten
opzichte van 2013 is een groei van 57% geconstateerd. In 2013 bedroeg het aantal
committeringen Naf 17.131,-, terwijl deze in 2014 Naf. 27.019,- bedroegen.
Voornoemd bedrag ad Naf 27.019 overschrijdt het door het fonds jaarlijks
maximaal te committeren bedrag (Naf 20.000,-). Deze overschrijding wordt echter
opgevangen door de onderbesteding van de voorgaande twee jaren (2012 en
2013).
In 2014 betrof het met
name financiering van
muziekinstrumenten en
muzieklessen door
ervaren en
gerenommeerde
docenten.

PROJECTEN
De doelstelling van het WRFC Fonds krijgt vorm door het verlenen van financiële
ondersteuning voor o.a. opleidingen, masterclasses of b.v. door de aanschaf van een
passend muziekinstrument. Met deze steun kunnen jonge musici hun passie
verwezenlijken en hun talenten ontwikkelen c.q. uitbouwen.
In 2014 zijn zeventien (17) projecten ingediend
c.q. behandeld, waarvan 12 zijn goedgekeurd en
5 vooralsnog zijn aangehouden. Hiertoe zijn
intensieve gesprekken gevoerd met de indieners
(ouders én jonge talenten) om verzekerd te zijn
van een sterke motivatie. Bij de door indieners
voorgedragen docenten wordt door ons tevens
geverifieerd of het om een serieus talent gaat.
Vooruit blikkend op het jaar 2015 zal het WRFC
Fonds zich verder blijven inzetten om talentvolle
jongeren te motiveren om hun passie en droom
te verwezenlijken en om hen – waar nodig - door
financiële
ondersteuning
hierbij
de
spreekwoordelijke “duwtje in de rug” te geven.

GOEDGEKEURDE PROJECTEN 2014
Bedragen zijn in Naf
Reparatie en revisie klarinet tbv F. Leonora
Bijdrage t.b.v. educatieve prijzen winnaars songfestival “Strea Chikí”
Aankoop drumset en financiering drumlessen bij P. Saturnino tbv S. Manotas
Aankoop Keyboard en financiering keyboardlessen bij dhr. Henriquez tbv K. Hyacinthe
Aankoop Laptop tbv voor studie als muzikant/producer tbv B. Emanuel
Aankoop Drumset en financiering drumlessen bij P. Saturnino tbv C. Capellan Felix
Aankoop Kuartas en kuarta- en zanglessen bij mw. I. Gomes tbv groep Haitiaanse jongeren
Bijdrage tbv CD Papiamentstalige Sinterklaasliedjes
Gitaarles bij C. Dandare tbv Bjorn Römer
Zanglessen bij mw. A. Aalse tbv K. Corasol
Bijdrage tbv eindejaarsconcert jongeren dhr. P. Saturnino
Aankoop en financiering drumlessen bij P. Saturnino tbv E. Winklaar
TOTAAL DER GOEDKEURINGEN 2014
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27.019.00

