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Film links boven

		

Stg. Creciendo (A): Creative Kids Club After School Arts
for All Kids program.

Foto links midden
Foto rechts midden
Foto beneden
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Island Media Plus SXM Found. (SM): Here comes the groom.

Basha Found. for the Perf. Arts Aruba (A): Poetry Night 2020.

Stg. Wintertuin Curaçao (C): Wintertuin 2020.
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Halder T. Lam   Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

Voorwoord
“Mijn dank gaat uit naar
alle cultuurmakers”

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als
een zeer bijzonder jaar. De laatste keer dat de wereld
in zo’n situatie verkeerde was in 1918, bij de uitbraak
van de Spaanse grieppandemie.
Net als in de rest van de wereld heeft COVID-19
de ontspannings- en culturele sector op onze
eilanden hard getroffen. Vele theatervoorstellingen,
exposities, concerten en festivals hebben niet
kunnen plaatsvinden. Hierdoor hebben veel van
onze subsidieaanvragers hun projecten tijdelijk
moeten uitstellen. Aan de andere kant dient wel
gezegd te worden, dat juist door deze situatie
men nóg creatiever is geworden. Veel van onze
subsidieaanvragers hebben hun projecten zodanig
zien aan te passen, dat deze na verloop van tijd toch
nog hebben kunnen plaatsvinden.
Ondanks de pandemie hebben we over het jaar
2020 in totaal 111 projecten financieel mogen
ondersteunen. Dit voor het totale bedrag van NAf.
978.061. Dit is ongeveer hetzelfde als in 2019. Hier
zijn wij enorm blij om. Echter, we merken wel dat in
de afgelopen 10 jaar het aantal subsidieaanvragen
sterk aan het dalen is. Daar hopen we verandering in
te kunnen brengen in de komende twee jaren.

muziekgroep Serenada. Echter, door de geldende
COVID maatregelen, heeft de prijsuitreiking aan
dhr. Moen in 2020 helaas niet kunnen plaatsvinden.
In 2021 zal deze prijswinnaar zeker in het zonnetje
worden gezet.
Gedurend het jaar 2020 heeft bestuurslid mw.
Lydia A. Emerencia afscheid genomen van het
fonds. Zij was jarenlang bestuurslid van het fonds
op Bonaire. Wij willen haar enorm bedanken voor
haar onvoorwaardelijke toewijding en inzet met
betrekking tot de werkzaamheden voor het fonds.
Aan de ander kant hebben we de heer Edward
Erasmus mogen verwelkomen. Met zijn komst is
Aruba een bestuurslid rijker geworden.
Onze dank gaat uit naar alle cultuurmakers. Waar
onder kunstenaars, schrijvers, filmmakers, dichters
en musici die ons met hun creaties meenemen in hun
magische wereld. Die ons eventjes, deze ongewone
situatie waarin we ons nu bevinden, laten vergeten.
Nu meer dan ooit, hebben wij jullie hard nodig!
Masha Danki!

De PBCCG Cultuurprijs is dit jaar gegaan naar dhr.
Henri Moen, jarenlang leider van de Curaçaose

Ondergetekenden verklaren namens het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
akkoord te gaan met het verslag over het jaar 2020.

Dhr. Halder T. Lam Voorzitter

Dhr. drs. John A. de Freitas, MBA, LL.M. Secretaris
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Geschiedenis

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in Nederland vindt haar oorsprong tijdens de Tweede
Wereldoorlog op Curaçao. Personeel van de Shell-raffinaderij neemt het initiatief om een
fonds op te richten om geld in te zamelen voor de bevrijding van Nederland. Het fonds,
de voorloper van het huidige Prns Bernhard Cultuurfonds, krijgt de naam Spitfire Fund.
Samen met Nederlanders die naar het eiland zijn uitgeweken om de oorlog in Europa te
ontvluchten, wordt meer dan tweehonderduizend gulden opgehaald.

1946 > Fonds gebruikt voor wederopbouw naoorlogse Nederland
Na de oorlog krijgt het fonds een andere doelstelling: deze luidt nu ‘De wederopbouw van het naoorlogse
Nederland met speciale aandacht voor de geestelijke weerbaarheid en zelfredzaamheid van het volk op
het gebied van wetenschap, kunst en cultuur’. Het fonds krijgt een nieuwe naam, en wordt vernoemd naar
Prins Bernhard, die ook de regent van het fonds wordt. Het resterende bedrag van het originele Spitfire Fund
wordt ingezet als startkapitaal van het Prins Bernhard Fonds voor culturele wederopbouw van Nederland.

1953 > Fonds wordt teruggegeven aan zijn geestelijke geboorteland
Na de oorlogsjaren en de wederopbouw van Nederland wordt het fonds door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard aan Curaçao, de geestelijke geboortegrond van het fonds, teruggegeven. Het is Prins Bernhard die
de oprichtingsakte tekent voor het Prins Bernhard Fonds Nederlandse Antillen. De witte anjer, die symbool
staat voor solidariteit en die de ‘geestelijke weerbaarheid en zelfredzaamheid van het volk’ bekrachtigt,
wordt het embleem van het nieuwe fonds. Maar het fonds krijgt een nieuwe doelstelling.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen start als bevlogen pleitbezorger en inspirator van
kunst en cultuur in het Caribisch Gebied. De staatkundige veranderingen in het Caribisch deel van het
Koninkrijk zorgen voor een nieuwe situatie in het Koninkrijk. Maar ondanks het ontstaan van nieuwe landen
binnen het Koninkrijk, kiest het Prins Bernhard Fonds Nederlandse Antillen er consistent voor om zich in te
blijven zetten voor de zes eilanden en zo de banden tussen deze gebieden te behouden. De naam van het
Prins Bernhard Fonds Nederlandse Antillen wordt veranderd en gaat vanaf 2011 verder onder de naam Prins
Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.
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Doelstellling

De Stichting Prins Bernhard Cultuur
fonds Caribisch Gebied heeft ten doel
activiteiten op het gebied van geschie
denis & letteren, beeldende kunst,
podiumkunsten (muziek, dans, theater),
kunst- en cultuureducatie, monumen
tenzorg en natuurbehoud in het Neder
lands Caribisch gebied te bevorderen,
alsmede het uitdragen van de cultuur
van de individuele eilanden behorende
tot het Nederlands Caribisch gebied.
Daarbij geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds
Caribisch Gebied voorrang aan activiteiten
waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol
vervult. De stichting tracht dit doel te bereiken
door het verlenen van financiële steun aan
personen en aan organisaties. Zij zet zich in om
waardevolle initiatieven te ondersteunen op
Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en
Sint Maarten.
Op pagina 19 t/m 22 staat de volledige lijst van
de toegekende projecten over het jaar 2020.

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
Jaarverslag 2020

Melanie J. Sloot  
Chef de Bureau Prins Bernhard
Cultuurfonds Caribisch Gebied

2020 Uitgelicht
Tijdens de turbulentie van de zorgwekkende COVID
gevolgen in 2020 op onze cultuursector, realiseer ik mij
dat de inzet van het Caribische Cultuurfonds tijdens
deze crisis een opmerkelijke overeenkomst heeft met
de oorspronkelijke doelstelling van het Prins Bernhard
Cultuurfonds in 1946, namelijk, speciale aandacht
bieden aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid van
het volk. Toen voor het volk in het algemeen en anno
2020 voor de gevestigde groepen en individuen die de
ontwikkeling van de sectoren wetenschap, kunst en
cultuur ontwikkelen en dragen.
Het Caribische Fonds heeft, gezamenlijk met het
Cultuurfonds Nederland, de krachten gebundeld en
de subsidiemogelijkheden aangepast om te kunnen
helpen daar waar mogelijk. Het subsidiebeleid op
maat is in mei 2020 gelanceerd. Lopende projecten
kregen extra verlenging, goedgekeurde projecten die
afgelast moesten worden konden gedeeltelijk toch
subsidie ontvangen en de criteria werden aangepast
voor nieuwe initiatieven.

Wij zien bij onze cultuurontwikkelaars even
een terugval, maar niet lang daarna ook
“…de inzet van het Caribische
weer een opleving. Groepen en individuen
Cultuurfonds tijdens deze crisis een
maken gebruik van deze impuls en gaan
opmerkelijke overeenkomst heeft met
zich ‘anders’ ontwikkelen. Nieuwe type
de oorspronkelijke doelstelling van het
aanvragen, waarbij het digitaal uitdragen
Prins Bernhard Cultuurfonds in 1946….”
centraal staat, komen binnen en langzaam
komt de spirit er weer in! De verbinding van
cultuur begint weer te inspireren en geeft
weer een positieve aanloop naar 2021 - hopelijk een
jaar waarin deze onmisbare verbinding haar krachten
weer en meer kan laten zien!
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Stg. Vrienden van het Nationaal Archief van Curaçao (C):
De II-WO op de ABC eilanden in 100 foto’s >

Het bestuur
De Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint
Maarten, en de gezaghebbers van Bonaire,
Saba en Sint Eustatius fungeren als adviseurs
van de Raad van Bestuur van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

In 2020 was het bestuur van
het Prins Bernhard Cultuurfonds
Caribisch Gebied als volgt
samengesteld:

> Curaçao

> Aruba

De heer drs. John A. de Freitas MBA, LLM,
secretaris

Mevrouw Lourdes B. Croes

De heer Halder T. Lam,
voorzitter

Mevrouw Valeska L.M. Richards,
penningmeester
De heer drs. Lionel J. Janga,
wnd. penningmeester
Mevrouw Ossandra B. Lewis-Nieuw,
wnd. secretaris

Mevrouw Alice C. van Romondt,
wnd. voorzitter

De heer ir. Raffy Kock
De heer Renwick Heronimo
De heer Edward M. Erasmus,
(bestuurslid vanaf 13 maart 2020)

> Sint Maarten

Mevrouw Candia B. Joseph RO

De heer mr. Mirto F. Murray
Mevrouw Céline H. Gladpootjes, MSc.

> Bonaire

Mevrouw dr. Lydia A. Emerencia,
(bestuurslid t/m 15 februari 2020)

> Saba

Mevrouw Angelita A. Janssens-Peterson

> Sint Eustatius

Mevrouw Jessica L.A. Berkel
Olga J. Buckley

Bencho y e gran crusada, Aruba
8
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Stg. Excel Arts Academy (C): Aankoop muziekinstrumenten voor de drumband >

Jan Boutmy (C)

Jan Boutmy Memoires-Memoirs

Commissies
> Leescommissie
> Publiciteit

leden van het dagelijks bestuur

> Fondsenwerving

leden van het dagelijks bestuur

Administratie
Sinds begin 1994 is onze stichting gevestigd
in een voormalig klooster te Scherpenheuvel. Dit representatieve onderkomen is gemakkelijk voor bezoekers te bereiken. Bovendien is dit kantoor voorzien van een aparte
ruimte voor vergaderingen en besprekingen
met gasten.
Gedurende het jaar 2020 waren mw. Edith
Fontilus en mw. Claudibel Maria-Capellan
Felix als administratieve kracht werkzaam.
De algemene leiding is in handen van de
voorzitter, dhr. Halder Lam, in samenwerking
met de secretaris, dhr. John de Freitas, en de
Chef de Bureau, mw. Melanie Sloot.

Vanaf 1 januari 2017 worden alle aanvragen
ingediend via het projectenadministratie
systeem.
De financiële administratie werd door eigen
kantoorpersoneel gedaan, onder toezicht
van de voorzitter, dhr. Halder T. Lam en penningmeester mw. Valeska L.M. Richards.
De loonadministratie en de interne controle
werden verricht door Burnley & Burnley Certified Public Accountants and Management
Consultants.
De externe controle is door accountants
kantoor Ernst & Young gedaan.
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Foto boven

Sulin Passial (C): Makers van ‘Atardi’ naar Nederland.

Foto links beneden
Foto rechts beneden
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Nature Found. of St. Maarten (SM): Save SXM Corals Project.

Carlos B. Bislip (A): Carlos Bislip’s 40 years of Music & Arts Celebration.
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Be The Change Found. Sint Maarten (SM): St. Maarten Insta-Tour >

HET JAAR 2020
Indachtig de doelstellingen van het
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch
Gebied is gedurende het verslagjaar
van 2020 door de bestuursleden
weer bijzonder veel zorg en aandacht
besteed aan activiteiten die tot doel
hebben het cultuur- en natuurbehoud
te ondersteunen en te stimuleren.

In 2020 zijn 111 van de
129 aanvragen gehonoreerd
tot een totaalbedrag van
NAf. 978.061,Door het in vele gevallen wegblijven en wegvallen van de overheidssubsidie en financiële
steun elders is er een steeds groter wordende druk ontstaan op het PBCCG. De projecten
tegenwoordig worden veelal voor hogere bedragen ingediend. De begroting voor subsidies
kan niet verhoogd worden mede omdat de
subsidieinkomsten aan het dalen zijn. Hierdoor moest ook dit jaar weer een strak budgettair beleid gevoerd worden.

Be The Change Found. Sint Maarten (SM):
St. Maarten Insta-Tour

Het toenemende totaalbedrag aan aanvragen
is onzes inziens een teken van de toenemende
nood op het gebied van cultuur- en natuurbehoud en is een reden voor het continue aanscherpen en toetsen van de richtlijnen. Het
PBCCG moet ook meer gaan doen aan fondsenwerving.
Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied zal zich blijven inzetten om waardevolle initiatieven op ons werkgebied te ondersteunen op Aruba, Bonaire,
Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Fund. Pa Promove Cultura
Na Honor di Padú Lampe (A):

The Art of Padú Lampe
11
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Vergaderingen
De vergaderingen werden goed bezocht met
bijdragen van alle leden. Rekening wordt
gehouden dat de leden verspreid zijn over de
6 eilanden. Het bestuur zal aandacht blijven
geven aan een goed contact, voldoende
informatie en naamsbekendheid op alle
eilanden; hierbij is het kostenaspect een
belangrijke en helaas belemmerende factor.

Edjean Semeleer (A): Fin di Aña na Kas-Holiday TV-production

In 2020 is er 14 keer vergaderd. Het vol
tallig bestuur heeft vier keer vergaderd
op de hierna vermelde data en plaatsen.
Gezamenlijk wordt dan gekeken naar inge
diende projecten met aanvragen van boven
de NAf. 10.000,00.
De bestuursvergaderingen in 2020 hebben
plaatsgevonden via Skype/Zoom in verband
met de COVID-19 maatregelen.
Het dagelijks bestuur heeft, voor zover moge
lijk, telkens op de 4e dinsdag van de maand,
10 keer vergaderd op het PBCCG-kantoor te
Scherpenheuvel om de kleinere projecten
(t/m NAf. 10.000,00) te behandelen.
Indjomar Martie (C)

Buki di Kuriosidat

Participatie Plenaire Vergaderingen

Curaçao
Aruba

13/03

Sint Maarten

Via Skype

Via Zoom

Sint Eustatius

AANWEZIG:
12 bestuursleden

AANWEZIG:
15 bestuursleden

28/08

Via Skype

Via Skype

AANWEZIG:
11 bestuursleden

AANWEZIG:
14 bestuursleden

2020

12

13/11

12/06

2020

2020

2020

Saba
Bonaire
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Balans per 31 december 2020

Activa

In Nederlands Antilliaanse gulden

		

2020		

Materiële vaste activa

11.038

NAf.

NAf.

2019
18.470

Vlottende activa
Liquide middelen

NAf. 2.359.601

NAf. 1.809.747

Voorraad kunstwerken

NAf.

10.000

NAf.

10.000

Vooruitbetaalde kosten en Overige vorderingen

NAf.

260

NAf.

35.799

Totaal Activa

Passiva

NAf. 2.369.861

NAf. 1.855.546

NAf. 2.380.899

NAf. 1.874.016

In Nederlands Antilliaanse gulden

		

2020		

2019

Vermogen
Stichtingsreserve

NAf.

1.157.547

NAf.

895.958

Fondsen op naam

NAf.

147.515

NAf.

75.482

Nog te betalen subsidies

NAf.

1.012.650

NAf.

835.198

Overige schulden

NAf.

63.187

NAf.

67.378

Kortlopende schulden

Totaal Passiva

NAf. 1.075.837

NAf. 902.576

NAf. 2.380.899

NAf. 1.874.016
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Foto boven

Selwyn de Wind (C): Rudy The Documentary.

Foto’s links en rechts beneden
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Aldaïr Pieters: Music Video ‘Liberá’.
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Staat van baten en lasten 2020

Baten

In Nederlands Antilliaanse gulden

		
Subsidie Stichting PBC Nederland

2020		

2019

• Reguliere subsidies

NAf. 1.279.589

NAf. 1.303.250

• Bijzondere subsidies

NAf.

172.282

NAf.

20.088

Overige inkomsten

NAf.

16.779

NAf.

29.341

Totale Baten

NAf. 1.468.650

Lasten

NAf. 1.352.679

In Nederlands Antilliaanse gulden

		

2020		

2019

Besteed aan doelstelling
Verleende en verlengde subsidies

NAf. 1.357.559

NAf. 1.372.232

Vervallen en vrijgevallen subsidies

NAf.

NAf. (643.999)

(515.713)

Cultuurprijs		-		

13.144

Totaal besteed aan doelstelling

NAf.

841.846

NAf.

Totale uitvoeringskosten eigen organisatie

NAf.

365.215

NAf. 463.243

Totaal besteed aan doelstelling en uitvoeringskosten eigen organisatie

NAf. 1.207.061

NAf. 1.204.620

Overschot

NAf.

NAf.

261.589

741.377

148.059
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Projecten in 2020
Toegekende bedragen voor projecten

2020

2019

In Nederlands Antilliaanse gulden

2018

2017

NAf. 978.061

NAf. 973.483

NAf. 1.187.559

NAf. 1.009.459

86%

83%

80%

74%

Toegekend aan projecten

Toegekend aan projecten

Toegekend aan projecten

2016

2015

2014

Toegekend aan projecten

2013

NAf. 1.132.755

NAf. 1.214.454

NAf. 1.326.599

NAf. 1.173.658

79%

71%

72%

75%

Toegekend aan projecten

Toegekend aan projecten

Toegekend aan projecten

Toegekend aan projecten

Vanaf 2012 worden projecten ook vanuit de ‘Fonds op naam’ gesubsidieerd. Deze zijn niet opgenomen
in bovenstaande overzicht. U kunt elders in dit jaarverslag hierover lezen.

Podiumkunsten

Beeldende kunst

Kunst- en cultuureducatie

12%

41%

18%

13%

5%

Monumentenzorg

11%

Natuurbehoud
Geschiedenis, letteren en wetenschap

Samenvatting Sectoren
Sector

16

Aantal

Bedrag aangevraagd

Bedrag toegewezen

1. Geschied., letteren, wetenschap

18

NAf.

173.491

NAf. 120.374

2. Beeldende kunst

24

NAf.

255.594

NAf. 175.402

3. Podiumkunsten

47

NAf.

513.889

NAf. 397.027

4. Kunst- en cultuureducatie

10

NAf.

146.450

NAf. 119.857

5. Monumentenzorg

3

NAf.

55.966

NAf. 50.966

6. Natuurbehoud

9

NAf.

137.505

NAf. 114.435

			

111

NAf. 1.282.895

NAf. 978.061

INHOUDSOPGAVE

8%

2%
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4%

SAMENVATTING
BESLUITEN

86%

Samenvatting Besluiten
Besluit

Aantal

Toegewezen projecten

%

Bedrag aangevraagd
NAf. 1.282.895

Bedrag toegewezen

Toegewezen

111

(86)

Afgewezen

10

(8)

NAf.

122.969

-

Teruggetrokken

3

(2)

NAf.

45.000

-

Teruggestuurd

5

(4)

NAf.

62.595

-

NAf. 1.513.459

NAf. 978.061

129		

NAf. 978.061

		

Toegewezen aanvragen

Aanvragen t/m NAf. 10.000		

72		

NAf. 418.880

Aanvragen boven NAf. 10.000		

39		

NAf. 559.181

111		

NAf. 978.061

Eric de Brabander (C)

Beyond Kultura Events Found. (SM)

E bida infinito di Doña Lisa

Captured by Corona

Bedrag toegekend

Jesmelys Zink Angelista (C)

Djawe pa Mañan
17

INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag 2020 Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

Projectenoverzicht
2020

Ivan Quandus (A): Digitalisering van
300 audio cassettes van Padú Lampe
Stg. Vrienden van het Nationaal
Archief van Curaçao (C)
Beatrice Pieter-Wiel (C)

Ami ta un poema

Podiumkunsten

Op het terras

41%

NAf.

18%

Monumentenzorg

5%

978.061
Beeldende kunst

Kunst- en cultuureducatie

12%

11%

13%

Natuurbehoud

Geschiedenis, letteren en wetenschap

Subsidies 2020 per sector en per eiland

Geschiedenis, letteren
en wetenschap

40.799

48.829

15.000

4.996

10.750

-

Beeldende kunst

92.572

82.830

-

-

-

-

Podiumkunsten

250.994

111.020

15.013

20.000

-

-

Kunst en cultuureducatie

88.600

11.600

9.657

10.000

-

-

Monumentenzorg

50.966

-

-

-

-

-

Natuurbehoud

47.000

-

-

16.820

25.615

25.000

570.931

254.279

39.670

51.816

36.365

25.000

Totaal per eiland
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Geschiedenis,
letteren en
wetenschap

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied Jaarverslag 2020

Projecten en activiteiten op het gebied van de geschiedenis (waartoe ook cultuur- en literatuur
geschiedenis worden gerekend) van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en
Saba, ten behoeve van een breed, niet-specialistisch publiek. Ook is er aandacht voor projecten
op het gebied van Nederlandse, Papiamentse en Engelse taal en literatuur.

Aanvrager

Doel

Saba Archaeological Center (SA)

Then and Now: The Oral History, Archaeology, and
Documented Past of Mary’s Point

10.750

Publicatie “E Arte di Padú”

9.000

Dhr. Aldaïr Pieters (C)

Fund. Pa Promove Cultura Na Honor di Padú Lampe (A)

Toegekend in NAf.

Muziekfilm “LIBERÁ”

9.567

Stg. Wintertuin Curaçao (C)

Wintertuin Curaçao Festival 2020

Mw. Olga J. Buckley (A)

Publicatie Bencho y su gran crusada

Mw. Hilda de Windt-Ayoubi (C)

Lenga di Mama (Papiamentu) a krusa laman/ Mother tongue
has crossed the ocean

3.000

Fund. Stripan (C )

Ladronisia na Museo di Tambú na Museo di Shon Colá

2.700

Dhr. Jan A. Boutmy (C)

Publicatie “Jan Boutmy  Memoires - Memoirs”

Stg. Foundation Insight for the Arts Aruba (A)
Beyond Kultura Events Found. (SM)

Asosiashon Promoshon Konsenshi Istóriko (C)

Entre Siglos

Herdenking Grote Slavenopstand 2020 Virtueel
Publicatie “Ami ta un Poema”

Stg. voor Kunst en Cultuur van Bonaire (B)

Publicatie “Monument Bonaire”

Dhr. R.W.A. Naaldijk (C)

Publicatie “No tin dos Meskos”

Mw. Jesmelys Zink-Angelista (C)

Publicatie “Dj’awe pa mañan”

Mw. Olga van Bochove (A)

Mw. Ruthy Vrieswijk-Bergen (A)

Publicatie “Forverts”

Artist book/Art piece AGON

Publicatie “Alegria di Ruthy Poema 2”

Totaal toegekend aan projecten binnen de sector Geschiedenis, Letteren en Wetenschap

Monumentenzorg

20.000
5.000

Publicatie Sequel Rascals/Tropisch Nestje

Mw. Beatrice Pieter-Wiel (C)
Mw. Rachel Morón (SM)

5.000

3.600

8.000
4.000

2.532

1.396

15.000

12.600
3.000
2.229

3.000
120.374

Projecten en activiteiten die gericht zijn op het duurzame behoud van het cultureel erfgoed van
Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het bevorderen van het gebruik
en de toegankelijkheid daarvan.

Aanvrager

Doel

Fund. Pro Monumento (C)

Monumento Habrí 2020

Fund. Stripan (C)

Proyekto Museo di Tambú Shon Colá

Stg. Monumentenzorg Curaçao (C)

Redden glas-in-lood kapel St. Thomascollege

Totaal toegekend aan projecten binnen de sector Monumentenzorg

Aruba  (A) • Bonaire (B) • Curaçao (C) • Saba (SA) • Sint Eustatius (S) • Sint Maarten (SM)

Toegekend in NAf.
25.000

20.971

4.995

50.966
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Beeldende
Kunst

Projecten en activiteiten op het gebied van beeldende kunst, architectuur, vormgeving, fotografie,
film- en mediakunst met extra aandacht voor het vergroten van de toegankelijkheid voor kans
armen en het (verder) ontwikkelen van talent.

Aanvrager

Doel

Dhr. Nelson González (A)

Archivo 2020

9.700

Nomad In No Man’s Land

2.787

Mw. Eva Gonzalez (A)

Aruba Photo Room

Fund. 1 Focus Diferente (C)

Inspirational Short Movies

Mw. Hester Jonkhout (C)
Fund. Museo Tula (C)

Fund. Arte Pro Arte (FARPA) (A)

Stg. Vrienden van het Nat. Archief van Curaçao (C)

Twee korte films

Exhibition “Beyond Words”

De tweede wereldoorlog op de ABC-eilanden in 100 foto’s

Dhr. Nelson González (A)

The Three-Corner Table

Pantalla Chica Productions (C)

Online Platform Local Films - Creating visibility for local productions

Mw. Rebecca Roos  (A)

Mw. Hester Jonkhout (C)
Mw. Alida Martinez (A)

Stg. Instituto Buena Bista (C)
Dhr. J.A.S. Garcia (C)

Mw. Beatrice Martina-Goeloe (C)
Mw. Zurishaddai Tremus (C)

Pure Aruba Events Found. (A)
Pure Aruba Events Found. (A)
Pure Aruba Events Found. (A)
Publicidat RoyCola (C)

Mw. Kenia Montoya-Fullinck (C)

Documentaire “Alice van Romondt”
Nomad In No Man’s Land

Solo expositie “Give them faith”

Sponsoring 4 studenten schooljaar 2020 - 2021

Profundo - Expositie en workshops Beeldhouwen
Tentoonstelling “Het recente verleden”

6.188

8.250

3.820

6.500

8.000
5.000

25.000
7.498

548

5.000

12.000
3.500
5.850

Palimpsesting

3.500

Art Expression

4.771

Nature and Faces Photography Competition
ArtisA Exposition

Documentaire “Laura Quast”

Kenia’s Unieke Art Therapy Workshops voor Jongeren

Mw. Sulin Passial (C)

Makers van “Atardi” naar Nederland

Stg. Terrafuse Arubaglassceramics (A)

Keramiek op maat!

Stg. Beeldentuin Blue Bay (C)

Onderwatersculptuur “Ananzi”

Totaal toegekend aan projecten binnen de sector Beeldende Kunst
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Toegekend in NAf.

6.831

5.000

20.000
3.099

3.000

10.720

8.840

175.402

Aruba  (A) • Bonaire (B) • Curaçao (C) • Saba (SA) • Sint Eustatius (S) • Sint Maarten (SM)
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Podiumkunsten

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied Jaarverslag 2020

Projecten en investeringen op het gebied van theater, muziek, dans, zang en andere podiumk
unsten, ook hier met extra aandacht voor het vergroten van de toegankelijkheid voor kansarmen
en het (verder) ontwikkelen van talent.

Aanvrager

Doel

Theaterhuis PLOTT (C)

Hip & Hanneke vervolg

2.100

Dhr. Edjean Semeleer (A)

“Bib’e!”

5.000

Fund. Pro Bario Lagun (C)

Muziekles aan jongeren

2.100

PBCCG alle bestuursleden (C)

Participatie PBCCG-sponsorjongeren aan voorstellingen Drazans

1.000

Dance Sensation Found. (B)
Dance and More Found. (C)

PBCCG alle bestuursleden (C)

Uitwisseling  Aruba 2020 vooropleiding  DSF
Seú meets Simadan

Aanvullende subsidie sponsorjongeren aan voorstellingen Drazans

Fund. Pegasaya (C)

Filmproject La Dama Blanca 2

Caribbean Gospel Found. (C)

The Caribbean Gospel Song Festival 2020

Stg. Excel Arts Academy (C)

Dhr. Mathijs R.G. Reinen (C)
Vereniging Mascaruba (A)

Mw. Mishane Arrendell (C)

Dhr. Allan A. Chatlein (C)

Dhr. Ralph Durgaram (C)
Dhr. Levi Silvanie (C)

Gogorobi Found. (C)
Fund. BASHA (A)

Theaterhuis PLOTT (C)

Stg. Teatro Bulabanda (C)
Theaterhuis PLOTT (C)

Teater di Pòpchi Maletin (C)

Toegekend in NAf.

Aanschaf Art performance material

Rhythmotion: Experiment in muziek van de voormalige NA
P+A=>E   “Play and Act pa Exprecion”
Writers Festival Curaçao

Voices from letters: ZIKINZA

Afro Caribbean Sample Pilot Project

Levi Silvanie - Keep Moving (Official Video)

Teatro WakMi (Theater voor slechthorenden en kleine kinderen)

Hip & Hanneke vervolg

20.000

3.000

6.000

8.000

10.000

9.918

8.000
2.350

350

15.000

DMF online Music lessons

10.000

Muzikale opstart (Op maat)  in de Kathedraal van Doornen

Digitalisering van 300 audio cassettes Padú Lampe

Dance and More Found. (C)

Danslessen voor minderbedeelde kinderen en jongeren 2020-2021

Dhr. Yorviq Macaay (C)

6.867

Qui-uppets

Dhr. Ivan Novak Quandus (A)

Dhr. Dibo Doran.dhr. Randal Corsen (C)

12.500

2.000

Continuering Jeugdprogramma tijdens COVID 19 beperkingen

Dhr. Dibo Doran.dhr. Randal Corsen (C)

2.500

Voorstelling Guera/Klèsh den Bario Verfilming

3-luik project ‘Hip’

Stg. Popcorn (A)

Stg. Schouwburg Aruba (A)

500

4.000

Summer Art and Dance DSD 2020

Fund. di Artista (C)

7.513

Poetry Night 2020

Dance Sensation Found. (B)
Dow’s Musical Found. (SM)

5.226

Benodigde aanpassingen aan COVID-19 gerelateerd

Short Documentary ‘Muzik Sin Barera’ Dibo D & Randal Corsen
Music videos “Lanta Bèk” en “Willemstad”

7.500

9.258

8.000

10.000

8.000
8.000

7.250

7.500

Yorviq’s Future

23.930

Carlos Bislip’s 40 years of Music & Arts Celebration

18.900

Dhr. Christopher Kross (A)

KrossHart

19.000

Dhr. Aldaïr Pieters (C)

Productie “E Manera”

Curaçao Youth Theater Found. (C)
Dhr. Carlos B. Bislip (A)

Juf Neeltje en meester Pieter-Bas (C)

Stg. Jeugdtheaterschool Drazans (C)
Mw. Angela Croes-Baldez (A)

Fund. Instituto pa Formashon Musikal (C)

Asosiashon Promoshon Konsenshi Istóriko (C)

Musical Freaky Friday

Kinderprogramma “Juf Neeltje en meester Pieter-Bas”
Bijdrage cursusgeld kansarme kinderen Curaçao 2020/21

Productie “Un Canto Na Mi Tera”

Orkest muziekeducatie onderdeel Blazersopleiding 2e fase
Festival di Teatro Históriko 3

Aruba  (A) • Bonaire (B) • Curaçao (C) • Saba (SA) • Sint Eustatius (S) • Sint Maarten (SM)

8.000

4.500

10.000

7.000

6.800

6.000

15.000
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National Institute of Arts Found. (SM)

Atlantis Rebirth

10.000

Dansvoorstelling “Corpus Criolla”

15.336

Week Zonder Naam Curaçao

18.560

Mw. Aimée Silvanie en mw. Joäne Martina (C)

Mi Kurason

Theaterhuis PLOTT (C)

Buutvrij voor de hele pot!

Dhr. Edjean Semeleer (A)

“Fin di aña na cas” - Holiday TV Production 2020

Stg. Schouwburg Aruba (A)

Stg. Jeugdtheaterschool Drazans (C)

3.188

14.881

6.500

Totaal toegekend aan projecten binnen de sector Podiumkunsten

Kunst en
Cultuureducatie

397.027

Projecten die ten doel hebben (specifieke) aspecten van onze cultuur en/of natuur over te
brengen, c.q. te onderwijzen, aan jong en oud.

Aanvrager

Doel

Dhr. Derek Durgaram (C)

Scharloo Abou Digitaal Platform Uitbouw

9.600

Fund. Arte di Palabra (C)

Arte di Palabra finale ABC Bonaire 2020

9.657

Pius X school (A)

Toegekend in NAf.

Schoolbibliotheek

Fund. Kòrsou Habrí (C)

5.000

Open Digital Content for Education

25.000

Projectfinanciëring voor bemiddelaar

11.000

Foresee Found. (SM)

Soualichi Stories - Caribbean Stories by Caribbean People

Bismillah World Private Found. (C)

Proyekto Kultura TV-app

Mw. Lusette Verboom (C)
Stg. Creciendo (A)

Mw. Natasha van der Dijs (C)

Stg. Kindermuseum Curaçao (C)

5.000

The Creative Kids Club After School Program

6.600

Science Award Leo Floridas

13.000

Meraki: Museum-On-The-Go

25.000

Totaal toegekend aan projecten binnen de sector Kunst- en Cultuureducatie

Natuurbehoud

119.857

Projecten en activiteiten die gericht zijn op het duurzame behoud van de inheemse natuur,
de versterking van van natuurwaarden in het landelijk gebied en de bewustwording van het
belang van natuurbehoud op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Aanvrager
St. Eustatius National Parks Found. (SE)

Doel

Toegekend in NAf.

Saving Statia’s Coral Reef System

Sea and Learn Found. Saba (SA)

Sea & Learn on Saba 2020

Dhr. Ton de Jong (C)

De strijd van Yvette Raveneau en Lloyd Narain voor
milieu en natuur op Curaçao

Nature Found. St. Maarten (SM)

Save Sint Maarten Corals Project (SSC)

Stg. Carmabi  (C)

Bustransport Marien Educatie Programma schooljaar 2020-2021

Environm. Prot. in the Caribb. (EPIC) St. Maarten (SM)

Stg. Carmabi  (C)

Stg. Carmabi  (C)
Stg. Fundashon Orguyo Kòrsou (C)

Training volunteer hike leaders

Terrestrisch Educatie Materiaal Funderend Onderwijs
Aanvullende subsidie Vademecum Saba
Salt Consciousness

Totaal toegekend aan projecten binnen de sector Natuurbehoud
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10.000

25.000

24.990

8.330
7.000

8.490

14.000

21.000
625

5.000
114.435

Aruba  (A) • Bonaire (B) • Curaçao (C) • Saba (SA) • Sint Eustatius (S) • Sint Maarten (SM)
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Foto boven

Levi Silvanie (C): Music Video ‘Keep Moving’.

Foto links beneden Ralph Durgaram (C): Afro Caribbean Sample Pilot Project.
Foto rechts beneden

Dibo Doran (C): Music Video ‘Muzik sin Barera’.
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Fundashon Arte y Drama Pegasaya (C): filmproject .La Dama Blanca’.
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Fondsen op naam bij het PBCCG
Een Fonds op naam is een moderne vorm van
cultuurmecenaat: een bijzondere manier om
cultuur- en natuurbehoud ‘samen’ te ondersteunen en laat zich misschien wel het beste
beschrijven als een goed doel binnen een goed
doel. Een Fonds op naam wordt opgericht met
een gerichte natuur- of cultuurdoelstelling die
binnen de algemene doelstelling van de organisatie past. De oprichters kunnen het fonds oprichten tijdens hun leven of na overlijden door
het oprichten van het fonds in het testament
op te nemen.

Als u passie heeft voor

Kunst en Cultuur dan kunt u
met een Fonds op naam een

prachtige bijdrage leveren aan
de ontwikkelingen op de zes

Nederlands-Caribische eilanden!

Het PBCCG biedt personen, organisaties en bedrijven die affiniteit hebben met lokaal cultuurbehoud en cultuurontwikkeling, de mogelijkheid om onder haar beheer een Fonds op naam
in te stellen. De regels van het fonds worden in
overleg met het PBCCG vastgesteld.

Geven aan bestaande Projecten
ook mogelijk

U kunt er ook voor kiezen om met uw schenking
bestaande projecten te steunen of deze in
overleg met het PBCCG toe te wijzen aan een
cultuurstroming die naar uw mening speciale
aandacht vereist.

Dance Sensation Found. (B):
Summer Art and Dance 2020
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WINTHROP CURIEL FONDS
Het Winthrop Curiel Fonds heeft als hoofddoelstelling jong muzikaal
talent te ondersteunen in hun muzikale en/of artistieke ontwikkeling.
Dit geschiedt door het verlenen van financiële ondersteuning voor
o.a. opleidingen, het volgen van muziek-, drama- en danslessen voor
degenen die het zelf niet kunnen betalen, de aanschaf van een passend
muziekinstrument.
Dhr. Winthrop R.F. Curiel

Het Winthrop Curiel Fonds heeft geen eigen
rechtspersoonlijkheid maar vormt een apart
en zichtbaar onderdeel van het Prins Bernhard
Cultuur Fonds Caribisch Gebied.
Het jaar 2020 stond in het teken van verrassin
gen zowel extern alsook intern binnen de be
heercommissie van het Winthrop Curiel Fonds.

Rond maart 2020 kreeg de hele we
reld en ook wij te maken met het
thans bekende virus Covid-19. Het
hele jaar door moesten wij verder
gaan met de door de regering ge
nomen maatregelen en verande
ringen zoals lock-down, verbod tot
samenscholing, ‘plachi di dia’, ver
anderde roosters en allerlei andere
beperkingen in omgang. Ook het
Fonds ondervond de gevolgen van
deze maatregelen.
Om de hierboven genoemde twee
redenen hebben wij slechts drie
vergaderingen kunnen organiseren
en wel op 14 februari, 13 maart en
27 oktober 2020. Gelukkig hebben
wij via moderne communicatie
middelen als mails, WhatsApp en
telefoon met elkaar overleg kunnen
voeren.

BESLUITEN EN PROJECTEN

Wij werden verrast met het wegvallen van onze
capabele, integere en zeer gewaardeerde voor
zitter Ruttgard Wijngaarde; door ziekte was hij
al een tijdje niet meer persoonlijk aanwezig en
hij overleed op Curaçao d.d. 16 augustus 2020.
Het heengaan van ‘Ruud’ was een shock en is
een groot verlies voor onze beheercommissie.
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In 2019 is het Fonds begonnen met
de organisatie voor het instellen
van de Harold Martina piano prijs
en daar is gedurende 2020 verder
aan gewerkt met de bedoeling om
jonge pianisten in de leeftijd van 8
tot 25 jaar aan te moedigen en te
stimuleren in het klassieke piano
spelen.

INHOUDSOPGAVE

PROJECTEN BEHANDELD EN
TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2020

Gedurende het jaar 2020 zijn er voor
10 jongeren subsidieverzoeken be
handeld.

INVULLING VACATURE
BEHEERCOMMISSIE

Eind 2020 is de heer Mark Curiel
benaderd om lid te worden van de
Winthrop Curiel Fonds beheercom
missie.
Wij willen samen de kwaliteit van de
talentvolle jongeren die muziek ma
ken optimaal bevorderen door het
verlenen van financiële steun en ge
zien de omstandigheden in het jaar
2020 zijn wij tevreden maar willen

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
Jaarverslag 2020

GOEDGEKEURDE
PROJECTEN 2020
meer dan tevreden zijn en daarom
zoeken wij contact met de ouders om
te weten of onze bijdragen goed zijn
besteed.
Tot slot, maar daarom niet minder
belangrijk onze hartelijke dank aan
het bestuur van PBCCG, kantoor
medewerkster mevrouw Claudibel
Maria-Capellan Felix, onze notuliste
mevrouw Naphtaly Boerleider en
hoofd afdeling muziek CCC mevrouw
Carolina Nicolaas.

Bedragen zijn in NAf.

Totale uitgaven 2020
per 31 december 2020
Saldo per
31 december 2020

11.375
43.000

Wij vertrouwen erop u met deze

informatie inzicht te geven in de

werkzaamheden in 2020 van het
Winthrop Curiel Fonds

De commissieleden ontvangen voor
hun werkzaamheden geen beloning.

Namens de Beheercommissie
van het Winthrop Curiel Fonds,

Drs. Michael de Sola
secretaris/penningmeester

Klarvin Cijntje
27
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EDUARDO DE VEER FONDS
Met een grote dosis enthousiasme is het Fonds op Naam Eduardo de
Veer als eerste Fonds op Naam op Aruba begonnen in 2017/2018. Dit
fonds, onder beheer van het PBCCG, is op initiatief van de drager van
de Zilveren Anjer en vice voorzitter van het PBCCG bestuur Alice van
Romondt ingesteld.
Dhr. Eduardo de Veer

Eduardo de Veer is op Aruba gebo
ren en keerde na het behalen van
zijn business degree in de VS meteen
aan het werk geslagen in het familie
bedrijf. Mede door zijn vooruitstre
vende visie heeft de heer de Veer
grote successen geboekt en aan de
duurzame ontwikkeling van welvaart
voor de Arubaanse gemeenschap bij
gedragen. Het bedrijf, de META Corp
bestaat 100 jaar en is de grootste
werkgever op het eiland.
Eduardo deVeer is een gedreven zaken
man met een passie voor muziek. Een
van zijn beste vrienden is de wereld
bekende pianist Raul di Blassio, die

hij regelmatig op zijn kosten naar
Aruba heeft gebracht waar Raul tal
rijke gratis schoolconcerten heeft
gegeven.
De doelstelling is het ondersteunen
en bevorderen van talentenontwikke
ling op het gebied van muziek (edu
catie) op Aruba. Het fonds is bedoeld
voor initiatieven die een bijdrage le
veren aan de bevordering, kennis en
educatie van jonge talenten (13+ jaar)
op muzikaal gebied met als ultieme
doel jongeren klaar te stomen voor
het conservatorium.
Er is in overleg met Carlos Bislip van

de Arubaanse Muziekschool, en
Armand Simon, directeur van de
da Vinci Academy, gekozen om te
beginnen met het opzetten van een
zogenaamd PianoLab.
Een PianoLab biedt aan 6 studenten
tegelijkertijd en een docent de moge
lijkheid om te oefenen en gezamen
lijk bijv. te componeren. Alle piano’s
zijn via een hub verbonden met een
controller en studenten kunnen zo
wel individueel als in groep oefenen
met behulp van een koptelefoon. Een
PianoLab is ook erg geschikt voor het
lesgeven aan ‘speciale’ kinderen met
talent.
De heer Eduardo de Veer bood gratis
een ruimte in het kantoorgebouw
van de META Corp aan.
Een succesvolle workshop van 4
weken, onder leiding van Mariano
Morales, een zang- en perform
workshop voor special kids waren
het begin van de Rialto PianoLab in
de zomer van 2018.
Het verliep niet volgens verwach
tingen: de ruimte in het voormalige
Rialto theater, thans kantoorgebouw
van Meta Corp., bleek niet te
bevallen. Parking was een issue, de
kinderen en docenten voelden zich
niet prettig in een kantoorruimte
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met veel beveiliging, vooral na 5 uur,
en bovendien klaagden de ouders
om behoefte aan parking en vonden
ze het publiek in het straatje na 5 uur
niet zo geschikt voor de kinderen.
Na vele gesprekken met docenten en
musici zijn we tot de volgende oplos
sing gekomen:
Na instemming van de directeur, de
heer Felix Hoek, zijn in de Arubaan
se Muziekschool een 7-tal piano’s en
een piano voor de docent geplaatst
en in Centro di Bario Tanki Leendert
in ‘Barak di Creatividad’ zijn 2 piano’s
geplaatst waar Angelo Kock de ver
antwoordelijke docent is.
Het lesgeven op de Muziekschool
werd door de COVID-19 geminima
liseerd, maar sinds September 2020
is de Muziekschool en PianoLab weer
enigszins opgestart.
De Rialto PianoLab wordt veel ge
bruikt, o.a. door de nieuwe jonge
conservatorium geslaagde (masters
opleiding), te weten Kyle Winklaar.
Het is de bedoeling dat hij in samen
werking met de Muziekschool aan
speciale groepen les gaat geven on

der andere autistische kinderen en
kinderen met talent die het lesgeld
niet kunnen betalen.
Wij zien de toekomst met enthousias
me tegemoet. De ervaring leert dat
in de wereld van talentontwikkeling
het niet van de een op de andere dag
gaat; het duurt jaren van inzet, trai
ning, oefenen en nog meer oefenen.
De Rialto PianoLab biedt hiervoor de
gelegenheid.

Voor de zomer 2021 is in het vakantie
park Stichting Kindervakantieverblijf
SKA in Paradera, een summercamp in
voorbereiding.
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Te vermelden valt dat de vioollessen
al bij kinderen van 4 jaar starten!
Een veelbelovende evenement, met
genoeg ruimte om rekening te hou
den met social distancing.

FINANCIËN
FON Eduardo de Veer heeft eenmalig
25000 florin gestort op rekening van
het Prins Bernhard Cultuurfonds
Caribische Gebied. Hiervan zijn de
piano’s en elektrische aansluiting,
inclusief computer van de PianoLab
gefinancierd.
De bedoeling is om na de stilstand
van 2020 in 2021 verder te gaan tot en
met 2024, conform de overeenkomst.
Hopelijk kunnen we door het FON
Eduardo de Veer in de komende jaren
een grote groep jong talent laten
genieten van workshops ter stimu
lering van hun talent en kunnen
we Jamal Baptiste, docent aan de
Indiana University, een virtuele
module laten geven ter stimulering
van de pianodocenten en gevorderde
studenten.
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ALEX ALBERTO FILM FONDS
(AAFF)
Het Alex Alberto Filmfonds is een stimuleringsfonds waarmee het Prins
Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) de ontwikkeling van
filmplannen naar zogenoemde treatments – de verkorte versie van een
script of scenario - voor films en documentaires met cinematografische
kwaliteit wilt aanmoedigen op Curaçao. Jaarlijks keert het PBCCG één
of meerdere stipendia uit.
Dhr. Alex Alberto

Aan het begin van 2020 heeft de
adviescommissie de 3 ingediende
aanvragen in deze derde ronde van
het AAFF behandeld en hebben de
indieners de kans gekregen om een
zogenaamde pitch te doen. Een
pitch geeft de filmmaker de kans om
zijn of haar idee voor een film uit te
diepen en te verdedigen waarom er
een stipendium nodig is, terwijl de
commissieleden de kans krijgen om
de nodige vragen te stellen.
Deze werkwijze werkt onzes inziens
goed. De commissieleden krijgen een
beter zicht over het voorgestelde plan,
de effectiviteit van een eventueel
stipendium in het behalen van de
beoogde resultaten en kunnen als
zodanig betere adviezen opstellen.
De hiernaast genoemde personen
kregen een stipendium toegewezen.
De werkzaamheden van de goedge
keurde projecten moeten binnen een
jaar voltooid worden. Gedurende dat
jaar heeft de commissie op verschil
lende momenten terugkoppeling
met de indieners.
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Voorzitter van de adviescommissie van
het AAFF is Michèle Russel-Capriles.
De overige leden zijn Alexmarie
Alberto, Eloise van Wickeren, Michael
Grüning en Ati Palm.
In 2020 is er NAf. 15.000 aan subsidies verleend uit het Alex Alberto
Film Fonds.

GOEDGEKEURDE
PROJECTEN 2020
Totaal toegekend bedrag: NAf. 15.000

Aanvrager: Milushka Birge

Schrijven van script en voor de
scriptdoctor voor de speelfilm ‘Kanta
pa Mi Monteverde’
Toegekend: NAf. 5.000
Aanvrager: Ramses O. Petronia

Schrijfuren van de korte film ‘Lights,
camera, action, cut’
Toegekend: NAf. 5.000
Aanvrager: Shannon Ray, Bert
Aengenendt en Brian Zending

Schrijven van de script en de
schrijfuren van de speelfilm
‘Badgerina’
Toegekend: NAf. 5.000
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EYOUNG TALENT FONDS
Eind 2017 heeft EY het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied benaderd om ter gelegenheid
van hun 70-jarig bestaan een Fonds op Naam voor talentontwikkeling op te richten onder de paraplu
van het PBCCG. Met het EYoung Talent Fund wil EY een structurele en positieve bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van talent, met de focus op jongeren (13-18 jaar) die een financiële bijdrage goed kunnen
gebruiken om hun talenten op gebied van Kunst, Cultuur, Wetenschap en Sport te ontplooien.

‘EY is een wereldleider op het ge
bied van accountants-, belasting-,
transactie- en adviesdiensten. De
inzichten en kwaliteitsdiensten die
we leveren helpen om vertrouwen
en zekerheid te bouwen in de kapi
taalmarkten en in economieën over
de hele wereld. EY ontwikkelt uitste
kende leiders die samenwerken om
onze beloftes aan al onze stakehol
ders waar te maken. Daarbij spelen
we een cruciale rol bij het bouwen
van een beter werkende wereld voor
onze mensen, voor onze klanten en
voor onze gemeenschappen.’
‘Het ultieme doel van EY is ‘Building
a better working world’. EY gelooft
dat bedrijven een positieve invloed
kunnen hebben op de samenleving.
Verantwoord ondernemen voegt de
grootste waarde toe aan ons doel.
Dit doen we elke dag door dezelf
de onderscheidende diensten en
competenties te gebruiken voor
het helpen oplossen van de meest
urgente uitdagingen van onze ge
meenschappen. Op Curaçao wordt
hier invulling aan gegeven via de
Stichting EY Cares die door middel
van diverse projecten terug geeft
aan de samenleving.’

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Ca
ribisch Gebied is zeer vereerd te zijn
benaderd om het EYoung Talent Fund
voor EY Curaçao te beheren. Curaçao
heeft ontzettend veel talent en het is
daarom ook prachtig dat EY Curaçao
haar financiële middelen daarvoor
beschikbaar stelt.

DOELSTELLING
Door middel van financiële onder
steuning het bevorderen van Talen
tenontwikkeling op Curaçao. Het
fonds is bedoeld om talent in de
breedste zin van het woord verder
op weg te helpen, te ontwikkelen en
mogelijk te professionaliseren.
Het gaat hier met name om:
•	getalenteerde jongeren tussen
de 13 en 18 jaar
•	woonachtig op Curaçao
•	gedreven en getalenteerd in het
beoogde ‘vak/gebied’
•	het talent, of diens ouder(s) of
voogd(en), moeten de beoogde
ontwikkeling niet (geheel) zelf
kunnen bekostigen

GOEDGEKEURDE
PROJECTEN 2020
Totaal toegekend bedrag: NAf. 20.100

Aanvrager: Rashanty A. Offerman

Sponsorship Jay-drian Real Madrid
Clinic
Toegekend: NAf. 5.100
Aanvrager: Rivaldo Oscar Da Camara

Aanvulling op Athletic scholarship
aan een Universiteit in de USA, voor
het spelen van ‘college soccer’
Toegekend: NAf. 10.000
Aanvrager: Roangeraud J.E. Fraai

Baseball scholarship van J.C. Becas
voor Combine Academy Te North
Carolina, USA
Toegekend: NAf. 5.000

In 2020 is er NAf. 20.100 aan subsidies
verleend uit het EYoung Talent Fund.
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ERNEST (‘ONCHI’) COHEN
HENRIQUEZ FONDS
Het Ernest (‘Onchi’) Cohen Henriquez Fonds is een speciaal fonds
waarmee het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG)
cultureel-juridische projecten ondersteunt met als doel het bevorderen
van rechtswetenschappen op Curaçao.

Dhr. mr. Ernest ‘Onchi’
Cohen Henriquez

Het fonds is bedoeld voor initiatieven
die een bijdrage leveren aan de
bevordering, kennis en educatie
op juridisch gebied ter versterking
van de Curaçaose rechtsstaat, met
een voorkeur voor projecten die
lokale cultureel juridische aspecten
belichten, c.q. bevorderen, voor een
breed publiek.
De adviescommissieleden van het
Ernest ‘Onchi’ Cohen Henriquez Fonds
spreken de hoop uit dat er in 2021
meerdere goede projecten de weg
naar dit fonds zullen vinden en dat
wij zodanig mogen meebouwen aan
een rechtvaardigere gemeenschap.
In 2020 zijn er geen subsidies verleend
uit het Ernest (‘Onchi’) Cohen Henriquez Fonds.
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FONDS CULTURISMO
Bij het aftreden van Michèle Russel-Capriles als voorzitter en bestuurslid
van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) heeft
het Prins Bernhard Cultuurfonds (Nederland) haar een eigen Fonds op
Naam (FON) geschonken als afscheidscadeau.

Mevr. Michèle Russel-Capriles

Vanuit de overtuiging dat cultuur
en natuur van primair belang zijn
voor het welzijn en de welvaart
van onze eilandbewoners, besloot
Michèle Russel-Capriles met dit FON
een impuls te geven aan de culturele
ervaring en beleving die door de lokale
bewoner kan worden aangeboden
aan de (buitenlandse) bezoeker. Met
dit initiatief wordt het nieuwste FON,
genaamd CULTURISMO, ingesteld
onder de paraplu van het PBCCG.
Met dit Fonds hoopt het PBCCG pri
mair een impuls te geven aan haar
werkveld om nieuwe belevingen
te creëren voor de toerist, waarbij
eilandbewoners actief participeren
als agenten van cultuur en natuur.
Hierin valt te onderscheiden:
•	mogelijkheid bieden aan de cultu
rele sector om te investeren;
•	versterken van de kwaliteit van het
leven voor (vooral) de eilandbewo
ners, maar ook de bezoeker;
•	bevorderen van wederzijdse ken
nisoverdracht voor de toerist en
lokale bewoners;

•	samenwerking stimuleren en faci
literen tussen meerdere (cultuur)
groepen op en tussen de eilanden;
•	bijdragen tot het ontstaan van fu
sies van meerdere cultuuruitingen
die vooral trachten om ons eigen
erfgoed en verhalen voort te dra
gen;
•	diversiﬁëren van het aanbod op het
gebied van cultureel toerisme en
verhoging van de waarde van onze
eilanden als bestemming;
•	verhoging van de economische
waarde van cultuur.
Het Fonds Culturismo richt zich op
projecten van hetzij zelfstandige
kunstenaars, artiesten, muzikanten
of lokale culturele organisaties, mu
sea of organisaties die wonen of ge
vestigd zijn op het eiland waar het
project wordt uitgevoerd. Historici,
wetenschappers en auteurs komen
in principe ook in aanmerking voor
subsidie van projecten uit het Fonds
Culturismo.
In 2020 zijn er geen subsidies verleend
uit het Fonds Culturismo.
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Ontvangers
PBCCG Cultuurprijs
De Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Caribisch Gebied wordt sinds 2003, jaarlijks uitgereikt aan

lokale organisaties of personen waarvan hun initiatieven

en projecten op een onderscheidende wijze bijdragen aan
cultuurontwikkeling van de eilanden van de Nederlandse

Cariben. De Cultuurprijs varieert binnen de categorieën
van de zes werkterreinen van het PBCCG.

Meer informatie vindt u op www.pbccaribbean.com

2020

> Dhr. Henri (Harry) Moen
Ontwikkeling van
de Muzieksector op Curaçao met
grote nadruk op de Papiamentstalige
folkloristische muziek

Ontvangers
Zilveren Anjer
De Zilveren Anjer is een blijk van waardering voor ‘personen

van onbesproken vaderlands gedrag die in enigerlei vorm

van onverplichte arbeid uitstekende verdiensten hebben

verworven voor de Nederlandse cultuur of voor die van de

zes Nederlands-Caribische eilanden’. De onderscheiding
kan elk jaar aan max. 5 personen worden verleend.

Meer informatie vindt u op www.pbccaribbean.com

Kunstenares Hortence Brouwn

heeft het ontwerp gemaakt voor de
Award. Het betreft een bronzen beeld
waarvan de kern een ei voorstelt,
symbolisch voor het feit dat alles, kunst,
literatuur, muziek etc. eens geboren
moet worden.
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Uit de kern komen twee uitlopers als zijnde een explosie van
kunst vanuit het ei. De korte uitloper impliceert muziek. De
andere, gebogen vorm impliceert alle andere vormen van kunst.
Deze twee uitlopers vormen een omhelzing tussen muziek en
de andere vormen van kunst en de andere cultuuruitingen. De
zelfstandigheid van de vormen van kunst uiten zich door op
twee verschillende plaatsen uit het ei te ontspringen. Het ei en
het metaal vormen ook een muzieknoot. Naast het beeld krijgt
de ontvanger ook een bescheiden prijsgeld.
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Online music class project

“	We of D.M.F. would like to take
this opportunity to thank (PBCCG)
for making it possible for us to
execute a successful online music
class project.

were most grateful for the initiative taken
by DMF, and the subsidy provided by PBCCG.

	

The student that participated were fortunate
enough to take part. They were able to have
access to professional online instructors.
Despite the Covid-19 related difficulties,
PBCCG did the best they could by funding out
online project in 2020. Participating students

Carlijn Holtrop-Damen

Theaterhuis PLOTT

“	Theaterhuis PLOTT zou in het jaar
2020 een educatieve theatervoor
stelling spelen bij verschillende
basisscholen op Curaçao.
Door covid kon dit helaas niet doorgaan,
maar samen met het Prins Bernhard Cultuur
fonds hebben we een oplossing bedacht. De
voorstelling is herschreven voor een film
productie, en opgenomen zodat er een digi
taal document is ontstaan. Dit product kon
niet worden uitgevoerd zonder de steun
van het fonds, aangezien wij geen (finan
ciële) middelen hadden voor de opnames
en de editing. Wij zijn heel dankbaar dat we
het project op deze manier hebben kunnen
redden, en het uiteindelijke product onder
heel veel basisscholen hebben kunnen ver
spreiden.”
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Samen maken we Cultuur!
Het PBCCG streeft ernaar om zoveel mogelijk kunst- en cultuurgroepen te steunen.
Zeker in deze tijd! Wij kunnen het niet alleen en doen een beroep op de samenleving
om ons daarmee te helpen. Samen maken we Cultuur!

U kunt ons helpen door eenmalig of vast te doneren.
Klik voor meer informatie op de link: www.pbccaribbean.com

Wij zijn trots op ons verleden en verplichten ons aan de culturele toekomst
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