Jaarverslag 2007

FUNDASHON

BAN BONEIRU BÈK

Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de stichting Ban Boneiru Bèk. Hierin vindt u een beknopte
weergave van onze activiteiten in 2007, de belangrijkste resultaten en de verantwoording van uitgaven.
De stichting is in het begin van start gegaan op initiatief van mevrouw Celia Fernandes Pedra.
De officiële oprichting was een feit door ondertekening van de statuten bij de notaris op 22 februari
2007.
De belangrijkste beweegreden is:
De bedreiging van een onevenwichtige bevolkingsgroei op Bonaire.
De missie van de stichting:
Een welvarende samenleving helpen creëren door middel van evenwichtige opbouw met
mensen die het eiland een warm hart toedragen en een duurzame bijdrage kunnen en
willen geven.
Fundashon Ban Boneiru Bèk heeft als eerste actie op de agenda de bevolkingsgroei van de afgelopen 5
jaar bestudeerd en kwam tot het resultaat dat de totale groei meer dan 32 % was. Uit een analyse blijkt
dat in drie categorieën aanmerkelijke verschillen in groei waren. De Europese Nederlanders hadden de
grootste groei van +91%, van 692 naar 1.324 inwoners. De Niet Nederlanders hadden een groei van
66%, van 1.988 naar 3.304 en de Caribische Nederlanders gaven een groei te zien van 18%, van 8.111
naar 9.615 inwoners. Er wordt verstaan onder Caribische Nederlanders, alle mensen geboren op de
Nederlandse Antillen en Aruba. Onder Europese Nederlanders wordt verstaan, alle mensen geboren in
Nederland en de Niet Nederlanders zijn de mensen die niet onder de twee vorige definities vallen. De
stichting ziet als een belangrijk meetpunt het percentage van de Caribische Nederlanders en dat
achteruit gaat van 76% naar 68%. De overheid verwacht in de komende 5 jaar een soortgelijke stijging
door het aantrekken van de economie op Bonaire. Als dezelfde percentages gehanteerd worden in
dezelfde categorieën, dan zal opnieuw het percentage Caribische Nederlanders dalen en uitkomen op
61%.
Met deze gegevens is het bestuur aan de slag gegaan. Aan de ene kant de Caribische Nederlanders buiten
Bonaire stimuleren om terug te komen en aan de andere kant de kennis d.m.v. studiemogelijkheden en
de werkgelegenheid voor de Bonaireanen te verbeteren.
De Bestuur ziet dit jaarverslag als eerste begin van lange periode van activiteiten.
Tot slot treft u aan conclusies in de vorm van een overzicht van knelpunten en oplossingen, maar ook in
de vorm van een samenvatting van de evaluaties.

Het Bestuur
Celia Fernandes Pedra, voorzitter
Javier Boezem, penningmeester
Hans Evers, secretaris
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Zonder Ban Boneiru Bèk geen goede evenwichtige
samenleving op Bonaire
FBBB 2007
Op 22 februari (22-2-08) zijn de statuten
ondertekend bij de notaris Maarten Maartense te
Bonaire en daarna kon de stichting van start gaan.

Het vizier van de stichting richt zich voor 2007 op
één speerpunt, namelijk:
Jeugd is de toekomst van Bonaire

De belangrijkste beweegreden is:
De
bedreiging
van
een
bevolkingsgroei op Bonaire.

Uiteraard zijn daar ook randvoorwaarden bij
betrokken die parallel aan de acties meegenomen
worden.
De hoofdprojecten zijn:
De missie van de stichting:
 Studie- & Beroepenmarkt,
Een welvarende samenleving helpen creëren door
 Bevorderen van nieuwe studies op Bonaire,
middel van evenwichtige opbouw met mensen die
 Oriëntatiebezoek aan Nederland voor
het eiland een warm hart toedragen en een
studenten die buiten Bonaire gaan studeren
duurzame bijdrage kunnen en willen geven.
 Studenten volgsysteem in Nederland
 Repatriëring studenten uit Nederland
Het doel:
 Stimuleren van woningbouw op Bonaire
Caribische
Nederlanders
buiten
Bonaire
 Tegemoetkoming Studieschuld
stimuleren om terug te komen, evenals de studies
 Tegemoetkoming in verhuiskosten
en banen voor de Bonaireanen uit te breiden en in
 Creëren van banen op Bonaire.
kwaliteit te verhogen.
onevenwichtige

Vanwege dit dubbele belang hebben wij gekozen
voor het motto:

Boneiru su progreso, Ban p’e!

De
ondersteunende
middelen
voor
de
hoofdprojecten zijn:
 Website www.banboneirubek.com openen.
o Vacatures van Bonaire
o Nieuws over Bonaire
o Tips voor terugkomers op Bonaire
o Links naar de hoofdprojecten
De hoofdprojecten worden ondersteund door
werkgroepen en/of commissies.
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Projectplan Ban Boneiru Bèk 2007
Per hoofdproject zijn de activiteiten genoemd.
Website:
De website is in samenwerking met twee
vrijwilligers, Hanny en Marlies professioneel
opgezet met als doel kwaliteit van het product te
tonen en toch de flexibiliteit te behouden.
Op de website zijn de vacatures geplaatst door
Jan. Deze vacatures werden uit de kranten over
gehaald en geplaatst op de vacaturesite. De
nieuwsgaring werd door Hans verzorgd met een
duidelijke richtlijn van het bestuur dat er geen
politieke berichten op mogen voor komen.
Studie- & Beroepenmarkt
Alle leerlingen tussen 10 en 26 jaar konden op
deze markt kennismaken met de studierichtingen
en de banen op Bonaire. Het jaarverslag 2007 is
door de commissie SBM op 18 januari 2008
aangeboden aan het bestuur.
Nieuwe studies
De stichting heeft op verschillende niveaus
aangedrongen voor het starten van nieuwe
opleidingen.
Zo is de nieuwe opleiding vliegtuigmonteur van
Jacinto Frans van start gegaan. Verder zijn
opleidingen zoals Hogere Hotelschool en
Cosmetic Academy geïnitieerd om verder
uitgewerkt te worden.
Oriëntatie bezoek
Met een drietal enthousiaste docenten van het
SGB is een oriëntatie bezoek aan Nederland
uitgewerkt voor de VWO5 klas. Het bezoek is
gepland in maart 2008. Deze VWO-5 klas zal de
eerste groep studenten zijn die in 2009 afstuderen
en naar Nederland vertrekken om hun vervolg
studie te gaan doen. Tijdens hun veertiendaags
bezoek in maart zullen zij zoveel mogelijk
Universiteiten en Hogescholen bezoeken evenals
musea en het Antillenhuis. Daarbij zullen zij
ingelicht worden over Nederlander en de
Nederlandse cultuur en dat in de praktijk zal
worden uitgevoerd.

Studenten volgsysteem in Nederland
Fundashon Ban Boneiru Bèk heeft samen met
FINEB een studentenvolgsysteem uitgewerkt om
de studenten van Bonaire door Mentor in
Nederland te ondersteunen met:
• Woonruimte
• Advies
• Studiekeus
• Events
• Financiën
Repatriëring uit Nederland
De stichting is een actie begonnen richting de
Tweede Kamer in Nederland om het project
“Tegemoetkoming in Verhuiskosten” weer op de
agenda te zetten. Deze regeling heeft drie jaar
bestaan met een goed resultaat en is door de
toenmalige regering als “pilot” gezien en niet meer
gecontinueerd omdat er misbruik van gemaakt
werd. De stichting vindt dat de controle verbeterd
moet worden en vraagt hiervoor aandacht in de
politiek. Zij heeft verschillende politieke partijen
benaderd, echter tot nu toe zonder enig resultaat.
Een ander probleem doet zich voor bij de
gepensioneerde Caribische Nederlanders. Daar is
een stagnatie ontstaan in repatriëring doordat er
geen ziektekostenregeling voor de Nederlandse
Antillen door Nederland is geregeld. De
gepensioneerden zullen zich in Nederland uit
moeten schrijven als zij ingezetene wil worden op
Bonaire. Op Bonaire worden de gepensioneerden
met uitsluitingen en een zeer hoge premie
geconfronteerd bij het inschrijven van een nieuwe
ziektekostenverzekering.
Stimuleren van woningbouw op Bonaire
De stichting zal contact zoeken met woningbouw
verenigingen in Nederland. Er is met enkele
Nederlandse gemeenten een gesprek aangevraagd,
zoals Amsterdam, Apeldoorn, Dordrecht en
Rotterdam, om de problematiek in kaart te
brengen en een mogelijkheid van steun te vragen.
Creëren van banen op Bonaire.
Niet actueel bij bedrijfsverenigingen en DEZA .
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Mediaplan Ban Boneiru Bèk 2007
Alleen de “highlights” worden genoemd in het mediaplan.
Aktiviteit
Voorbereiding

Wanneer
februari

Informatief

maart

Kick-off

april

Promotie

mei

Promotie SBM

juni/juli
augustus

Presentatie in Nederland

september

Voorbereiding SBM 2008

oktober

Radio programma

november

Bezoek Nederland

december

Actie
Met de cijfers van het CBS en de afdeling
Bevolking statistieken gemaakt welke als basis
dienen voor de missie van de Fundashon Ban
Boneiru Bèk.
DEZA geïnformeerd met onze toekomstige
plannen en gevraagd om hierin deelgenoot te
zijn.
De Gezaghebber geïnformeerd van onze
toekomstige activiteiten.
Met Dia di Rincon is een promotie campagne in
Nederland en op Bonaire met stickers en
posters.
In de kranten en via de radio de missie van de
Fundashon bekend gemaakt.
rustpauze
Doordat een nieuw project gestart werd,
namelijk Studie- & Beroepenmarkt zijn opnieuw
de kranten en radio geïnformeerd over
Fundashon Ban Boneiru Bèk.
Gemeenteraadslid Roos Pourier heeft een
presentatie gehouden over de toekomst van
Bonaire en Ban Boneiru Bèk. Dit heeft geleid
tot het hoogste website bezoek in het bestaan
van de stichting.
De SBM commissie o.l.v. Lilian Paula-Crestian
heeft haar plan van aanpak uitgevoerd, zie
jaarverslag SBM 2007
Tijdens de SBM is door BonFM een twee uur
durend
radioprogramma
geweest
met
interviews van bezoekers en deelnemers
Om een goede offerte te maken voor FINEB
betreffende het studentenvolgsysteem is een
bezoek gebracht aan Dordrecht en gesproken
met een mentor. De kosten zijn gecalculeerd
en getoetst om in 2009 van start te kunnen
gaan.
Een bezoek gebracht aan een nieuw project in
Amsterdam, The Colour Kitchen. Op
uitnodiging van mevrouw R. Pourier,
gemeenteraadslid Amsterdam-Slotervaart.
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Meetresultaten 2007
De stichting heeft beperkte mogelijkheden om meetresultaten te genereren.
Onderwerp

Omschrijving

Website

In maart van het jaar 2007 is de website www.banboneirubek.com in de lucht gekomen en
na een promotie op (30 april) Dia di Rincon in Tilburg en Rincon op een acceptabel niveau
gekomen van 8.000 pageviews per maand.

Een totaal overzicht van 2007:
Total page views:
Total visits:
Yearly unique visitors:
Monthly unique visitors:
First time visitors:
Avg. page views per month:
Page views per visit:
Busiest day:

SBM

71.103
22.209
14.909
16.466
14.874
5.925
3,20
2-9-2007

Tijdens de studie- & Beroepen markt is een enquête geweest waar de vraag staat over de
bekendheid onder de jeugd van de stichting Ban Boneiru Bèk.
De enquête werd uitgevoerd in november, dus na een half jaar van de introductie van de
stichting.
Het resultaat; < 5% van de bezoekers kennen de stichting.

Repatriëring Geen financiële middelen om deze parameter te meten.
Fondsen

Het Bestuur van de stichting is zeer actief geweest in het werven van fondsen. De fondsen
die aangeschreven zijn: AMFO, Samenwerkende Fondsen ( w.o. Oranje fonds), Stichting
DOEN en Start Foundation.
Alleen AMFO heeft met 6.650 gulden de Studie- en Beroepenmarkt financieel toegezegd.
De andere fondsen vonden de activiteit van de stichting niet binnen hun doelgroep passen.
Ook AMFO heeft alle andere projecten niet geaccepteerd omdat de stichting Ban Boneiru
Bèk niet voldoet aan de criteria, jeugd en armoede bestrijding.
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Verantwoording uitgaven 2007
Fundashon Ban

Boneiru Bèk

Financieel
De Bestuur heeft in 2007 heeft uit eigenmiddelen
en geleende communicatiemiddelen de stichting
van de grond getild.

Uitgaven 2007
(inclusief OB)
Projecten
• SBM
Nafl. 8.850,00
• Oriëntatie bezoek Nafl.
150,00
• Studenten
Nafl. 3.500,00
• Algemeen/website Nafl. 2.500,00
Publicaties en Promotie
• Drukwerk
• Verzendkosten
• Posters
• Media
• Foto’s

Gedurende het jaar werd steeds meer duidelijk
dat drie donors de stichting, namelijk de AMFO,
de sponsors en Bonhasí Bonaire BV, hebben
gefinancierd.
Bij de AMFO is in augustus 2007 het SBM project
ingediend voor een financiële ondersteuning. De
toezegging is op 17 oktober 2007 binnengekomen
en de uitbetaling van Nafl. 6000,00 pas op 6
december 2007 (na de studie- & beroepenmarkt.
De resterende 10% zal na accordering van het
financiële eindrapport worden overgemaakt.
De sponsors hebben hoofdzakelijk de SBM
commissie een belangrijke financiële en morele
steun gegeven om alles op tijd te kunnen
realiseren.

Reis en verblijfkosten
Communicatie middelen
Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . Nafl. 15.000,00

De sponsors zijn:
Bonaire International Airport, Bonaire Holding Mij,
Cargill Salt, Digicel Bonaire, Duijn Bonaire,
Flamingo Communication, MCB Bonaire, Overheid
Bonaire, Telbo NV en WEB.
De firma Bonhasí Bonaire BV heeft gedurende het
jaar garant gestaan voor de uitgaven en heeft waar
nodig geld geleend om de continuïteit van het
proces niet te verstoren.
Het ziet er niet naar uit dat alle bijdragen de
uitgaven zullen dekken. Verwacht wordt dat er
een te kort ontstaat van Nafl. 3.800,00
De financiële eindcontrole wordt uitgevoerd door
Compact-S.
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Agenda 2008
Het jaar 2008 is voor de Stichting een belangrijk
jaar omdat hierna geëvalueerd gaat worden en de
toekomstige activiteiten bepaald gaan worden.
Het bestuur zal tijdens de nieuwjaarsreceptie 2009
de plannen kenbaar maken. De financiële middelen
spelen daarin een belangrijke rol, evenals de
houding van de desbetreffende overheden.
januari-februari
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2008 zal het
bestuur en de voorzitter van de commissie SBM
de plannen bekend maken.
februari-maart
Het project van het oriëntatiebezoek van de
VWO-5 klas zal ondersteund moeten worden. Er
is reeds besloten om deel te nemen aan de
Emigratiebeurs 2008 in Nederland, om de
REMIGRATIE (repatriëring) te promoten.
april- mei
Gesprekken in Nederland voeren met de
Gemeente Amsterdam, Gemeente Dordrecht en
Antillenhuis, over de hoofdprojecten.
Fondsen aanvragen voor SBM.
Promoten van nieuwe opleidingen op Bonaire.
Plan uitwerken voor maandelijkse lezingen om de
kennis op Bonaire te verrijken.
juni-juli
Vakantie maanden
augustus-october
De commissie Studie- & Beroepenmarkt 2008 zal Verbeterproces
Aandachtspunten zijn:
haar activiteiten voor verhogen.
Gesprekken aangaan met overheden en
antwoorden krijgen over samenwerking.
• Financiën.
• Verbetering in metingen
november
• Vrijwilligers
15november is Studie- & Beroepenmarkt 2008
• Promotie
gepland.
• Gesprekken vroegtijdig aangaan
betrokkenen.
december
• Kwaliteit boven kwantiteit
Evaluatie
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Enkele foto’s van Ban Boneiru Bèk

INTRODUCTIE BIJ DE GEZAGHEBBER

STUDIE- & BEROEPENMARKT

THE COLOUR KITCHEN

OPENING ACADEMISCH JAAR

TOEKOMST van BONAIRE

BAN BONEIRU BÈK

INTRODUCTIE DEZA

Contact
Fundashon Ban Boneiru Bèk
Telefoon +599 717 4318, Fax + 599 717 4518, Email: info@banboneirubek.com, Website, www.banboneirubek.com
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