Ban Boneiru Bèk

Inleiding
Het jaar 2012 is voor de stichting een financieel rampjaar
geweest. De directe kosten zijn exponentieel gestegen.
Het bestuur heeft uit prive middelen de stichting
draaiend gehouden. De reden was dat de overheid
stekker uit de financien gehaald heeft. Er is gezocht naar
andere sponsors echter zonder success. Het bestuur zal
zich beramen over de toekomst van de stichting.
C. Fernandes Pedra, voorzitter
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Doel

middel

 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 leveren.
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Highlights
 5 januari receptie commissie KonininkrijksRelaties
 11 en 12 februari EmigratieBeurs
 21 februari interview bij BonFM, Bon dia Boneiru

 Start van extra Papiamentu lessen om de kosten te dekken.
 28 maart team bespreking met ROA, betreffende stages
 23 april bespreking met Barbel en Bryan over nieuw project
 28 juni Tom Bey (EmigratieBeurs) meeting met bedrijven op Bonaire
 2 augustus gesprek met de Rijksvertegenwoordiger
 21 September bespreking met DUO op Bonaire
 17 November Studie & Beroepenmarkt
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Fact & Figures
website
 Het jaar 2012 is voor de stichting
BanBoneiruBek, financieel geen
succesvol jaar geweest.
 Het doel was de kosten te verlagen en
toch een betere service te verlenen aan
de werkgevers op Bonaire. Echter dat
is niet gelukt, omdat te veel en te
breed wijzigingen doorgevoerd zijn.
 Door een betere service te verlenen
zijn wel meer vacatures geplaatst op
de website.
 Uit een steekproef onder de
werkgevers blijkt dat de response van
de sollicitanten aanmerkelijk is
toegenomen.
 Uit een steekproef onder de bezoekers
van de website is gebleken, dat de
bezoekers het een groot voordeel
vinden dat de vacatures centraal op
een website van Bonaire te zien zijn.
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Overzicht van 2012
Aantal bezoekers: 69.487
Aantal bezoeken: 137.151

Fact & Figures
Studie- & Beroepenmarkt
 Lokatie Jong Bonaire



17 November 2012
$2.000 meer uitgegeven aan lokatie

 Bezoekers


Aantal 750, waarvan 541 geregistreerd.

 Standhouders



2012

Aantal 30
Resutaat 90% goed - uitstekend
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Fact & Figures
Orientatie VWO
Na de eerste 2 jaar
2008 en 2009 heeft
de SGB de
orientatie overgenomen, als een
studiereis naar
Nederland.
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Fact & Figures
Begeleiding studenten
 Voor de eerste keer is aan de

stichting een offerte gevraagd
voor de begeleiding van
studenten in 2012-2013.
 Het verzoek is pas
binnengekomen in December
2011, dat drie mensen in een
week een offerte in elkaar
moesen draaien.
 Resultaat negatief.
S4(Leerdam) Bovenwinden
organisatie neemt de
Bonaireanen mee.
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Fact & Figures
Stage
 Stageplaatsen op Bonaire

voor HBO studenten
wordt door het
Nederlandse onderwijs
nog niet serieus
genomen. Zien veel
organisatie problemen.
Geen begeleiding, geen
geld, geen tijd.
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Fact & Figures
Remigratie


Ook BanBoneiruBek was tevreden ondanks
de barre weersomstandigheden van de
afgelopen weken. Ze namen bijna 100
interessante "leads" mee naar Bonaire om
verder uit te werken met de bedrijven en
instellingen op Bonaire, zodat er een goede
followup gedaan kan worden. Voor
BanBoneiruBek is nu mevrouw Wies van 't
Hullenaar belast met de uitwerking van de
leads. De meeste leads waren voor de
brancheHoreca en Toerisme (20%) en als
goede tweede onderwijs (18%).



Het aantal deelnemers van Bonaire, Curacao
en Aruba was bijzonder mager (2 Bonaire, 2
Curaçao en geen Aruba. Vreemd, dat je wel op
de eilanden hoort roepen om personeel met
kwaliteit en toch wordt er weinig moeite voor
gedaan.



Met de organisatie van de Emigratiebeurs is
afgesproken dat het volgend jaar beter moet.
Zij bieden een Caribisch paviljoen aan voor de
eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint
Maarten, Statia (St. Eustatius) en Saba.
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Fact & Figures
Financien
 Ontvangsten
 Directe kosten
 Kosten
 Bankkosten
 Resultaat

$ 37,023
$ 12,752
$ 39,758
$
278
$-15,765

 Jaarrekening 2012 is

goedgekeurd
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