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Inleiding

In het jaar 2018 is de focus gelegd op drie highlights namelijk de EmigratieBeurs, de Study &
Career Event en de vacatures op de website. Het resultaat van deze verandering is succesvol
afgesloten en zal het komend jaar gecontinueerd worden.
Het begin van de studentencirkel Study & Career Event en het eind Remigratie zal blijven
bestaan. De invulling van de projecten oriëntatie, begeleiding en stage worden door andere
organisaties ingevuld. Onze stichting heeft deze projecten gestart en zijn nu met succes
door andere opgepakt. Hierdoor is de studentencirkel van 2007 niet meer actueel.
De stichting ondersteunt deze twee belangrijke aandachtspunten met de website met het
plaatsen van vacatures van Bonaire.
De Study & Career Event was weer een groot succes, deze keer niet met Skills Netherlands
Caribbean doordat er te weinig financiële middelen van hun kant waren. Wij verwachten dat
er komend jaar een extra inspanning komt om zo de samenwerkingen te continueren.
Komend jaar zal een extra inspanning gedaan worden richting Entrepreneurs op Bonaire en
de vacatures op de website. Ook zal de sociale media hierin een belangrijk aandeel krijgen.

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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• Website met vacatures
• Dagelijks-wereldwijd

• EmigratieBeurs
• Februari-Nederland

• Study &Career Event
• November-Bonaire



Highlights

 11 januari Nieuwjaarsreceptie Gezaghebber

 10-11 februari EmigratieBeurs 2018

 26 april receptie gezaghebber koningsdag

 9 mei opendag forma

 24 mei meeting voorbereiding Study & Career E.

 31 oktober radio bonfm introductie SCE

 5 november SCE

 23 nov voorbereiding emigratieBeurs

 10 dec bezoek ombudsman. Gesproken over 
problemen rijbewijs van Bonaire
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Fact & Figures 
Study & Career Event

Highlights

 Lokatie Jong Bonaire
 Bezoekers >500 
 Standhouders 27
 Workshops zijn op de Liseo

gegeven
 Beste stand Kustwacht

Caribisch Gebied

Jaarverslag is te lezen op de website
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https://www.banboneirubek.com/sites/default/files/u27222/Jaarverslag SCE 2018 def.pdf


Fact & Figures website

 www.back2bonaire.com

 Aantal bezoekers >300.000

 Aantal vacatures 262

 LBO  3%

 MBO  29%

 HBO  56%

 WO   12%

doelgroep is vetgedrukt
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http://www.back2bonaire.com/


Fact & Figures 
Remigratie

 EmigratieBeurs 2018
 Bezoekers 11,000

 Exposanten 170/24 landen

 69% WO en HBO

 30% MBO

 1% LBO

Gemiddelde leeftijd: 31 jaar

Vetgedrukt doelgroep
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Fact & Figures 
Financien
 Ontvangsten $ 

Directe kosten $ 
Kosten $ 
Bankkosten $     
Resultaat $

 Jaarrekening 2017 
wacht op goedkeuring accountant.
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