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Cft blikt vooruit op het nieuwe jaar

Secretaris Bergsma: 2011 is jaar van consolidatie en continuïteit
Tijdens de nieuwjaarsbrunch van het College financieel toezicht (Cft) op 11 januari, blikte
secretaris Geert Bergsma vooruit op 2011, dat volgens hem er een is van consolidatie van
in 2010 in gang gezette wijzigingen, en continuïteit van de werkzaamheden van het
College. Dit laatste vooral op basis van samenwerking met alle betrokkenen, om de
gezamenlijke doelen te behalen.
De wijzigingen die hun begin vonden in 2010, waren vooral de nieuwe staatkundige structuur, en de
nieuwe structuur voor het Cft; namelijk één Cft voor de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint
Eustatius en één Cft voor de landen Curaçao en Sint Maarten, die samen één secretariaat delen.
Bergsma: “In 2010 was er sprake van de nodige vooruitgang op het gebied van begrotingen en
financieel beheer. Niet in alle gevallen is sprake van daadkrachtige besluitvorming, waardoor zaken
meer tijd vergen dan verwacht. Er zal nog veel werk verzet moeten worden en de entiteiten worden
geconfronteerd met de nodige aanloopproblemen. Maar ik constateer dat er sprake is van gezonde
ambitie bij alle partijen om er een succes van te maken. Het Cft vervult daarbij een bijzondere rol.”
De nieuwjaarsbrunch, die voor het derde jaar werd georganiseerd, was goed bezocht door
bestuurders en vertegenwoordigers van diverse organisaties die nauw betrokken zijn bij
overheidsfinanciën.
[Einde Persbericht]
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De nieuwjaarsbrunch, die voor het derde jaar werd georganiseerd, was goed bezocht.
Foto 1: De drie mannen van de financiën van Curaçao: Directeur a.i. van Financiën José Jardim,
Secretaris van Cft Geert Bergsma en Minister van Financiën Jorge Jamaloodin.
Foto 2: Secretaris van Cft Geert Bergsma met de Minister van Financiën Jorge Jamaloodin
(rechts) en zijn voorganger Ersilia ‘Zus’ de Lannooy.
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Cft with view on 2011

Secretary Bergsma: 2011 is year of consolidation and continuity
During the New Year’s brunch of the Board of financial supervision (College financieel
Toezicht – Cft) on January 11th, Secretary Geert Bergsma presented the Board’s view on
2011, which according to him stands for consolidation of changes that stared out in 2010,
and continuity of the Board’s endeavors. The latter particularly based on cooperation of
all involved, in order to reach the mutual objectives.
The changes that initiated in 2010, were mostly the state reform and the new Cft structure; now
there is one Cft for the public entities Bonaire, Saba and Sint Eustatius and one Cft for the countries
Curaçao and Sint Maarten, that together share one secretariat.
Bergsma: “In 2010 there was progress in the area of budgets and financial management. Not
always there was strong decision making, which was the reason why things took more time than
could be expected. There is a lot of work to be done and the entities face the obvious starting
problems. But I see that all parties share a healthy ambition to reach success, and in that Cft has a
remarkable role to play.”
The New Year’s brunch, which was organized for the third time, was very well visited by
representatives of the different departments of Finance, and of other organizations active in the
field of public finance.
[End press release]
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Caption:
The New Year’s brunch, which was organized for the third time, was very well visited.
Photo 1: The three men of Curaçao public finances: Finance Director a.i. José Jardim, Cft
Secretary Geert Bergsma and the Minister of Finance Jorge Jamaloodin.
Photo 2: Cft Secretary Geert Bergsma and the Minister of Finance Jorge Jamaloodin, together
with his predecessor Ersilia ‘Zus’ de Lannooy.
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