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Curaçao

Advertentie

With Online Check-in, 
it is easy to select your
own seat and print out 

your boarding pass
T: 868 9600 / 868 4360 
www.flyslm.com

Advertentie

Advertentie

Restaurant Seasons 

Penstraat 41 – 43 Tel: 5999 5669732

Heerlijke verse Noordzee tong, 
Schotse Zalm, Noorse Skrei en 

natuurlijk Limburgse Asperges.

Ultimatum
aan directie
Aqualectra
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De vakbonden STK, STKO en SEU hebben
een ultimatum gesteld aan de directie van Aqualectra. Er
is gisteren een lijst met 5 punten aan Darick Jonis gepre-
senteerd met voorstellen om de kosten van het nutsbe-
drijf te verlagen. 

Jemyma
Betrian op
Curaçao
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Curaçaose bok-
ser Jemyma Betrian is op Cura-
çao en bereidt zich met haar co-
ach Mike Polanen voor op haar
titelverdediging tegen Christi
Brereton uit Engeland. Deze zal
op 7 juni in het Pachanga Resort
& Casino in de Verenigde Staten
plaatsvinden. Hierbij staat de
WBC Women’s Bantamweight
World Title op het spel. 

Fundashon Bon Intenshon
sponsert Betrian al gedurende
vier jaar. De stichting zal ko-
mende vrijdag, 30 mei, om
10.00 uur een open training met
Betrian organiseren voor de
jeugd in de International
School. Dat werd gisteren tij-
dens een persconferentie be-
kendgemaakt. Betrian zal 30 mi-
nuten lesgeven, tien minuten la-
ten zien hoe zij traint en daarna
haar verhaal vertellen hoe ze aan
de top is gekomen en blijft.
Daarna zal er gelegenheid zijn
om foto’s te maken. 

Betrian, die in 1991 op Cura-
çao is geboren, won vele kampi-
oenstitels, waaronder de profes-
sionele wereldtitel ‘Full Muay
Thai Rules’ van één van de
grootste organisaties, de WBC.
Ook is ze Europees kampioen
professioneel boksen. Haar
meest recente overwinningen

waren op 30 maart 2014 in Chi-
na waar ze een toernooi won
door een snelle overwinning
binnen 10 seconden in de eerste
ronde op een Portugese tegen-
stander en in de finale won ze
ook van de wereldkampioene
Sanda uit China. Op 15 februari
won Betrian in San Diego door
een knock-out van de Braziliaan-
se Thais Souza, op 19 januari
won ze van Wang Kehan in Chi-

na, op 23 november 2013 won ze
een kampioensgordel in Riom
Frankrijk waar ze al binnen 2
minuten in de eerste ronde won
van Katia Semail. 

In het prille begin heeft Betri-
an twee partijen verloren. Na de-
ze verliespartijen heeft zij geen
enkele partij meer verloren en
haar meeste overwinningen wa-
ren door middel van knock-out
of technisch knock-out. 

De directeur krijgt 7 dagen de
tijd om hierop te reageren. Als er
na 7 dagen nog geen reactie is,
sluiten de vakbonden een sta-
king van het Aqualectra-perso-
neel niet uit. 

In de lijst met vijf punten
wordt onder andere gerept over
de regering als grootste aandeel-
houder van het overheidsbedrijf
Aqualectra. De vakbonden lieten
gisteren weten dat de regering
nooit met hen aan tafel zit wan-
neer er over de problemen van
het nutsbedrijf wordt gespro-
ken. ,,En als grootste aandeel-
houder wordt het nu eens tijd
dat ze dat gaan doen”, aldus de
vakbonden gisteren. Ook zijn de
vakbonden het erover eens dat
de werknemers er met hun ar-
beidsvoorwaarden niet op
achteruit mogen gaan. 

Jonis liet gisteren tijdens het
journaal van Telenotisia weten
absoluut zijn best te doen om
binnen de termijn van 7 dagen
te reageren. ,,We gaan er meteen
aan werken”, aldus de directeur
van Aqualectra gisteren. In een
persbericht dat eerder werd uit-
gestuurd, liet het nutsbedrijf we-
ten dat de financiële situatie van
Aqualectra op dit moment ui-
terst delicaat is en niet permit-
teert dat het bedrijf hoge perso-

neelskosten maakt. ,,In 2013
heeft Aqualectra verschillende
maatregelen getroffen om ande-
re kosten te bedwingen en de in-
komsten te verhogen zonder
hierbij aan de personeelskosten
te komen. Nu is het de beurt om
de personeelskosten aan te pas-
sen. Deze bedragen 48 procent
van de operationele kosten van
Aqualectra. De operationele
kosten maken deel uit van 
een basiscomponent dat in janu-
ari werd verhoogd en dat
binnenkort weer zal moeten
worden verhoogd als het zo door
gaat.” 

Jonis laat in het persbericht
weten dat er is gekozen voor dia-
loog met de drie vakbonden die
de werknemers van Aqualectra
vertegenwoordigen. ,,Hierbij is
gehoopt dat we samen de verant-
woordelijkheid kunnen nemen
voor de toekomst van Aqualec-
tra”, aldus de directeur. Voor
2014 heeft het nutsbedrijf 100,8
miljoen gulden begroot voor
personeelskosten. Dit is 18 mil-
joen minder dan in 2013. ,,In het
geval het ons niet lukt de perso-
neelskosten te minderen, kun-
nen we de mogelijkheid niet uit-
sluiten dat de water- en stroom-
tarieven worden aangepast”,
aldus de directeur.

De stichting zal een open training met Betrian organiseren voor de
jeugd in de International School. FOTO JEU OLIMPIO


