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AANKONDIGING 

Bij exploot van 3 april 2012 van de ondergetekende 
aspirant deurwaarder voor burgerlijke zaken, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie op St. 

Maarten die het oorspronkelijk voor “gezien” heeft 
getekend, is ten verzoeke van de naamloze 
vennootschap Bobby’s Marina N.V. en Tony’s Marina 

N.V., beide gevestigd op Sint Maarten, en 
gedomicilieerd ten kantore van Bloem & Associates 
aan de naamloze vennootschap Excursion Services 
Limited gevestigd te Belize,  

 
BETEKEND: 

 
de grosse van een vonnis van het Gerecht in eerste 
aanleg van St. Maarten, d.d. 20 maart 2012 met bevel 
om binnen 2 dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.  
 

De aspirant deurwaarder;  
Mark J. Rabess 

 

 

 

 
LIQUIDATIE 

 
WILMA’S UNISEX CLOTHING STORE N.V, 
In Liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 

 

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 
aandeelhouders van de vennootschap is besloten de 
vennootschap 31 december 2011 te ontbinden. 

 
De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang en 
samenstelling van de bezittingen en schulden van de 
vennootschap is en heeft daarvan een balans opgemaakt, 

welke ter inzage ligt en voor alle belanghebbenden ten 
kantore van de vennootschap en het handelsregister 
gedurende 30 dagen na deze publicatie. 
 
De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden 
voldoen, waarna het overschot aan de aandeelhouders zal 
worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de 

statuten van de vennootschap. 
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OPROEPING 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. 

Bij exploot d.d. 25 april 2012, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb 
ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, 

alhier, 
OPGEROEPEN: 

 
de gezamenlijke erfgenamen van Walter Granville 
Buncamper, wonende op St. Maarten zonder bekende 
woon- of verblijfplaats, om op dinsdag, 7 augustus 
2012 te 08:30 uur voormiddags ter zitting van het 

gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize 

te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van 
Stephen Hendrik Buncamper & Winston Alexander 
Buncamper, gedomicilieerd op St. Maarten ten kantore 
van dhr. Edwin I. Maduro, alhier, te antwoorden. 

 
De deurwaarder; 

S.M. APON 
 

 
 

OPROEPING 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

Bij exploot d.d. 25 april 2012, afschrift waarvan is gelaten 
aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange 
M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier, 

 

OPGEROEPEN: 
 

de gezamenlijke erfgenamen van Johanna Coralie 
Buncamper, wonende op St. Maarten zonder bekende 
woon- of verblijfplaats, om op dinsdag, 7 augustus 2012 
te 08:30 uur voormiddags ter zitting van het gerecht in 
eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg 

te verschijnen, om op de vordering van Stephen Hendrik 

Buncamper & Winston Alexander Buncamper, 
gedomicilieerd op St. Maarten ten kantore van dhr. Edwin I. 
Maduro, alhier, te antwoorden. 
 

De deurwaarder; 
S.M. APON 

 
 

 
  OPROEPING 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. 

Bij exploot d.d. 25 april 2012, afschrift waarvan is 

gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb 
ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, 
alhier, 

OPGEROEPEN: 
 

de gezamenlijke erfgenamen van Olga Elena 
Buncamper-Hassel, wonende op St. Maarten zonder 

bekende woon- of verblijfplaats, om op dinsdag, 7 
augustus 2012 te 08:30 uur voormiddags ter zitting 
van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten 
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de 

vordering van Stephen Hendrik Buncamper & 
Winston Alexander Buncamper, gedomicilieerd op St. 

Maarten ten kantore van dhr. Edwin I. Maduro, alhier, te 
antwoorden. 

 
De deurwaarder; 
S.M. APON 

 
 

 

 
  OPROEPING 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

Bij exploot d.d. 25 april 2012, afschrift waarvan is gelaten 
aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange 

M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier, 
 

OPGEROEPEN: 
 

de gezamenlijke erfgenamen van Richard Buncamper, 
wonende op St. Maarten zonder bekende woon- of verblijf- 
plaats, om op dinsdag, 7 augustus 2012 te 08:30 uur 

voormiddags ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op 
St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, 
om op de vordering van Stephen Hendrik Buncamper & 
Winston Alexander Buncamper, gedomicilieerd op St. 

Maarten ten kantore van dhr. Edwin I. Maduro, alhier, te 
antwoorden. 

 
De deurwaarder; 
S.M. APON 

 
 

  

 
 
 
 
 



LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012, nummer 10–11 mei 2012 pagina 3 

 
 

OPROEPING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
 
Bij exploot d.d. 12 april 2012, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten, 
heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. 
Maarten, alhier,  

OPGEROEPEN: 
 

de gezamenlijke erfgenamen van William Henry 
Bell, wonende op St. Maarten zonder bekende woon- 
of verblijfplaats, om op dinsdag, 7 augustus 2012 
te 08:30 uur voormiddags ter zitting van het gerecht 

in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te 
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van 
Kenneth E. Elson, Augustina S.S. Beaton-Elston 

& Orlando K.C. Elson, gedomicilieerd op St. 
Maarten ten kantore van dhr. Edwin I. Maduro, alhier, 
te antwoorden. 

 

De deurwaarder; 
S.M. APON 

 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot d.d. 12 april 2012, afschrift waarvan is 

gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb 
ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, 
alhier, 

OPGEROEPEN: 

 
Marie Elmira Bell-Gumbs, wonende op St. Maarten 
aan de Union Road # 146 te Cole Bay, om op dinsdag, 7 
augustus 2012 te 08:30 uur voormiddags ter zitting 
van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten 
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de 

vordering van Kenneth E. Elson, Augustina S.S. 
Beaton-Elston & Orlando K.C. Elson, gedomicilieerd 
op St. Maarten ten kantore van dhr. Edwin I. Maduro, 
alhier, te antwoorden. 

 

De deurwaarder; 
S.M. APON 

 
 
 
 

OPROEPING 

 
Bij exploot d.d. 12 april 2012, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten, 
heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. 

Maarten, alhier, 
OPGEROEPEN: 

 
Mary Georgiana Bell-Lake, wonende op St. 
Maarten aan de Union Road # 146 te Cole Bay, om 
op dinsdag, 7 augustus 2012 te 08:30 uur 

voormiddags ter zitting van het gerecht in eerste 
aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg 
te verschijnen, om op de vordering van Kenneth E. 
Elson, Augustina S.S. Beaton-Elston & Orlando 
K.C. Elson, gedomicilieerd op St. Maarten ten 
kantore van dhr. Edwin I. Maduro, alhier, te 
antwoorden. 

 
De deurwaarder; 
S.M. APON 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEPING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 
Bij exploot d.d. 12 april 2012, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb 

ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, 
alhier, 

OPGEROEPEN: 
 

de gezamenlijke erfgenamen van Leon Cyril Bell, 
wonende op St. Maarten zonder bekende woon- of 
verblijf plaats, om op dinsdag, 7 augustus 2012 te 

08:30 uur voormiddags ter zitting van het gerecht in 
eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te 
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van 
Kenneth E. Elson, Augustina S.S. Beaton-Elston & 
Orlando K.C. Elson, gedomicilieerd op St. Maarten ten 
kantore van dhr. Edwin I. Maduro, alhier, te antwoorden. 

 
De deurwaarder; 
S.M. APON 
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OPROEPING 

 
Bij exploot d.d. 12 april 2012, afschrift waarvan is 

gelaten aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb 
ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, 
alhier, 

OPGEROEPEN: 
 

Lucia Augusta Bell-Todman, wonende op St. 
Maarten aan de Union Road # 134 te Cole Bay, om op 

dinsdag, 7 augustus 2012 te 08:30 uur voormiddags 
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. 
Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, 
om op de vordering van Kenneth E. Elson, Augustina 
S.S. Beaton-Elston & Orlando K.C. Elson, 
gedomicilieerd op St. Maarten ten kantore van dhr. 

Edwin I. Maduro, alhier, te antwoorden. 
 

De deurwaarder; 
S.M. APON 

 
 

 
OPROEPING 

 

Bij exploot d.d. 12 april 2012, afschrift waarvan is 

gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik, 
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier,   

 
OPGEROEPEN: 

 
Lucia Augusta Bell-Todman Estate, gevestigd op St. 

Maarten aan de Union Road # 134 te Cole Bay, om op 
dinsdag, 7 augustus 2012 te 08:30 uur voormiddags 
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. 
Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om 
op de vordering van Kenneth E. Elson, Augustina S.S. 
Beaton-Elston & Orlando K.C. Elson, gedomicilieerd 

op St. Maarten ten kantore van dhr. Edwin I. Maduro, 
alhier, te antwoorden. 
 

De deurwaarder; 
S.M. APON 
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 
 

 
 
 

 
During the month of March 2012, the Bank did not actively deploy its monetary policy instruments to influence the domestic 
money market because of the introduction of a temporary freeze on private credit extension through August 2012. This 
measure was taken to stem the deterioration of the current account of the balance of payments and the decline in reserves. 
The percentage of the reserve requirement, the main instrument, remained therefore unchanged at 10.75%. This instrument 
aims at influencing the liquidity of the commercial banks and, hence, the growth in credit extension. During the biweekly CD-
1auctions, the Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. The amount of outstanding CDs, therefore, remained 

unchanged. 
 
Base money2 increased by NAf.54.3 million in March 2012 reflecting an increase in the current account balances of the 

commercial banks. This increase was largely the result of transfers by the government pension fund, APNA, and USONA3 from 
their accounts at the Bank to their accounts at the commercial banks and the net sale of foreign exchange to the Bank. These 
transfers are reflected also by a decline in the item “Deposits of other residents” on the liabilities side of the balance sheet.  
 

The item "Deposits of nonresidents in foreign currency" decreased by NAf.129.1 million due mainly to a transfer by the Dutch 
Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) from its account with the Bank towards a foreign account.  
 
 
 
 

 

                                                 
1
  Certificates of deposit. 

2
  The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

3
  USONA is the foundation that approves and funds development projects in Curaçao and Sint Maarten. 

 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Mar-12 29-Feb-12 Liabilities 31-Mar-12 29-Feb-12

Claims on nonresidents 3,548.4 -137.8 Liabilities to nonresidents 638.9 -129.1

Gold 1,251.0 -80.9 Deposits of nonresidents in foreign currency 638.9 -129.1

Official reserves 2,084.2 -56.6

Securities and loans 213.1 -0.3

Domestic assets 449.5 -35.1 Domestic liabilities 2,214.5 36.4

Currency in circulation 370.8 -2.5

Claims on the government 0.2 0.0 Government deposits 356.0 1.0

Government paper in portfolio 0.2 0.0 Government of Curacao 262.4 1.5

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 0.1 0.0

Other 0.0 0.0 Former Central Government 93.4 -0.6

Government agencies and institutions 0.1 0.0

Claims on deposit money banks 0.5 -12.6 Liabilities to deposit money banks 1,166.2 55.2

Current account balances 0.5 -12.6 Current account balances 467.7 56.8

Certificates of Deposit 30.3 0.0

Required reserves 668.2 -1.6

Claims on other sectors 448.8 -22.5 Liabilities to other sectors 321.5 -17.2

Other assets 448.8 -22.5 Deposits of other residents 228.8 -20.3

Other liabilities 92.6 3.1

Capital and reserves 1,144.4 -80.2

Total assets 3,997.8 -172.9 Total liabilities 3,997.8        -172.9

 March 2012
(millions of NAf.)
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The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.56.6 million, attributable largely to the 
aforementioned transfer by the Dutch Ministry of BZK. However, the net sale of foreign exchange by the commercial banks to 
the Bank mitigated the decline in official reserves.  

 

Finally, the item "Gold" on the assets side of the balance sheet declined by NAf.80.9 million as a result of a lower market value 
at the balance sheet date, compared to the end of February 2012. The decrease in the item “Capital and reserves” on the 
liabilities side of the balance sheet is related to the decrease of the market value of gold. 
 
 
Willemstad, March 19, 2012 

 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 
 


