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AANKONDIGING 

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

Bij exploot van 22 mei 2012 van Mark John Rabess, 
toegevoegd aspirant deurwaarder ten kantore van Karl 
Rudolf Arndell, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten, 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 PEAKE REAL ESTATE SERVICES N.V. 
gevestigd en kantoorhoudend op Sint Maarten en 
domicilie kiezend ten kantore van Lexwell advokaten,   

BETEKEND: 
de grosse van een vonnis van het Gerecht in Eerste 
Aanleg van St. Maarten, d.d. 17 april 
2012 aan MICHEAL VOGES, de naamloze vennootschap 
MICHAELS DAY CRUISES N.V., de naamloze 
vennootschap THE CREWS' NEST BAR & 
RESTAURANT N.V, allen gevestigd op St. Maarten 

zonder bekend vestigingsadres, met bevel om binnen 2 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.   

 

 

 

 

 

OPROEPING 

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

Bij exploot van 22 mei 2012, waarvan afschrift is gelaten 
aan de Officier van Justitie op St. Maarten, heb ik, Mark 
John Rabess, toegevoegd aspirant deurwaarder ten 
kantore van Karl Rudolf Arndell, gerechtsdeurwaarder voor 

burgerlijke zaken bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint 
Maarten, wonende op St. Maarten en kantoorhoudende 
aan de Cannegieterstreet 42 te Philipsburg, gevolggevend 
aan de beschikking van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Sint Maarten, DOORENDRA NAUTH 
LOKENAUTH zonder bekende woon of verblijfplaats hier 

te lande,   
OPGEROEPEN: 

om op maandag, 10 september 2012 des 
voormiddags te 9:00 uur te verschijnen ten Raadhuize 
te Philipsburg op Sint Maarten om op de vordering van 
Eugenie Otilie Romeo, wonende op St. Maarten en 
gedomicilieerd ten kantore van de advocate mr. C. G. 

Nicolaas, te antwoorden.  
(E. 113/11) 
 

De deurwaarder; 
K. R. Arndell   
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ECHTSCHEIDING 

Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van St. 

Maarten, van 16 januari 2012, de echtscheiding is 
uitgesproken tussen TREVOR ALFANSO 
BLAIR, wonende op St. Maarten en JUANA DE LA 

CRUZ, voorheen wonende op St. Maarten en verblijvend 
te Curaçao, partijen met elkander gehuwd op 28 maart 
2008 op St. Maarten.  

De aspirant deurwaarder;   
Mark J. Rabess  
 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van St. 

Maarten, van 16 januari 2012, de echtscheiding is 
uitgesproken tussen ERMINE GWENDERLINE TWEED 
wonende op St. Maarten en TREVOR ERSDAILLE, 
wonende te Cunningham Village, Lower Cayon, St. Kitts, 
partijen met elkander gehuwd op 10 juli 1998 te 
Anguilla.  

De aspirant deurwaarder; 

Mark J. Rabess  
 

ECHTSCHEIDING 

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

Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van St. 
Maarten, van 11 april 2011, de echtscheiding is 

uitgesproken tussen MADELINE ATHANASIA 
BROOKS, wonende op St. Maarten en FELIX MARTIN 
LAKE, zonder bekende woon of verblijfplaats hier te 
lande, partijen met elkander gehuwd op 9 augustus 
2007 in de Verenigde Staten. 

De aspirant deurwaarder,   
Mark J. Rabess 

 

 

AANKONDIGING 

Bij beschikking van de rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, van 26 april 2012, is de bij 

beschikking van 12 december 2011 aan de naamloze 
vennootschap NICE TIMES ENTERTAINMENT N.V. h.o.d.n. 
DINGHY DOCK verleende surseance van betaling, 
ingetrokken. 

De Griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg, 

J.J. Evers-Maria 

 
 
 

LIQUIDATIE 
 

PEPPER PRIVATE FOUNDATION 

in liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 
 

Bij besluit van het Bestuur van de Stichting gehouden op 
30 mei 2012 is besloten tot ontbinding der Stichting per 30 
mei 2012. 

De Vereffenaar 

 
 

LIQUIDATIE 

BUILDING BLOCKS FOUNDATION 
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 

 
Bij besluit van het Bestuur van de Stichting gehouden op 
25 mei 2012 is besloten tot ontbinding der Stichting per 25 

mei 2012. 

De Vereffenaar  
     

 
LIQUIDATIE 

 
ICE COOL N.V. 

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 
 

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de 
vennootschap per 25 mei 2012 te ontbinden. 

De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omgang 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. 

De Vereffenaar 

 



LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012, nummer 12–8 juni 2012 pagina 3 

 

Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
 
 

During the month of April 2012, the Bank did not actively deploy its monetary policy instruments to influence the domestic 
money market because of the 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%. Nevertheless, the outstanding amount of 
required reserves increased (NAf.18.0 million) due to a rise in the domestic liabilities of the commercial banks. Also, 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 dropped by NAf.101.1 million during the month of April, due mainly to a decline in the current account balances of 
the commercial banks at the Bank (NAf.100.8 million). The fall in the current account balances can be ascribed to, among other 
things, the net purchase of foreign exchange at the Bank and the rise in the required reserves. Also, the commercial banks 

purchased government bonds that were held by the Bank. The latter also explains the decline in the item “Securities and loans” 
on the assets side of the balance sheet. 
 

The net position of the government with the Bank worsened by NAf.22.5 million due mainly to interest payments on debt 
securities issued by the governments of Curaçao and Sint Maarten. As the bulk of these debt securities are held by the Dutch 
government, the interest payments resulted in an increase in the deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom 
Relations (BZK) at the Bank. The latter largely explains the growth by NAf.23.9 million in the item “Deposits of nonresidents in 
foreign currency”. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1
  Certificates of deposit. 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 30-Apr-12 31-Mar-12 Liabilities 30-Apr-12 31-Mar-12

Claims on nonresidents 3,477.6 -71.1 Liabilities to nonresidents 662.8 23.9

Gold 1,242.6 -8.5 Deposits of nonresidents in foreign currency 662.8 23.9

Official reserves 2,041.7 -45.9

Securities and loans 193.4 -16.8

Domestic assets 434.1 -15.4 Domestic liabilities 2,109.5 -105.3

Currency in circulation 370.5 -0.3

Claims on the government 0.2 0.0 Government deposits 333.5 -22.5

Government paper in portfolio 0.2 0.0 Government of Curacao 245.3 -17.2

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

Other 0.0 0.0 Former Central Government 88.0 -5.3

Government agencies and institutions 0.1 0.0

Claims on deposit money banks 0.7 0.2 Liabilities to deposit money banks 1,083.5 -82.8

Current account balances 0.7 0.2 Current account balances 366.9 -100.8

Certificates of Deposit 30.3 0.0

Required reserves 686.3 18.0

Claims on other sectors 433.2 -15.7 Liabilities to other sectors 322.0 0.3

Other assets 433.2 -15.7 Deposits of other residents 229.1 0.3

Other liabilities 92.9 0.0

Capital and reserves 1,139.4 -5.3

Total assets 3,911.7 -86.6 Total liabilities 3,911.7         -86.6

 April 2012
(millions of NAf.)
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In April, the item “Claims on other sectors” on the asset side of balance sheet dropped by NAf.15.7 million as the Bank sold 
part of the debt securities in its portfolio that were issued by St. Maarten Harbour Finance N.V. 
 

Finally, the item “Official reserves” contracted by NAf.45.9 million due mainly to the net purchase of foreign exchange by the 

commercial banks, mitigated by the Bank’s selling of part of its debt securities issued by St. Maarten Harbour Finance N.V. 
 
 
Willemstad, May 24, 2012 
 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 
 
 


