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MEDEDELING
ONTSLAGNEMING
HAROCAR HORECA
INVESTMENTS N.V.
Hierbij delen wij u mede dat per 10 augustus
2020, AMTR Management N.V. haar ontslag
heeft ingediend als directrice van bovengenoemde vennootschap.
De voormalige directrice,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36, P.O. Box 1256
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
SNOWFLAKE CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden 19
augustus 2020 is besloten de vennootschap te
ontbinden onder benoeming van ATS Management N.V, gevestigd te Caya Dr. J.E.M.
Arends 18-A, Oranjestad, Aruba tot de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba

EDITIE NO. 18

Abonnementsprijs ingaande 3 juni
2004, inclusief portokosten, per jaar
bij vooruitbetaling Afl. 85,-Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Ministerie van Justitie, Veiligheid en
Integratie

LIQUIDATIE
A.A.T. MUSIC A.V.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
SOUND WAVE PRODUCTIONS A.V.V.
(in liquidatie)
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten
kantore van het handelsregister als ten kantore van de vereffenaar.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
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LIQUIDATIE
ELIAND BAUHÛS N.V.
(in liquidatie)
In een op 1 augustus 2014 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap
werd besloten tot haar ontbinding per dezelfde datum.
De rekening en verantwoording is ter inzage
gedeponeerd ten kantore van het handelsregister in Aruba.
De vereffenaar,
A.H.W. van der Linde
Seroe Blanco 60E
LIQUIDATIE
B.M.G. FINANCE N.V.
(in liquidatie
In een op 20 oktober 2014 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap
werd besloten tot haar ontbinding per dezelfde datum.
De rekening en verantwoording is ter inzage
gedeponeerd ten kantore van het handelsregister in Aruba.
De vereffenaar,
A.D. Wapenaar
Seroe Blanco 60E
LIQUIDATIE
GREEK REALTY N.V.
(in liquidatie)
In een op 26 februari 2018 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap
werd besloten tot haar ontbinding per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie is ter inzage gedeponeerd ten
kantore van het handelsregister in Aruba.
De vereffenaar,
A.D. Wapenaar
Seroe Blanco 60E

LIQUIDATIE
SPARE TIME N.V.
(in liquidatie)
In een op 15 maart 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap werd
besloten tot haar ontbinding per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie is ter inzage gedeponeerd ten
kantore van het handelsregister in Aruba.
De vereffenaar,
J.R. Rajnherc
Seroe Blanco 60E
LIQUIDATIE
MEDIPACT N.V.
(in liquidatie)
In een op 1 oktober 2018 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap
werd besloten tot haar ontbinding per dezelfde datum.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie is ter inzage gedeponeerd ten
kantore van het handelsregister in Aruba.
De vereffenaar,
A.D. Wapenaar
Seroe Blanco 60E
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LIQUIDATIE
SUNSHINE APARTMENTS N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 1 augustus 2020 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per 1 augustus 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Rosellen Oduber
Savaneta 118L
LIQUIDATIE
CHRISTIEN SLAGER HOLDING &
MANAGEMENT V.B.A.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam is op 3 augustus 2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Christina Slager
Rooi Afo 10-S
LIQUIDATIE
PRELUDE CORPORATION A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
24 augustus 2020 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
De rekening en verantwoording is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
David Theodorus Maria Geurts
208 Becklake Street
Kosmos 0261, South Africa

LIQUIDATIE
CALAVERA HOLDING A.V.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op
20 augustus 2020 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap
Vanwege het feit dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Elize Evertsz
Monteursweg 16
Curaçao
LIQUIDATIE
DESIGN & CONSTRUCTION CASTIL NV
(in liquidatie)
In de op 14 februari 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap is
besloten de bovengenoemde vennootschap te
ontbinden per 7 november 2019 onder benoeming van de heer Richard Johannes Helder, tot vereffenaar. Er zijn geen baten aanwezig.
De rekening en verantwoording is ter kennisgeving neergelegd ten kantore van de Kamer
van Koophandel en Nijverheid Aruba alsmede de vereffenaar.
De vereffenaar,
Richard Johannes Helder
Esmeralda 77, Noord
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LIQUIDATIE
HOMESTEAD REAL ESTATE N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 31 juli 2020 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 31 juli 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Richard Johannes Helder
Esmeralda 77, Noord
LIQUIDATIE
SUNSPOT ARUBA FREEZONE N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 31 juli 2020 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 31 juli 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Richard Johannes Helder
Esmeralda 77, Noord
LIQUIDATIE
CHAIN HEAVY EQUIPMENT TRADE &
RENTAL AND CONSTRUCTION N.V.
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 31 juli 2020 is besloten tot ontbinding en
liquidatie van bovengenoemde vennootschap
per 31 juli 2020.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.

Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Richard Johannes Helder
Esmeralda 77, Noord
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 31 juli 2020, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Directeur van
de DWJZ in Aruba, die het originele voor
GEZIEN heeft getekend, is KIM MICHELLE
PRINS, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Nederland of elders
OPGEROEPEN:
voor de schriftelijke behandeling op woensdag, 11 november 2020 des voormiddag om
08.30 uur teneinde op het door de stichting
FUNDACION CAS PA COMUNIDAD
ARUBANO, gevestigd en kantoorhoudende
in Aruba ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, M.M.C. Croes, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, van 12 augustus 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Directeur van de DWJZ in Aruba, die het originele
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voor GEZIEN heeft getekend, is ERIC
ANTONIO CORTES VILLA, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Nederland of
elders
OPGEROEPEN:
voor de schriftelijke behandeling op woensdag, vijfentwintig (25) november 2020 des
voormiddag om 08.30 uur teneinde op het
door de stichting STICHTING ZIEKENVERPLEGING ARUBA, gevestigd en kantoorhoudende in Aruba ingediend verzoek te
worden gehoord.
De deurwaarder,
M.M.C. Croes
AANKONDIGING
Op 17 juli 2020 heb ik, Ilsa M. Paesch, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba
aan de Camacuri # 2 drie (3) dwangschriften
betekend aan - Gianna van der San Ciao -,
voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
I.M. Paesch

AANKONDIGING
Op 17 juli 2020 heb ik, Ilsa M. Paesch, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba
aan de Camacuri # 2 drie (3) dwangschriften
betekend aan - Gereisy Cruz Zapata -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende
woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van
de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te
Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen
TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de
verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal worden
overgegaan tot inbeslagneming en verkoop
van zijn roerende en/of onroerende zaken of
door middel van beslag op zijn vorderingen
op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag
en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten
aan de directeur van de Directie Wetgeving
en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 17 juli 2020 heb ik, Ilsa M. Paesch, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba
aan de Camacuri # 2 drie (3) dwangschriften
betekend aan - Tannia Roseau -, voorheen
wonende te Aruba thans zonder bekende
woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van
de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te
Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen
TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de
verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal worden
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overgegaan tot inbeslagneming en verkoop
van zijn roerende en/of onroerende zaken of
door middel van beslag op zijn vorderingen
op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag
en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten
aan de directeur van de Directie Wetgeving
en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 17 juli 2020 heb ik, Ilsa M. Paesch, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba
aan de Camacuri # 2 twee (2) dwangschriften
betekend aan - German Velasquez Henao -,
voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
I.M. Paesch

AANKONDIGING
Op 17 juli 2020 heb ik, Ilsa M. Paesch, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba
aan de Camacuri # 2 één (1) dwangschrift betekend aan - Giomar Heronimo -, voorheen
wonende te Aruba thans zonder bekende
woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van
de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te
Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen
TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de
verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal worden
overgegaan tot inbeslagneming en verkoop
van zijn roerende en/of onroerende zaken of
door middel van beslag op zijn vorderingen
op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag
en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten
aan de directeur van de Directie Wetgeving
en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 17 juli 2020 heb ik, Ilsa M. Paesch, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba
aan de Camacuri # 2 één (1) dwangschrift betekend aan - Henry Pereira -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woonen verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en
op last van de daarin genoemde Ontvanger
der belastingen die tot het einde van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE
DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is
met de kosten van betekening en de verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat,
bij gebreke van betaling, zal worden overge-
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gaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn
roerende en/of onroerende zaken of door
middel van beslag op zijn vorderingen op
derden zulks tot verhaal van het op de datum
van inbeslagneming invorderbare bedrag en
kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd
onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder,
van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de
directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 20 augustus 2020 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3) dwangschriften betekend aan - Joan Kock -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende
woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van
de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te
Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen
TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de
verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal worden
overgegaan tot inbeslagneming en verkoop
van zijn roerende en/of onroerende zaken of
door middel van beslag op zijn vorderingen
op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag
en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten
aan de directeur van de Directie Wetgeving
en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
I.M. Paesch

AANKONDIGING
Op 17 juli 2020 heb ik, Ilsa M. Paesch, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba
aan de Camacuri # 2 één (1) dwangschrift betekend aan - Maria Werleman -, voorheen
wonende te Aruba thans zonder bekende
woon- en verblijfplaats binnen en buiten
Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 20 augustus 2020 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 twee (2) dwangschriften betekend aan - Jerrick Corlette -,
voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
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worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
I.M. Paesch
AANKONDIGING
Op 20 augustus 2020 heb ik, Ilsa M. Paesch,
belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te
Aruba aan de Camacuri # 2 drie (3) dwangschriften betekend aan - Dirk Rens -, voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende
woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het einde van
de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te
Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen
TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening en de
verschuldigde rente te voldoen, met aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal worden
overgegaan tot inbeslagneming en verkoop
van zijn roerende en/of onroerende zaken of
door middel van beslag op zijn vorderingen
op derden zulks tot verhaal van het op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag
en kosten. Aangezien de woon- en/of verblijfplaats van de belastingschuldige voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten
aan de directeur van de Directie Wetgeving
en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
I.M. Paesch

AANKONDIGING
Op 19 augustus 2020 heb ik, Shajaira A.T.
Lacle, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende te Aruba aan de Camacuri # 2 vijftien (15)
dwangschriften betekend aan - Sergio Maduro
-, voorheen wonende te Aruba thans zonder
bekende woon- en verblijfplaats binnen en
buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde Ontvanger der belastingen die tot het
einde van de executie domicilie kiest aan zijn
kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om
binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans
invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
S.A.T. Lacle
AANKONDIGING
Op 21 augustus 2020 heb ik, Roberto L. Cortes, belastingdeurwaarder, kantoorhoudende
te Aruba aan de Camacuri # 2 acht (8)
dwangschriften betekend aan - Luis Hassell -,
voorheen wonende te Aruba thans zonder bekende woon- en verblijfplaats binnen en buiten Aruba, en op last van de daarin genoemde
Ontvanger der belastingen die tot het einde
van de executie domicilie kiest aan zijn kantoor te Aruba, Camacuri # 2, aan die genoemde belastingschuldige bevel gedaan om binnen TWEE DAGEN het bedrag dat thans invorderbaar is met de kosten van betekening
en de verschuldigde rente te voldoen, met
aanzegging dat, bij gebreke van betaling, zal
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worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van zijn roerende en/of onroerende
zaken of door middel van beslag op zijn vorderingen op derden zulks tot verhaal van het
op de datum van inbeslagneming invorderbare bedrag en kosten. Aangezien de woonen/of verblijfplaats van de belastingschuldige
voornoemd onbekend zijn, heb ik, belastingdeurwaarder, van de dwangschriften met bijbehorende aktes van betekening, afschrift gelaten aan de directeur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Schotlandstraat 53.
De belastingdeurwaarder,
R.L. Cortes
STATUTENWIJZIGINGEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende vennootschap, bij
akte ten overstaan van haar verleden, zijn
gewijzigd:
CORAL HOTEL N.V.
opgericht op 11-12-2008. De statuten zijn
gewijzigd op 14-08-2020 bij akte voor H.M.
Rodriguez-Taekema verleden.
Een ontwerp van deze akte is op 04-08-2020
verzonden aan
vgbrechtspersonen@gobierno.aw, waarna op
05-08-2020 een positieve beslissing als bedoeld in Ministeriële Beschikking van de minister van Justitie de dato vierentwintig maart
tweeduizendtwintig, onder nummer BMJUSD/20-233, werd ontvangen.
De notaris,
H.M. Rodriguez-Taekema

STATUTENWIJZIGINGEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
statuten van de navolgende vennootschappen,
bij akte ten overstaan van haar verleden, zijn
gewijzigd:
AMF FUNDING N.V. gewijzigd bij akte van
23 januari 2018, verklaring van geen bezwaar
van 3 januari 2018, nr. 13624/NV
CARIBBEAN PUBLISHING COMPANY
N.V. gewijzigd, bij akte van 24 januari 2018,
verklaring van geen bezwaar van 19 januari
2018, nr. 13637/NV Thans genaamd: Yello
Media (ARUBA ) N.V.
SERVICE LAB XPERT N.V. gewijzigd bij
akte van 26 februari 2018, verklaring van
geen bezwaar van 16 februari 2018, nr.
13648/NV Thans genaamd: LDS Laboratorio
di Sevicio N.V.
ARUBA SUSTAINABLE ENERGY ALLIANCE (ASEA) N.V. gewijzigd bij akte
van 21 februari 2018, verklaring van geen bezwaar van 16 februari 2018, nr. 13647/NV
BOUGAINVILLE DEVELOPMENT N.V.
gewijzigd bij akte van 29 mei 2018, verklaring van geen bezwaar van 25 april 2018, nr.
13671/NV
NICOMO N.V. gewijzigd bij akte van 27 november 2018, verklaring van geen bezwaar
van 26 oktober 2018, nr. 13768/NV
CARIBBEAN SMART HEALTH PRODUCTS N.V. gewijzigd bij akte van 26 november 2018, verklaring van geen bezwaar
van 19 november 2018, nr. 13780/NV Thans
genaamd: Uniwall Construction N.V.
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UNICAPITAL TRUST COMPANY N.V.
gewijzigd bij akte van 9 augustus 2019, verklaring van geen bezwaar van 20 november
2018, nr. 13782/NV
Thans genaamd: Unicapital Real Estate N.V.
OTNA N.V. gewijzigd bij akte van 12 februari 2019, verklaring van geen bezwaar van 10
januari 2019, nr. 13817/NV
Thans genaamd: Benavi Real Estate N.V.
AUDIOVISUAL PRODUCTIONS ZARRAGA N.V. gewijzigd bij akte van 13 februari 2019, verklaring van geen bezwaar van 13
februari 2019, nr. 13827/NV
TRACONA
LEISURE, TOURS AND
CRUISES N.V. gewijzigd bij akte van 26
april 2019, verklaring van geen bezwaar van
23 april 2019, nr. 13856/NV
CASTANO BENJUMEA ENTERPRISES
N.V. gewijzigd bij akte van 24 mei 2019,
verklaring van geen bezwaar van 10 mei
2019, nr. 13864/NV
T.W. STANDARD COMMUNICATION’S
N.V. gewijzigd bij akte van 12 juni 2019,
verklaring van geen bezwaar van 4 juni 2019,
nr. 13867/NV
J.Z. VIDEO N.V. gewijzigd bij akte van 1
juli 2019, verklaring van geen bezwaar van
27 juni 2019, nr. 13876/NV Thans genaamd:
S.K.D. Philly Sales, Consultancy, Marketing
& Leisure N.V.

GEORGE DRIVE YOURSELF SERVICE
N.V. gewijzigd bij akte van 19 augustus
2019, verklaring van geen bezwaar van 16
juli 2019, nr. 13885/NV
CITYBANK ARUBA N.V. gewijzigd bij akte van 17 oktober 2019, verklaring van geen
bezwaar van 17 oktober 2019, nr. 13925/NV
MAGGY’S N.V. gewijzigd bij akte van 16
oktober 2019, verklaring van geen bezwaar
van 1 oktober 2019, nr. 13918/NV
Thans genaamd LDS Laboratorio di Sevicio
N.V.
CITIBANK ARUBA N.V. gewijzigd bij akte
van 30 september 2019, verklaring van geen
bezwaar van 27 september 2019, nr.
13917/NV
DAMIRA REAL ESTATE & CONSTRUCTION N.V. gewijzigd bij akte van 3
december 2019, verklaring van geen bezwaar
van 25 november 2019, nr. 13938/NV
V & A ALLIANCE N.V. gewijzigd bij akte
van 18 februari 2020, verklaring van geen bezwaar van 11 februari 2020, nr. 13966/NV
De notaris,
Johnson notary services
AANBIEDING STATUTEN
Mededelingen op grond van de artikelen 39
en 98 van het Wetboek van Koophandel van
Aruba
Oprichtingen

S.H. BROTHERS REAL ESTATE N.V. gewijzigd bij akte van 25 september 2019, verklaring van geen bezwaar van 6 augustus
2019, nr. 13893/NV
MANIAGO INVESTMENT COMPANY
N.V. gewijzigd bij akte van 27 augustus
2019, verklaring van geen bezwaar van 18
juli 2019, nr. 13887/NV
Thans genaamd: W.D. Vetro PVC N.V.

De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende vennootschappen, bij akte ten
overstaan van haar verleden, zijn opgericht:
TEPUY HOLDING N.V. gevestigd in Aruba,
bij akte van 19 januari 2018, verklaring van
geen bezwaar van 17 januari 2018, nr.
13632/NV
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DELITA CORPORATION N.V. gevestigd in
Aruba, bij akte van 19 januari 2018, verklaring van geen bezwaar van 17 januari 2018,
nr. 13634/NV

TRY ORGANIC BEAUTY CENTER & SPA
N.V. gevestigd in Aruba, bij akte van 26 september 2018, verklaring van geen bezwaar
van 7 september 2018, nr. 13747/NV

DELITA INVESTMENT N.V. gevestigd in
Aruba, bij akte van 19 januari 2018, verklaring van geen bezwaar van 17 januari 2018,
nr. 13635/NV

HINGRIBEL MEDIA & MARKETING N.V.
gevestigd in Aruba, bij akte van 1 februari
2019, verklaring van geen bezwaar van 24
januari 2019, nr. 13821/NV

ARUBA SUSTAINABLE ENERGY ALLIANCE (ASEA) N.V. gevestigd in Aruba,
bij akte van 21 februari 2018, verklaring van
geen bezwaar van 16 februari 2018, nr.
13647/NV

BITIA CORPORATION N.V. gevestigd in
Aruba, bij akte van 14 februari 2019, verklaring van geen bezwaar van 13 februari 2018,
nr. 13828/NV

P.S.D. REAL ESTATE & CONSULTANCY
N.V. gevestigd in Aruba, bij akte van 14 mei
2018, verklaring van geen bezwaar van 4 mei
2018, nr. 13674/NV
RODINA HABITAT SOLUTIONS N.V. gevestigd in Aruba, bij akte van 21 mei 2018,
verklaring van geen bezwaar van 4 mei 2018,
nr. 13675/NV
TREE TOPS PROPERTIES N.V. gevestigd
in Aruba, bij akte van 23 mei 2018, verklaring van geen bezwaar van 17 mei 2018, nr.
13687/NV
GROOVY HILL INVESTMENTS N.V. gevestigd in Aruba, bij akte van 23 mei 2018,
verklaring van geen bezwaar van 15 mei
2018, nr. 13685/NV
WHIMBREL HOSPITALITY ADVISORS
N.V. gevestigd in Aruba, bij akte van 4 september 2018, verklaring van geen bezwaar
van 29 augustus 2018, nr. 13736/NV
CAICA REAL ESTATE N.V. gevestigd in
Aruba, bij akte van 11 september 2018, verklaring van geen bezwaar van 7 september
2018, nr. 13746/NV

WORLD SONIC AIR N.V. gevestigd in
Aruba, bij akte van 8 april 2019, verklaring
van geen bezwaar van 5 april 2019, nr.
13851/NV
FALCON WINGS EXECUTIVE JETS N.V.
gevestigd in Aruba, bij akte van 4 juni 2019,
verklaring van geen bezwaar van 29 mei
2019, nr. 13865/NV
WONDERSEA PROPERTY MANAGEMENT N.V. gevestigd in Aruba, bij akte van
24 juni 2019, verklaring van geen bezwaar
van 20 juni 2019, nr. 13873/NV
NI DREAMS REAL ESTATE N.V. gevestigd in Aruba, bij akte van 12 augustus 2019,
verklaring van geen bezwaar van 18 juli
2019, nr. 13888/NV
C.C.B. CREDIT REGISTRY N.V. gevestigd
in Aruba, bij akte van 20 september 2019,
verklaring van geen bezwaar van 10 september 2019, nr. 13908/NV
AGILESIGHT FREE ZONE N.V. gevestigd
in Aruba, bij akte van 2 oktober 2019, verklaring van geen bezwaar van 17 september
2019, nr. 13913/NV
De notaris,
Johnson notary services
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OMZETTING
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende naamloze vennootschappen bij
akten ten overstaan van hem, waren omgezet
in VBA:

AANBIEDING STATUTEN
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende Arubaanse Vrijgestelde vennootschappen bij akten ten overstaan van hem,
verleden zijn opgericht:

PLANT HOTEL N.V.
Omgezet in PLANT HOTEL VBA, in Aruba
bij akte van 23 januari 2018, verklaring van
geen bezwaar van 3 januari 2018, nr.
17/OMZ/NV/VBA

PACIFIC NORTHVIEW A.V.V.
gevestigd in Aruba, bij akte van 15 mei 2018,
verklaring van geen bezwaar van 4 mei 2018,
nr. 10548/AVV

YUPEUS INVESTMENTS N.V.
Omgezet in AMR IPC HOLDING VBA, in
Aruba bij akte van 23 januari 2018, verklaring van geen bezwaar van 3 januari 2018, nr.
18/OMZ/NV/VBA
DEALS ON WHEELS N.V.
Omgezet in DEALS ON WHEELS VBA, in
Aruba bij akte van 15 januari 2019, verklaring van geen bezwaar van 17 december
2018, nr. 30/OMZ/NV/VBA
De notaris,
Johnson notary services
OMZETTING
De ondergetekende notaris deelt mede dat de
navolgende Arubaanse Vrijgestelde vennootschap bij akte ten overstaan van hem, is omgezet in VBA:
BASPOL A.V.V.
omgezet in BASPOL VBA, in Aruba bij akte
van 28 februari 2020, verklaring van geen bezwaar van 11 februari 2020, nr.
5/OMZ/A.V.V./VBA
De notaris,
Johnson notary services

FINCHLEY INVESTMENTS A.V.V. gevestigd in Aruba, bij akte van 19 december 2018,
verklaring van geen bezwaar van 17 december 2018, nr. 10557/AVV
De notaris,
Johnson notary services
STATUTEN VAN DE VERENIGING
BASEBALL CLASICO ARUBA 40+
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1.

2.
3.

De vereniging draagt de naam: “Baseball Clasico Aruba 40+” en kan kortheidshalve aangeduid worden als BCA.
Zij wordt verder in deze statuten ook
aangeduid als de bond.
De bond heeft haar zetel in Aruba.
DUUR EN VERENIGINGSJAAR
Artikel 2

1.

2.

De bond is voor onbepaalde tijd opgericht op vijf en twintig februari tweeduizend zestien (25-02-2016).
Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn
gelijk aan een kalenderjaar.
DOEL
Artikel 3

1.

De bond stelt zich ten doel het bevorderen van honkbal als spel en sport in al
zijn verschijningsvormen voor personen
met de leeftijd van veertig jaar en ouder,
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2.

3.

4.

5.

6.

hierna ook aangeduid als veertig plussers.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van trainingen en
het beschikbaar stellen van accommodatie aan de aangesloten
clubs;
b. het uitschrijven en regelen van
wedstrijden in Aruba;
c. het instellen van nationale kampioenschappen;
d. het deelnemen aan buitenlandse
wedstrijden/toernoeien en internationale kampioenschappen; en
e. elk ander wettig middel in het belang van de ontwikkeling van de
honkbalsport voor veertig plussers.
De bond erkent geen andere organisatie
die dezelfde doelstelling en dezelfde
werkzaamheid in Aruba heeft als de
bond.
De bond treedt in en buiten Aruba op als
enig vertegenwoordigend orgaan voor
de beoefenaars van honkbal voor veertig
plussers in Aruba, werkt samen met die
instanties en organisaties die haar als
zodanig erkent en is bij uitsluiting bevoegd met dezen overeenkomsten op
het gebied van honkbal voor veertig
plussers te sluiten.
Op grond van het bepaalde in het vorige
lid heeft de bond met betrekking tot de
honkbalsport voor veertig plussers in al
zijn verschijningsvormen het recht tot:
a. het uitschrijven en regelen van de
wedstrijden in de reguliere competitie, het reguliere bekertoernooi en
de nationale kampioenschappen in
Aruba;
b. het uitschrijven van wedstrijden
voor nationale teams en het laten
deelnemen aan wedstrijden van nationale teams;
c. het selecteren of laten selecteren
van spelers voor de nationale
teams.
Zonder vooraf gekregen toestemming

7.

van de bond is het organiseren van en
het spelen van honkbalwedstrijden voor
veertig plussers tegen teams van bij de
bond aangesloten organisaties, niet bij
de bond aangesloten organisaties dan
wel van buitenlandse organisaties verboden.
De bond past officiële spelregels voor
honkbal voor veertig plussers toe.
GELDMIDDELEN
Artikel 4

De geldmiddelen van de bond bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. inkomsten uit de organisatie van wedstrijden;
c. inkomsten uit sponsoring;
d. subsidies, giften en donaties;
e. eventuele andere inkomsten.
LEDEN
Artikel 5
1.

2.

3.

De leden worden onderscheiden in:
a. gewone leden; en
b. ereleden.
Gewone leden zijn de bij de bond toegelaten clubs, al dan niet zijnde rechtspersonen, die zich richten op het beoefenen
van de honkbalsport voor veertig plussers.
Ereleden zijn natuurlijke personen die
bij wijze van onderscheiding op voordracht van het bestuur door de algemene
ledenvergadering worden benoemd.
DONATEURS
Artikel 6

1.
2.

3.

De bond kent naast leden ook donateurs.
Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de bond verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
Donateurs hebben geen andere rechten
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4.

5.

en verplichtingen dan die welke hen in
of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door opzegging worden beëindigd, behoudens dat
de jaarlijkse bijdrage voor het lopende
boekjaar voor het geheel verschuldigd
blijft.
Opzegging namens de bond geschiedt
door het bestuur.

b.
c.
d.
e.

2.

3.

LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1.

2.

3.

De gewone leden treden na schriftelijke
aanmelding bij de secretaris van het bestuur van de bond toe door toelating
door het bestuur, behoudens eventuele
beslissing van de algemene ledenvergadering genomen naar aanleiding van een
beroep door één of meer gewone leden
tegen de toelating.
De bond stelt de gewone leden binnen
veertien (14) dagen na de toelating van
een nieuw gewoon lid daarvan in kennis.
Van een weigering tot toelating, zomede
van een toelating staat voor het betrokken kandidaat-lid of voor de gewone leden beroep open bij de algemene ledenvergadering.
Beroep bij de algemene ledenvergadering wordt ingesteld binnen veertien
(14) dagen na de genomen beslissing
van het bestuur door schriftelijke mededeling aan de secretaris. Het beroep
wordt behandeld in de eerstvolgende algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden binnen één maand na
dagtekening van het ingesteld beroep.

4.

5.

6.

7.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 8
1.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;

door opzegging door de bond;
door ontzetting door de bond;
door de dood van het lid;
doordat een lid, rechtspersoon of
organisatie zijnde, ophoudt te bestaan.
Opzegging van het lidmaatschap door
het lid kan slechts schriftelijk geschieden bij het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door
de bond kan slechts schriftelijk geschieden door het bestuur wanneer een lid
zijn verplichtingen jegens de bond niet
nakomt, wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde
vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, evenals wanneer van de bond redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap door
het lid of door de bond kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar zonder dat een opzeggingstermijn in acht moet worden genomen.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de
bond of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken door het bestuur, de strafcommissie
of de beroepscommissie indien een lid
in ernstige mate in strijd met de statuten,
reglementen en/of besluiten van de bond
handelt, of de bond op onredelijke wijze
benadeelt.
Nadat tot ontzetting is besloten, wordt
het lid zo spoedig mogelijk door middel
van een schrijven met registratie van
ontvangst van het besluit en met opgave
van redenen, in kennis gesteld.
Het betrokken lid is bevoegd binnen één
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting in beroep te gaan bij de beroepscommissie.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en
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kan het desbetreffende lid de aan het
lidmaatschap verbonden rechten niet
uitoefenen.
VERPLICHTINGEN
Artikel 9
1.

2.

3.

De leden zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen en richtlijnen van de bond en de besluiten
van de bond en zijn organen na te
leven;
b. de belangen van de bond of van
zijn organen en van de honkbalsport voor veertig plussers in het
algemeen niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen en verbintenissen welke de bond in naam
of ten behoeve van zijn leden aangaat of welke uit het lidmaatschap
van de bond voortvloeien, te aanvaarden en na te komen; tot deze
verplichtingen behoort onder meer
het aanvaarden en nakomen van
door de bond, mede in naam van
zijn leden, aangegane verplichtingen jegens een of meer derden,
aangaande de verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radioopnamen en/of uitzendrechten via
welk communicatiemiddel dan
ook, waaronder in elk geval begrepen via internet.
De gewone leden zijn bovendien verplicht in hun statuten een bepaling op te
nemen, krachtens welke natuurlijke personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de desbetreffende gewone lid
zich (mede) onderwerpen aan de statuten, reglementen en richtlijnen van de
bond en de besluiten van de bond en
zijn organen, waaronder met name is
begrepen de strafcommissie en de beroepscommissie.
De leden, behalve de ereleden, zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een
door de algemene ledenvergadering vast

4.

te stellen contributie.
De leden kunnen in categorieën worden
ingedeeld in welk geval de contributie
per categorie verschillend kan zijn.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere
gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen
van contributie te verlenen.
Wanneer een lidmaatschap in de loop
van het verenigingsjaar eindigt, blijft het
lid niettemin contributie verschuldigd
voor het gehele verenigingsjaar met inachtneming van het daaromtrent in reglementen van de bond bepaalde.
STRAFFEN
Artikel 10

1.

2.

3.

Aan de leden van de bond en aan honkballers of begeleiders aangesloten bij
een gewoon lid van de bond kunnen
straffen worden opgelegd wegens het
niet (behoorlijk) naleven van voor hen
bindende reglementen, richtlijnen, besluiten of opdrachten van de bond en
zijn organen of van organisaties, waarbij
de bond is aangesloten, evenals van
misdragingen waardoor de belangen van
de bond of van de honkbalsport voor
veertig plussers in het algemeen worden
geschaad.
De straffen kunnen onder meer bestaan
uit:
a. schriftelijke berisping;
b. geldboete;
c. uitsluiting van deelneming aan
wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de
straf bepaald aantal wedstrijden;
d. schorsing in het lidmaatschap;
e. ontzetting uit het lidmaatschap;
f.
ontzegging van het recht om één of
meer in de straf genoemde functies
voor een in de straf genoemde
termijn uit te oefenen.
De straffen kunnen worden opgelegd
door het bestuur, de strafcommissie en
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4.

5.

6.

de beroepscommissie.
De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de strafcommissie en de beroepscommissie,
evenals de strafbaarstelling van de overtredingen, de procesgang, de maximering van de straffen en de tenuitvoerlegging daarvan worden nader geregeld in
reglementen van de bond.
Van het opleggen van een straf wordt
schriftelijk binnen acht en veertig (48)
uur aan het lid mededeling gedaan. In
spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden
medegedeeld.
Een schorsing kan ten hoogste voor de
duur van één (1) jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om
in beroep te gaan.

4.

BESTUUR: SAMENSTELLING,
BENOEMING
Artikel 12
1.

MAATREGELEN
Artikel 11
2.
1.

2.

3.

Aan de leden van de bond en aan de
honkballers en begeleiders aangesloten
bij een gewoon lid van de bond kunnen
maatregelen worden opgelegd wegens
het niet (behoorlijk) naleven van voor
hen bindende reglementen, richtlijnen,
besluiten of opdrachten van de bond en
zijn organen of van organisaties, waarbij
de bond is aangesloten, evenals van
misdragingen waardoor de belangen van
de bond of van de honkbalsport voor
veertig plussers in het algemeen worden
geschaad.
De maatregelen kunnen worden opgelegd door het bestuur en voorts door de
daartoe bij reglement aangewezen organen van de bond.
De strafbaarstelling van de overtredingen, de procesgang, de maximering en
de tenuitvoerlegging daarvan, worden
nader geregeld in reglementen van de

bond.
Indien de bond van een lid, de bij de leden aangesloten honkballers of begeleiders een opeisbaar bedrag, uit welken
hoofde ook, te vorderen heeft, is hij gerechtigd, indien ná schriftelijke aanmaning geen betaling volgt, incassomaatregelen te treffen en voor zover nodig, is
hij gerechtigd tot het nemen van
rechtsmaatregelen over te gaan, waarbij
het desbetreffende lid gedagvaard kan
worden voor de burgerlijke rechter.

3.

4.

5.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie
(3) en ten hoogste negen (9) meerderjarige personen, woonachtig in Aruba, die
door de algemene ledenvergadering uit
en buiten de leden worden benoemd.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Een bestuurslid wordt kandidaat gesteld
door het bestuur of door een gewoon lid.
De kandidaatstelling is geen bindende
voordracht.
Het bestuur bestaat in ieder geval uit
een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De voorzitter wordt
door de algemene ledenvergadering in
functie benoemd. In haar eerste bestuursvergadering na een benoeming
van bestuursleden, stelt het bestuur in
onderling overleg de overige functies
onder zijn leden vast en verdeelt verder
in onderling overleg de taken van de bestuursleden, en doet hiervan, door middel van een schriftelijke kennisgeving,
mededeling aan de leden.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
Ieder bestuurslid wordt benoemd voor
een periode van drie (3) jaar en treedt af
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6.

7.

8.

volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden
zijn terstond herbenoembaar. Wie in een
tussentijdse vacature is benoemd, neemt
in de rooster de plaats van zijn voorganger in.
Ieder bestuurslid is tegenover de bond
gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak. Indien het
een aangelegenheid betreft die tot de
werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel
aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te
wijten en hij niet nalatig is geweest in
het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
De algemene ledenvergadering kan een
bestuurslid te allen tijde schorsen of
ontslaan. Voor een besluit daartoe is een
meerderheid vereist van ten minste twee
derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie (3)
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Het
bestuurslidmaatschap
eindigt
voorts:
a. door periodiek aftreden volgens
het opgestelde rooster van aftreden;
b. door bedanken;
c. door de dood van het lid.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BESTUUR: BESLUITVORMING EN
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 15
1.

1.

2.

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de bond.
Het bestuur beheert de geldmiddelen en
de bezittingen van de bond en geeft uitvoering aan de statuten, de reglementen
en de besluiten van de algemene ledenvergadering.

Het bestuur vergadert voor zover mogelijk éénmaal per maand. Het bestuur
houdt van elke vergadering notulen die
door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
Besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen. Staken de stemmen over zaken dan beslist de voorzitter.
Indien het aantal bestuursleden beneden
drie (3) is gedaald, blijft het bestuur
niettemin bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen ter
voorziening in de vacature(s).
Het dagelijks bestuur zorg voor een behoorlijke afwikkeling van de lopende
zaken en neemt in spoedeisende gevallen een beslissing. Van een dergelijk beslissing dient op de eerstvolgende vergadering van het bestuur mededeling te
worden gedaan.
Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen.
De bond wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, door
het dagelijks bestuur en bij afwezigheid
van één van de leden van het dagelijks
bestuur door de twee (2) andere leden
van het dagelijks bestuur.

2.

3.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de bond alle bevoegdheden toe,
die niet bij de wet of krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Jaarlijks wordt uiterlijk drie (3) maanden na afloop van het kalenderjaar een
algemene ledenvergadering gehouden.
In de jaarvergadering:
a. zullen de notulen van de vorige
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b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.

i.

algemene ledenvergadering worden vastgesteld;
zal het bestuur verslag uitbrengen
over de gang van zaken in de bond
en over het gevoerde beleid over
het afgelopen boekjaar;
zal de jaarrekening, bestaande uit
een balans, een staat van baten en
lasten en een toelichting op deze
stukken vergezeld van het verslag
van de kascommissie als bedoeld
in artikel 18 ter goedkeuring worden voorgelegd;
zullen de contributies vastgesteld
worden;
zal de begroting voor het lopende
boekjaar ter goedkeuring worden
voorgelegd;
zal een nieuwe kascommissie worden benoemd, bestaande uit drie
(3) leden en een plaatsvervangend
lid die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur van de bond;
zullen in de vacature(s) in het bestuur worden voorzien;
zullen in de vacature(s) van commissies, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd,
worden voorzien;
zullen die voorstellen worden behandeld, welke in de agenda, opgenomen in de aankondiging voor
de vergadering, zijn vermeld.

2.

3.

ALGEMENE LEDENVERGADERING:
TOEGANG EN BESLUITVORMING
Artikel 17
1.

2.
Artikel 16
1.

De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, zo
dikwijls zij dit wenselijk oordeelt, doch
ten minste éénmaal per jaar, met inachtneming van een termijn van ten minste
negentien (19) dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering
niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving
per exploot, telefax, e-mail of enig an-

der tekst overbrengend communicatiemiddel, met gelijktijdige vermelding
van de agenda.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste drie (3) leden, die
bevoegd zijn tot het uitbrengen stemmen in de algemene ledenvergadering,
verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken
na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien
(14) dagen geen gevolg wordt gegeven
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit
artikel of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één veel gelezen
dagblad. De verzoekers kunnen alsdan
anderen dan bestuursleden belasten met
de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3.

Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen. Geschorste
leden, geschorste bestuursleden, donateurs en anderen hebben geen toegang
tot de algemene ledenvergadering, tenzij
zij zijn uitgenodigd door het bestuur.
De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur of door zijn plaatsvervanger.
Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander
door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
Alle besluiten van de algemene ledenvergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
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stemmen, tenzij in deze statuten anders
is bepaald.
4. Slechts de gewone leden en de ereleden
hebben recht het woord te voeren in de
vergadering. Slechts de gewone leden
en het bestuur hebben stemrecht, tenzij
zij zijn geschorst. Ieder gewoon lid
heeft één (1) stem en het bestuur gezamenlijk heeft één (1) stem.
5. De vertegenwoordiging van een gewoon
lid in de algemene ledenvergadering kan
slechts geschieden door ten hoogste
twee (2) meerderjarige afgevaardigden.
Niemand kan in de algemene ledenvergadering afgevaardigde zijn van meer
dan één (1) gewoon lid.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
7. Bij het staken van de stemmen wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Indien moet worden overgegaan tot een
benoeming is diegene benoemd die de
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Heeft niemand een zodanige meerderheid op zich verenigd, dan vindt een
herstemming plaats tussen de personen
die de meeste stemmen op zich hebben
verenigd. Staken de stemmen dan weer,
dan beslist het lot.
9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
a. blanco uitgebracht zijn;
b. op enigerlei wijze ondertekend
zijn;
c. iets anders aanduiden dan in
stemming is gebracht; of
d. andere namen bevatten dan die van
de personen over wie wordt gestemd.
Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten,
buiten beschouwing.
10. Van het verhandelde in elke algemene
ledenvergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen
worden schriftelijk ter kennis van de le-

den gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene ledenvergadering te
worden vastgesteld.
11. Een besluit dat schriftelijk is genomen
met algemene stemmen door alle stemgerechtigden, ook al zijn zij niet in een
vergadering bijeen, mits met voorkennis
van het bestuur genomen, heeft dezelfde
kracht als een besluit van de algemene
ledenvergadering.
JAARREKENING
Artikel 18
1.

2.

3.

4.

5.

Jaarlijks, uiterlijk één en twintig (21)
dagen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, stelt het bestuur een
jaarverslag en een jaarrekening op over
het afgelopen boekjaar, welke jaarrekening ten minste bestaat uit een balans,
een staat van baten en lasten en een toelichting op deze stukken, alsmede maakt
het bestuur een begroting op voor het
lopende boekjaar. Van deze stukken
wordt een afschrift verzonden naar de
leden tezamen met de oproep voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
De jaarrekening wordt ondertekend door
de bestuursleden. Ontbreekt een handtekening van één of meer van hen, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
De algemene ledenvergadering benoemt
jaarlijks een kascommissie van drie (3)
leden en één (1) plaatsvervangend lid
die geen deel van het bestuur mogen
uitmaken. De kascommissie onderzoekt
de jaarrekening en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar
bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage in de boeken
en de bescheiden van de bond te geven.
Goedkeuring van het jaarverslag en
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goedkeuring van de jaarrekening door
de algemene ledenvergadering strekt het
bestuur tot décharge voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur voor
zover dat uit die stukken blijkt.

4.

REGLEMENT
Artikel 19
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en één of meer andere
reglementen vaststellen, wijzigen en/of opheffen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de
wet of de statuten.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1.

2.

3.

De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat in de te
houden vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld en
welke oproeping vergezeld moet gaan
van de wijzigingsvoorstellen.
Degene die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging heeft
gedaan, moet ten minste negentien (19)
dagen voor de algemene ledenvergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen
tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Een besluit tot statutenwijziging kan
slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden
(2/3) van de uitgebrachte stemmen in
een algemene ledenvergadering, waarin
ten minste twee derden (2/3) van het totale aantal stemgerechtigden aanwezig
of vertegenwoordigd is.

Indien in die algemene ledenvergadering niet het vereiste totale aantal stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken en niet later dan
vier (4) weken na de eerste vergadering.
In deze tweede vergadering is men bevoegd het besluit tot statutenwijziging te
nemen met een meerderheid van ten
minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
aanwezigen.
ONTBINDING EN LIQUIDATIE
Artikel 21

1.

2.

3.

4.

De vereniging wordt ontbonden door
een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling, dat in
de te houden vergadering een voorstel
tot ontbinding zal worden behandeld.
Een besluit tot ontbinding kan slechts
worden genomen met een meerderheid
van ten minste twee derden (2/3) van de
uitgebrachte stemmen in een algemene
ledenvergadering, waarin ten minste
drie vierden (3/4) van het totale aantal
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien in die algemene ledenvergadering niet het vereiste totale aantal stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan veertien (14) dagen en niet later
dan dertig (30) dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering is
men bevoegd het besluit tot ontbinding
te nemen met een meerderheid van ten
minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
aanwezigen.
Tenzij het ontbindingsbesluit anders bepaalt, is het bestuur belast met de liqui-
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5.

6.

datie van het vermogen van de vereniging.
De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel
7A:1680 van het Burgerlijk Wetboek
van Aruba.
Het na liquidatie eventueel resterend batig saldo wordt aangewend overeenkomstig het daartoe bij het ontbindingsbesluit bepaalde. Het batig saldo kan
uitsluitend ten goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk
doel ten doel stelt.
SLOTBEPALING
Artikel 22

In gevallen waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.
Tenslotte verklaarden de comparanten dat
met ingang van heden tot bestuursleden zijn
benoemd:
1. de heer Edwin Nicolaas ORMAN voornoemd als voorzitter;
2. de heer Henry Miguel BARRERA
voornoemd als secretaris;
3. mevrouw Idelle Irene HERNANDIS,
zonder beroep, geboren in Aruba op
twintig oktober negentienhonderd zeven
en zestig (20-10-1967), houder van een
Nederlands Paspoort met nummer:
NU659JK82, afgegeven in Aruba op
dertig augustus tweeduizend achttien
(30-08-2018) geldig tot dertig augustus
tweeduizend acht en twintig (30-082028), wonende in Aruba, Tanki Leendert 36-C, gehuwd, als penningmeester;
4. de heer Dewese Andrew YOUNG, ambtenaar, geboren in Aruba op een mei negentienhonderd zestig (01-05-1960),
houder van een Nederlands Paspoort
met nummer: NYBR6PK80, afgegeven

5.

in Aruba op acht februari tweeduizend
achttien (08-02-2018) geldig tot acht februari tweeduizend acht en twintig (0802-2028), wonende in Aruba, Nijhoffstraat 113-D, gehuwd, als bestuurslid;
de heer Hedwigis Rudolfo Radulfo
ANGELA, gepensioneerde, geboren in
Aruba op zeventien oktober negentienhonderd acht en vijftig (17-10-1958),
houder van een Nederlands Paspoort
met nummer: NUB2FL154, afgegeven
in Aruba op negentien augustus tweeduizend veertien (19-08-2014) geldig tot
negentien augustus tweeduizend vier en
twintig (19-08-2024), wonende in Aruba, Mispelstraat 29-A, thans ongehuwd,
als bestuurslid.
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MINISTERIËLE REGELING
VAN 4 AUGUSTUS 2020

DE MINISTER VAN FINANCIËN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde producten behorende tot het crisispakket, zoals vastgesteld in de Prijsregeling bijzondere en tijdelijke
maximumprijzen COVID-19 vast te stellen;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel I
Het is verboden om onderstaande producten te verkopen tegen een hogere groothandels- respectievelijk kleinhandelsprijs dan hieronder aangegeven:

Artikel/Merk
a. Toilette Paper
SUAVE GOLD
-toilette paper, 325-2ply
-toilette paper, 325-2ply
GWOON
-toilette paper, 4-lgs.
b. Wipes
SMART, CLEAN & PURE
-cleaning wipes
DETOX
-cleaning, wipes, geel
-cleaning, wipes, groen.
-cleaning, wipes, roze.
c. Handsanitizer
QUICKCLE
-anti-bacterial gel, 70%
d. Luiers
BONBÉBÉ
-midi luiers, maat 3
-maxi luiers, maat 4
-maxi plus luiers, maat 4+
-junior luiers, maat 5
-luierbroekjes xl, maat 6

Inhoud

Gelezen:
12/4 roll
4/12 roll
Gelezen:
7/6 roll

Hoogst toelaatbare prijs aan
de kleinhandel
(Afl.)

Hoogst toelaatbare prijs aan
de consument
(Afl.)

57,84
57,84

5,85
17,54

29,09

5,04

Gelezen:
24/40 st.
Gelezen:
30/80 st.
30/80 st.
36/60 st.

93,56

4,73

190,72
190,72
196,17

7,71
7,71
6,61

Gelezen:
24/250 ml.

247,03

12,48

Gelezen:
3/48 st.
3/40 st.
3/34 st.
3/33 st.
4/20 st.

56,46
52,01
46,38
47,92
58,15

22,82
21,02
18,75
19,37
17,63
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e. Alcohol Producten
BEEP
Gelezen:
-disinfectant spray, original
12/18 oz.
97,74
9,88

Artikel II
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar plaatsing in de
Landscourant van Aruba en indien die dag na 30 juli 2020 ligt, dan werkt deze regeling terug
tot en met 30 juli 2020.

X.J. Maduro
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