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In juni aanstaande komt de laatste ambtstermijn van de Gouverneur van de Nederlandse
Antillen, mr. Jaime Saleh ten einde. De heer Saleh gaf, ook tijdens zijn termijnen als Gouverneur,
blijk een sociaal zeer bewogen persoon te zijn die steeds in de bres sprong voor de
minderbedeelden in onze Antilliaanse gemeenschap.
Teneinde de idealen van Gouverneur Saleh, na zijn ambtstermijn, te kunnen blijven promoveren
is de stichting Vrienden van Jaime Saleh opgericht. Deze stichting heeft ten doel het nastreven
van culturele en maatschappelijke belangen en het beheren van het Jaime Saleh Fonds. Ter
verkrijging van de nodige fondsen om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen zullen er
diverse fundraisingen georganiseerd worden. De eerste van deze serie fundraisingactiviteiten
vindt plaats op 8 mei aanstaande. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van KPMG op de
Nederlandse Antillen organiseert deze instelling, in samenwerking met de Bank van de
Nederlandse Antillen, een fundraising lunch in het Curacao Marriott Beach Resort and Emerald
Casino. Professor Arnold Schilder zal de gastspreker zijn tijdens deze lunch.
Dr. Schilder is sinds juli 1998 directeur belast met Toezichtszaken bij De Nederlandsche Bank
NV, en vanaf maart 2002 bestuurslid van de Nederlandse Verzekeringskamer. In 1994 en 1995
was hij voorzitter van de Koninklijke NIVRA. Hij is lid van het Bazelse Committee inzake
Banktoezicht and zit de Task Force Committee on Accounting van het Bazels Committee voor.
De titel van de voordracht van de heer Schilder tijdens de lunch is: “Corporate Governance,
Accounting and Auditing: Post Enron Issues”.
Kaartjes voor deze lunch zijn verkrijgbaar bij de Bank van de Nederlandse Antillen en bij KPMG
voor NAf. 150,00 per persoon. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan
bovengenoemde stichting. Iedereen is van harte welkom.
Voor meerdere informatie betreffende deze lunch kan men zich in verbinding stellen met
mevrouw R. Pieters op telefoon nummers 434-5681/ 434-5500.
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