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CBCS stimuleert effectief omgaan met geld via Financiële Educatie Maand
Willemstad/Philipsburg - Dit jaar organiseert de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)
voor het tweede achtereenvolgende jaar een “Financiële Educatie Maand” in november. In de
Financiële Educatie Maand wordt aandacht besteed aan financiële zaken, met een speciale focus op
de financiële weerbaarheid van de gemeenschap. Ook wordt aandacht besteed aan de rol en het belang
van de CBCS voor het financiële systeem en de gemeenschap. CBCS kijkt met enthousiasme uit naar
diverse activiteiten in de Financiële Educatie Maand.
In de eerste week van november wordt aandacht besteed aan het belang van (werken met) een
gezinsbegroting. In haar streven om de gemeenschap van Curaçao en Sint Maarten gebruik te laten
maken van een (gezins)begroting, heeft de CBCS bewerkbare voorbeelden van zo’n gezinsbegroting
in drie talen beschikbaar gesteld op haar website, inclusief animatievideo’s waarin stapsgewijs wordt
uitgelegd hoe de begroting ingevuld moet worden.
In de tweede week van de Financiële Educatie Maand worden twee webinars over ‘financiële
weerbaarheid’ georganiseerd. Het eerste webinar (12 november) wordt in samenwerking met de
University of Curaçao (UoC) georganiseerd en omvat presentaties van beide instanties. Dit webinar is
gefocust op studenten en individuen die geïnteresseerd zijn in financiële onderzoeken. Het tweede
webinar (13 november) wordt in samenwerking met de International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) georganiseerd en bestaat uit presentaties van de CBCS en andere
toezichthouders in de Caribische regio. Dit webinar is gefocust op toezichthouders en financiële
deskundigen. Beide webinars zullen ook een paneldiscussie hebben, waarbij deelnemers vragen
kunnen stellen. Via de Facebookpagina van de CBCS zal nadere informatie beschikbaar worden
gesteld met betrekking tot de webinars.
In de derde week ondersteunt de CBCS diverse activiteiten in het kader van de Global
Entrepreneurship Week (GEW), aangezien educatie op het gebied van ondernemerschap ook deel
uitmaakt van financiële educatie. Er wordt een virtuele bootcamp georganiseerd voor ondernemers
van Curaçao en Sint Maarten. Tevens vindt een debatwedstrijd plaats onder middelbare scholieren en
universitaire studenten. De stellingen waarover zij zullen debatteren hebben betrekking op het

onderwerp ‘doelstellingen voor duurzame ontwikkeling’ (bekend als: Sustainable Development Goals
of SDG).
In de vierde week verzorgt de CBCS interactieve virtuele gastcolleges aan middelbare scholieren. De
gastcolleges hebben betrekking op de onderwerpen ‘Effectief Besteden en Budgetteren’ en ‘Effectief
Sparen en Investeren’.
De CBCS wenst met deze activiteiten een positieve bijdrage te leveren aan de financiële
zelfredzaamheid en daarmee het verantwoord financieel gedrag van de gemeenschap van Curaçao en
Sint Maarten.
Voor meer informatie over de Financiële Educatie Maand of andere sessies die de CBCS in het kader
van financiële educatie organiseert, kunt u contact opnemen met de CBCS via e-mail:
info@centralbank.cw.
De CBCS moedigt u ook aan om haar website www.centralbank.cw en haar officiële Facebookpagina
te bezoeken om op de hoogte te blijven van alle evenementen die zij organiseert.
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