Curaçao, 29 april 2020
Geachte lezer,
Wij nodigen u hierbij uit tot het doornemen van de elders in deze
krant gepubliceerde 2019 Geconsolideerde Jaarrekening van Maduro
& Curiel’s Bank N.V. (MCB Groep) tezamen met de bijbehorende
toelichting, zoals al meerdere jaren te doen gebruikelijk. Bovendien
voldoen wij hiermee ook aan de publicatie richtlijnen van de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.
Terwijl wij trots zijn op wat verleden jaar is bereikt en de daarmee
gepaard gaande financiële resultaten, zijn wij ten zeerste bewust van
het feit dat de wereld sinds 1 januari 2020 drastisch en permanent is
veranderd, waardoor de cijfers van vorig jaar in een ander daglicht
komen te staan.
Wat is begonnen als een crisis in de gezondheidszorg vanwege
het Corona Virus (COVID-19), is veranderd in een wereldwijde
humanitaire en economische crisis.
Ieder mens, organisatie en overheid zal op de een of andere manier
de effecten merken en zal de gevolgen het hoofd moeten bieden.
Daarbij zal men ook vooruit moeten denken en zich moeten
voorbereiden om hoe te reorganiseren en te acteren in de Post
COVID-19 tijdperk.
Ook de mensen van onze eilanden ervaren de verschillende effecten
van de strijd tegen dit virus, waarbij diverse ziek zijn geworden en
sommigen helaas zijn overleden. Jammer genoeg heeft onze MCB
Groep zelf het direct meegemaakt toen twee van onze collega’s ziek
werden en positief zijn getest op het virus. Onze gedachten zijn bij
allen die door het virus zijn geïnfecteerd en ook bij hun families en
vrienden. Wij wensen hen allen een volledig en snel herstel.
Om het virus te bestrijden zijn de eilanden net als andere landen in
de (Westerse) wereld, in de afgelopen zes weken in meer of mindere
mate in een vorm van “lockdown”, wat verdergaande gevolgen met
zich meebrengt.
Door de genomen maatregelen zoals “lockdowns” en ”socialdistancing” , hebben velen hun baan verloren en daarbij natuurlijk
ook hun inkomen. Scholen, bedrijven en andere organisaties moeten
nieuwe werkmethoden vinden en manieren zoeken om in contact te
blijven met hun collega’s, leerlingen, cliënten en leden. Velen zijn
nog bezig om zich aan de nieuwe situatie aan te passen en betere
manieren van werken te vinden en dit zal voorlopig ook zo blijven.
Prioriteit bij de MCB Groep is om de gezondheid en veiligheid van
onze werknemers en cliënten te waarborgen en tegelijkertijd de
essentiële bancaire diensten te blijven leveren. Om ons personeel
te laten voldoen aan de “lockdown” en “social-distancing” regels,
hebben wij bepaalde filialen en geldautomaten (Bankomatiko’s)
gesloten, schermen bij balies aangebracht, collega’s werkzaam in
een afdeling uit elkaar gehaald, hebben wij gezorgd dat werken
vanuit huis mogelijk is en hebben wij systemen voor videoconference
opgezet om op afstand te kunnen vergaderen en communiceren.
Om al onze persoonlijke en zakelijke cliënten met leningen,
hypotheken en andere kredietvormen enige financiële ruimte te
geven, hebben wij direct als eerste stap een gratie periode van drie
maanden ingesteld waarbij rente en hoofdsom niet worden betaald.
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Indien nodig kan deze periode verlengd worden. Wat betreft
transacties en betaaldiensten wordt het gebruik van Online en
Mobile Banking en het gebruik van betaalpassen voor (contactloos)
betalen aangemoedigd en bij diverse cliënten geïnstalleerd. In
navolging van andere landen zijn de limieten voor individuele
contactloze betalingen verhoogd.
Het is bijna vanzelfsprekend dat de wijze van bankieren versneld
zal veranderen en daarbij meer digitaal, op afstand en efficiënt zal
worden. Tegelijkertijd zullen wij blijven nadenken over manieren om
het bankieren ook persoonlijk en met de hoogste mogelijk kwaliteit
van dienstverlening te behouden.
Op onze eilanden zijn er op dit moment verschillende initiatieven
om voedselpakketen te verzamelen en te distribueren voor degenen
met de hoogste nood: families die opeens geen inkomen meer
hebben, ouderen in bejaarden tehuizen zonder fondsen en kinderen
zonder school en voedsel. Wij juichen deze activiteiten toe en zullen
ze blijven steunen. Als partner in onze samenlevingen blijven wij
toegewijd aan deze initiatieven en de MCB Groep heeft een bedrag
van ANG 2 miljoen aan deze programma’s aangemerkt om op
onze eilanden te helpen bij het verlichten van de noden van onze
medeburgers.
Op hetzelfde moment is de MCB Groep ook samen met de
regeringen en andere organisaties op de eilanden aan het werk om
onze samenlevingen voor te bereiden op de nieuwe toekomst en
om nieuwe sectoren en bedrijfstakken te identificeren met potentie
voor groei en het genereren van deviezen. Hierom hebben wij ook
geen moment getwijfeld toen wij de vraag kregen om onze collega
Daisy Tyrol-Carolus uit te lenen en zo de Curaçaose regering te
helpen met het opzetten en beheersen van een Steunfonds. Wij
zijn trots en dankbaar dat Daisy deze rol heeft geaccepteerd en wij
zullen ook in de toekomst zo veel als wij kunnen blijven helpen.
Wij willen hierbij ook graag alle mensen van harte bedanken die
dag en nacht in de gezondheidszorg werken om zo de zieken en
anderen te verzorgen en een zeer speciale dank gaat uit naar de
artsen en ander personeel in de Intensive Care units van onze
ziekenhuizen.
In deze tijden komt het belang van sparen en het creëren van
(financiële) buffers duidelijk naar boven (traha dam, warda awa)
om zo veerkrachtig en weerbaar mogelijk te zijn. De MCB Groep
hanteert een verantwoordelijk dividend beleid en beschouwt een
sterke vermogenspositie als een belangrijke kracht die wij koesteren
om zodoende het vermogen te hebben in deze tijden zo goed
mogelijk te kunnen optreden.
Meer dan ooit, beseffen wij in deze moeilijke tijden de waarde
en zijn zeer dankbaar voor het vertrouwen die wij ontvangen van
onze cliënten, onze commissarissen, onze aandeelhouders en
onze toezichthouders. Wij vertrouwen erop dat wij daarop kunnen
blijven rekenen wanneer wij samen toewerken naar een Post
COVID-19 toekomst. Tot slot, zijn wij zeer dankbaar en waarderen
wij al het werk van onze collega’s die uitstekende dienstverlening en
assistentie aan onze gewaardeerde cliënten blijven geven.
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