
 

RELATO PA PRENSA (Nederlands verder beneden) 

 

Ku suma plaser CRA ta anunsiá un avanse importante pa futuro di nos organisashon. Manera tur 

hende sa, direktiva di CRA a traha i ta trahando duru pa representá nos industria i a wòrdu rekonosé 

pa gobièrnu komo un organisashon importante den nos komunidat i a wòrdu invitá pa forma parti di 

e proseso pa tuma desishonnan tokante protokòl i de-eskalashon di medidanan pa motibu di Covid-

19. 

Awor nos ta para dilanti di e siguiente paso kual ta apertura di nos frontera pa algun pais. Esaki ta 

trese ku ne ku tin diferente aspekto importante pa ku protokòlnan ku ta bin ku esaki, kual nos lo 

trein pa esaki ku representante nan di GMN i Dr. Gerstenbluth. 

Pa por sigui ku nos trabou, i mihó bisa, sigui ku nos ophetivonan pa futuro, direktiva a disidí pa 

instalá un “Business Director”, ken lo bira e persona ku lo ta enkargá ku operashon diario i tambe pa 

yuda e organisashon pa logra nos metanan. E persona den kuestion lo por presentá nos 

organisashon debidamente i ku no tin interes den niun restorant, i tin eksperensia den organisá 

konferensianan, evento i tambe organisá treinen pa entre otro empleadonan di nos industria. 

Direktiva a skohe un persona konosí aki na Kòrsou pa tuma e puesto aki, i despues di algun 

deliberashon a tuma Sr. Egon Sybrandy komo e Business Director pa CRA. 

Sr. Sybrandy a traha su karera entre otro na Radio Dolfijn FM, pero tambe a organisá diferente 

aktividat, evento i konferensia aki na Kòrsou. 

Direktiva ta sumamente orguyoso ku e paso aki, i por kuminsá traha riba futuro di nos organisashon 

pa bira mas grandi i por duna sosten na nos industria. 

Sr. Sybrandy lo kuminsá su funshon 1 di yüli próksimo ofisialmente. 

Athunto algun portrèt, kual ta e akto di firmamentu I tambe e direktiva diario, kual ta wòrdu forma 

dor di Sr. T. Circkens, presidente; Sr. J.H. Every, sekretario, Sra. I. Ponte da Costa, tesorero, Sr. D. van 

Meel, komisario I Sr. M. den Dulk, komisario. 

 

NEDERLANDS 

Het is met veel genoegen dat de CRA een grote stap heeft genomen richting de toekomst van de 

organisatie. Zoals men weet heeft het bestuur hard gewerkt om de restaurant industrie te 

vertegenwoordigen en is inmiddels een erkende organisatie door het gouvernement als een role-

player in onze maatschappij, en werd uitgenodigd als partij bij beslissingen over de-eskalatie, en 

protokolen vanwege de Covid-19 pandemie. 

We staan nu voor de opening van onze grenzen voor enkele landen. Dit brengt een belangrijk aspect 

met zich mee, namelijk de protocollen welke toegepast dienen te worden voor welke trainingen 

zullen volgen in samenwerking met GMN en Dr. Gerstenbluth. 



 

 

Om verder te kunnen met onze organisatie, of beter gezegd, om onze doelstellingen te halen, heeft 

het bestuur besloten een “Business Director” aan te trekken, welke de persoon wordt die zich 

dagelijks bezighoudt met het reilen en zeilen van de organisatie en zich kan inzetten voor de 

doelstellingen welke bepaald zijn door het bestuur. Deze persoon moet een onafhankelijk persoon 

zijn, dus geen eigen restaurant c.q. horecabedrijf hebben, moet ervaring hebben in het organiseren 

van conferenties, evenementen en trainingen voor o.a. werknemers in deze industrie. 

Het bestuur heeft gekozen voor een bekend persoon in de media, en na beraad heeft het bestuur 

unaniem gekozen voor de heer Egon Sybrandy als Business Director voor de CRA. 

Sybrandy heeft zijn carrière gemaakt o.a. bij Radio Dolfijn, maar heeft ook diverse evenementen en 

conferenties georganiseerd op Curaçao. 

Het bestuur is trots met deze stap en kunnen nu verder werken aan de toekomst van de organisatie 

zodat we verder kunnen groeien en nog beter steun kunnen geven aan onze industrie. 

Sybrandy zal per 1 juli a.s. officieel beginnen bij de CRA . 

Bijeen enkele fotos van de ondertekening van het contract en het dagelijks bestuur bestaande uit T. 

Circkens, president; J.H. Every, secretary, I. Ponte da Costa, treasurer, Sr. D. van Meel, commissary 

en M. den Dulk, commissary. 

 

C.V. Egon Sybrandy 

About Egon: 

Egon is born in the Netherlands. During his study in Audio Visual Media he came in touch with 
Curacao and lost his heart to this island. 
After his studies he left for Curacao and started Scuba Do at Jan Thiel. After a couple of years, he left 
the scuba business and became Event Manager at mambo beach, and started a organization 
business. He organized different events at the time, like the introduction of Amstel Bright at Klein 
Curacao. This brought him back to start an event center at Jan Thiel until he was approached to start 
a new radio station in Curacao, Dolfijn FM. 
He started out as DJ and within a short period became station manager. Dolfijn FM grew fast and 
become the largest Dutch radio station on the island. 
By organizing events, promotions, trips. Social media and a perfect radio format, he created a brand 
with reach further than the radio frequency itself. 
 
Dolfijn FM 
Supervisor and manager of daily operations and administrative activities, training of new DJ’s, 
creating and implementing short- and long-term planning and creation of new business activities.  
 
Carreer: 
 
2002 – 2004 DJ 



 

2004- 2013  Station Manager reporting to the Station Director 
2013- 2020 Station manager / General Manager 
 
Achievements: 
 
2011 – 2013 Dolfijn FM magazine, weekly production of 5000 copies – Chief editor 
2016 – 2018 Dolfijn FM group travel (Rolling Stones in Cuba, Avianca Airlines Colombia) – 

travelmanager and host 
2017 - 2020 Sterck Events, The Flying Dutch Curaçao, Tabula Rasa (2x), as partner, responsible for 

marketing & PR. 
  
Across Adventures 
2000 – 2002 Owner – Organizing activities and tours on and around Jan Thiel beach and  
 
Miami Diver 
1998 – 2000 Commercial Diver – Underwáter shiprepair, organizing jobs in the Caribbean Area 

and Latin Amerika. 
 
Done! Productions 
1997 – 1999 Owner – Organizing events on Mambo beach and own productions (concerts, events 

and conferences) 
 
Scuba Do 
1994 – 1997 Co-founder and dive instructor. Setup of the business and dive instructions for 

groups or individuals. 
 


