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Persbericht 2016-016 

 
 
 

Uitgifte circulatiemunt & BU-set  
ter gelegenheid van 100 jaar Maduro & Curiel’s Bank N.V. 

 
 
Willemstad - Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Maduro & Curiel’s Bank N.V. (MCB) 
heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) een full color circulatiemunt van vijf 
gulden laten slaan. De munten zijn voorzien van het jubileumlogo van de MCB met de slogan: 
Between past and future, MCB is present. 
Deze speciale 5-guldenmuntstukken, die door de jubilerende bank zelf in omloop zullen worden 
gebracht, zijn wettig betaalmiddel. 
 
Daarnaast heeft de CBCS het thema van de BU-set 2016 gewijd aan het 100-jarig bestaan van de 
MCB. Op de verpakking van de BU-set staat het verhaal van het ontstaan van de Maduro & Curiel’s 
Bank NV en foto’s van de grondleggers van de bank, te weten Jose Alvarez Correa en Morris Curiel 
en een afbeelding van het oudste- en het nieuwste bankgebouw. 
 
Waarnemend CBCS-president mr. Jerrald Hasselmeyer overhandigde het eerste exemplaar van de 
circulatiemunt en een BU-muntset aan MCB-President Lionel (Chicu) Capriles II. 
 
De BU-muntsets zijn te koop bij de kasafdeling van de CBCS en kosten NAf. 64,50 per stuk. Bij 
aankoop van 10 sets of meer is de prijs per stuk NAf. 60,00. Voor meer informatie over deze sets, 
raadpleeg onze website: http://www.centralbank.cw/coin-sets. 
 
 
Willemstad, 19 oktober 2016 
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centralbank.cw/coin-sets
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Komunikado di Prensa 2016-016 

 
 

Banko Sentral ta emití un moneda speshal i un set di moneda (BU-set) 
na okashon di 100 aña Maduro & Curiel’s Bank NV 

 
 
Willemstad – Na okashon di e 100 aña di eksistensia di Maduro & Curiel’s Bank NV (MCB), 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a laga traha monedanan di 5 florin na koló. E 
monedanan aki tin e logo di hubileo di MCB riba dje huntu ku e lema: Between past and future, MCB is 
present. E monedanan, ku MCB mes lo pone den sirkulashon, por keda usá komo medio di pago legal. 
 
Tambe CBCS a dediká e asina yama ‘BU-set’ ku CBCS sa traha tur aña, na e 100 aña di eksistensia di 
MCB. Un BU-set, ku ta para pa Brilliant Uncirculated, ta un sèt di moneda ku lo no ta den 
sirkulashon, paketá den un estuche ku un tema spesial. E ta kontené shete moneda, un di kada 
denominashon. Riba e estuche di e BU-set aki tin e historia di MCB i portrèt di e dos promé 
direktornan di e banko Jose Alvarez Correa i Morris Curiel.  Tambe tin un portrèt di e edifisio di 
mas bieu i e edifisio di mas nobo di MCB. 
 
Presidente suplente di CBCS Mr. Jerrald Hasselmeyer a hasi entrega di e promé moneda di 5 florin i 
e BU-set na sr. Lionel (Chicu) Capriles, presidente di MCB. 
 
E BU-set ta na benta na Banko Sentral i ta kosta NAf. 64,50. Na kompra di 10 set of mas e preis ta 
bira NAf. 60,00. Mas informashon di e BU-set por ser haña riba nos wèpsait: 
http://www.centralbank.cw/coin-sets. 
 
 
Willemstad, 19 di òktober 2016 
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 
 

http://www.centralbank.cw/coin-sets
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5 gulden circulatiemunt MCB  2016 BU-set 100 jaar MCB 


