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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Presentatie Kamerleden
over werkbezoeken
De Kamerleden Raymill Manichand, Dinesh Ramlal en Raymond
Hasnoe, gaven op onze laatstgehouden ondernemersavond, een presentatie over opgedane kennis en ervaringen tijdens bezoeken aan
beurzen, trainingen en workshops in het buitenland. Aan de orde
kwamen de recente 'AGRIFAL' een agrobeurs in Belem en het
Caribbean Investment Forum 2013 dat in juni in Port of Spain te
Trinidad werd gehouden.

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

13886

E.S. GROOTFAAM

Oost-westverbinding km. 53½

Winkelier

14185

T.C. LEVANT - JAMESON

Tout Lui Fautkanaal perceel 3

Drankinrichting

16266

HAMID DRIVE

Boonackerpolder 15

Autobusdienst

16281

R. JURAWAN

Beatrixweg 106

Drankinrichting, Winkelier

16699

R. HARDOAR

Nieuwe Charlesburgweg 1

Aannemer, Leverancier,
Transportbedrijf, Autobusdienst

16967

E.E. WILLIAMS

Ciwinistraat 31

Autobusdienst

17019

F.H. MONKOU

Inverness

Cocosrasp

17039

Schimmelpennickstraat 31A

Autobusdienst

Noordwijkweg 25

Fabrikant

17192

O.J.E GRAVENSTIJN RUSTVELD
MEUBELBEDRIJF H.R. VAN
HETTEN
WINKEL PREMNATH BADAL

Groentenweg 162

Drankinrichting, Winkelier

17226

WINKEL LIESBETH

Nieuw Weergevondenweg 29

Winkelier

17318

M.J. KANHAI

Winkelier, Importeur

17396
17517

J.C.M. ABDOELKARIEM RADJIMAN
R. BANARSI - ALGOE

A.K. Doerga Shawstraat hoek
Wilhelminastraat no. 36
x
Blauw Kepantjieweg 18

Drankinrichting, Winkelier

19467

R.S. BOGIMAN

Domburg 9e Straat 264

Autobusdienst

19469

M.I. ASGARKHAN

Geetaweg 24

Autobusdienst

19485

J.R. WAJACABO

Washabo A/d Corantijnrivier

Eet- En Drankinrichting

19503

J.J. BENDT

Totness perceel 103

Cocosrasp

19520

WINKEL KOOSJE

Jamesweg 2 beneden

Winkelier

19545

C.B. TOOY

Brownsweg Kadjoe

Eet- En Drankinrichting

19565

S. CHANDOESING

Pastafiekstraat 119

Autobusdienst

19569

RIN'S DRIVE

Commissaris Simonspolder 55

Autobusdienst

19582

R. MARTOPAWIRO - KASLAN Peperhol perceel 350 km. 60

Standhouder

19583

R.H. CLEMENS

Witagron

Winkelier

19603

M. JANMAHOMED

Domburg Hoofdweg km. 23

Autobusdienst

Agrifal
Deze agrobeurs omvatte
behalve de exhibitie ook
enkele workshops waaronder één voor het oculeren van planten waardoor
zij sneller bloeien en
vruchten dragen. Het vervaardigen van zeep uit
verschillende oliën en extracten van in het bos
voorkomende boomsoorten, werd getoond en er
was ook een workshop
voor het vervaardigen van
gebruiksvoorwerpen van
klei. Er zijn afspraken gemaakt om deze workshops ook in Suriname te
houden. Kortom: er is veel
voor Suriname bruikbare
expertise op de AGRIFAL
in Belem aangetroffen. Er
is niet alleen in de beurs
geparticipeerd maar er is
ook een aantal business
to business meetings geweest. Voorts zijn er bezoeken gebracht aan
instituten en bedrijven
waar er voor Suriname relevante contacten zijn gelegd en kennis is opgedaan. Zo is er bijvoorbeeld een meeting geweest met Sebrae, een
belangenorganisatie voor
micro en kleine landbouwers die hen assisteert en
begeleid bij het opzetten
van het bedrijf, management, vaktrainingen, financiering en meer. De
Brazilianen zijn erg geïnteresseerd in ons land als
'hub' en schuur van Braziliaanse landbouwproducten naar de Caricom.
Sebrae ziet de KKF graag
als haar partner in Suriname.

Toerisme
De Surinaamse missie
naar Belem was er op uitnodiging van de president
van de Braziliaanse deel-

V.l.n.r. De heren R. Manichand, D. Ramlal en R.
Hasnoe, Kamerleden van de KKF
staat Para. Dinesh Ramlal
die behalve Plv Kamerlid
ook bestuurslid is van de
Stichting Toerisme Suriname (STS) benadrukte in
zijn presentatie het toeristisch aspect. Hij ging ruim
in op de mogelijkheden
van toerisme en de daaraan verbonden duurzaamheid voor Brazilianen in
Suriname en omgekeerd.
Brazilianen gaan het liefst
in eigen land op vakantie.
In Suriname zijn voor hen
de mogelijkheden: casinobezoek, culturele en culinaire diversiteit. De taal is
echter een punt waarmee
rekening gehouden moet
worden omdat vele Brazilianen geen Engels kunnen of willen spreken. Wat
de AGRIFAL betreft wees
hij o.m. op de awareness
van de bevolking om duurzaam te werk te gaan, te
recyclen, te reguleren en
een groene milieu te bevorderen.

CIF
Op het Caribbean Investment Forum te Trinidad
werden presentaties gegeven over: maritieme autoriteiten, agricultuur, ICT,
creatieve industrieën en
energie. De participanten
kwamen uit 27 verschillende landen. Er was ook een

beurs voor winkeliers in
het Hyatt Hotel waar nieuwe producten waren uitgestald, samples werden
uitgedeeld en er geproefd
kon worden. Men kon er
zaken doen maar ter plekke werd niet verkocht. Wat
het toerisme betreft haalden de presentatoren alles uit de kast om hun
land als beste bestemming aan te prijzen. Zelfs
zaken als koele bries en
zachte zon werden gelist.
Volgens
Raymond
Hasnoe heeft Suriname
veel meer te bieden maar
helaas verkeren wij nog
steeds in de fase van
huiswerk maken en onderling overhoop liggen
met de overheid over hoe
zaken aan te pakken. Trinidad & Tobago leiden in
de Caricom omdat de
overheid daar in samenspraak met het bedrijfsleven beleid formuleert,
zegt Hasnoe. Hij vindt dat
voor een goed gebalanceerd beleid het noodzakelijk is dat de overheid
steeds terugkoppelt met
het bedrijfsleven. "Samenwerking tussen public en
private sector is onontbeerlijk."
RMD

CITAAT
"Though I am grateful for the blessings of wealth, it hasn't
changed who I am. My feet are still on the ground. I'm just
wearing better shoes." (Oprah Winfrey)

Kamer van Frans Guyana
bij KKF op bezoek
Een delegatie van de Frans Guyanese Kamer van Koophandel en
Fabrieken (CCIG), bracht recentelijk een beleefdheidsbezoek aan de
KKF. Tijdens dit bezoek, op vrijdag 6 september jongstleden, werden
een aantal zaken/probleempunten, die de handelsintegratie tussen
beide landen belemmeren, aan de orde gesteld.
Surinaamse transporteurs
werden tijdens de ontmoeting in de gelegenheid gesteld hun ervaringen te
delen. Het vrije vrachtvervoer en de visumproblematiek blijken grote barrières te vormen. Wat het
vrije vrachtvervoer betreft,
blijkt dat de Fransen zich
met hun vervoer vrij in
Suriname bewegen, maar
dat Surinamers dat omgekeerd niet mogen. Voorzitter Le Pelletier van de
CCIG stelt dat hij de handel tussen beide landen
graag op een hoger niveau
wil brengen, maar dat hij
dat pas efficiënt ziet gebeuren als beide landen

een akkoord ondertekenen, dat rekening houdt
met de eisen, normen en
technische voorwaarden
van beide landen. Dit zou
gefaseerd moeten gebeuren. KKF-voorzitter Ir.
Henk Naarendorp merkte
op dat het gesprek een
zeer gedetailleerd niveau
had bereikt en stelde voor
de onderwerpen voor een
eerstvolgende bespreking
goed voor te bereiden, zodat alles in place is en er
concrete maatregelen genomen kunnen worden.
Ambassadeur
Harvey
Naarendorp zei dat om
succes te boeken partijen
niet alleen van bedrijf tot

bedrijf besprekingen moeten voeren. Het gesprek
zou op politiek niveau
gebracht moeten worden.
In oktober a.s. ontmoeten
CCIG en KKF elkaar weer
om te vergaderen en aan
de orde komen dan de
volgende thema's: 1.
Transport van vrachtvervoer; 2. Infrastructuur/
veerboten, bruggen; en 3.
studie van informatie uitwisseling tussen bedrijven
uit Frans-guyana en
Suriname. De CCIG deelde mee te zullen participeren in de Jaarbeurs van
de KKF om toeristische
producten te promoten.

17118

Venter

ISO in een notendop
De organisatie die wij kennen als ISO begon in 1926 als de 'International Federation of the National Standardizing Associations (ISA). De
focus lag toen zwaar op 'mechanical engineering'. In 1942 werd de
organisatie tijdens de 2e Wereldoorlog ontbonden, maar in 1946 werd
zij gereorganiseerd onder de naam ISO, die geen acroniem is maar
een afleiding van het Grieks Isos, dat equal/gelijk betekent.

ISO
Zelfs de naam van de organisatie is gestandaardiseerd. De relatie ISO/
Equal tot standaarden is
dat als twee objecten voldoen aan dezelfde standaard, ze gelijk behoren
te zijn. De naam ISO
voorkomt verwarring die
zou kunnen onstaan wanneer 'International Organization for Standardization' vertaald zou worden
in verschillende talen en
waardoor
verschillen
acroniemen mogelijk zouden worden. ISO is een
vrijwilligers organisatie
waarvan de leden erkende autoriteiten zijn op het
gebied van standaarden
en waarvan elk lid een
land vertegenwoordigt.
Het grootste deel van het
werk van ISO wordt
gedaan door 2700 technische commissies, subcommissies en werkgroepen. Elke commissie en

subcommissie valt onder
het Secretariaat van een
lidorganisatie. Het Amerikaans Nationaal Standaard Instituut (ANSI)
representeert de VSA in
ISO. Zij maakt deel uit van
de ISO technical committees 176 en 207 die te
maken hebben met respectievelijk de ISO 9000
en ISO 14000 standaarden.

Proces
De standaarden komen tot
stand via consensus met
de lidorganisaties die de
belangen representeren
van verkopers, fabrikanten, consumenten, professionals en overheden van
hun land. Elke standaard
doorloopt zes fasen alvorens gepubliceerd te worden als ISO standaard.
Het begint met een voorstel dat de behoefte aan
een standaard aangeeft
en het identificeren van

leden die eraan willen
werken. Hierna volgt de
voorbereidingsfase waarin een ontwerp van de
standaard wordt ontwikkeld. Het ontwerp komt
vervolgens in de Commissiefase en wordt voor
commentaar rondgezonden tot er consensus is
bereikt. De output van
deze fase is het zogeheten 'Draft International
Standard" (DIS). De DIS
komt in de fase waarin het
circuleert onder alle lidorganisaties die een stem
op uitbrengen. Haalt zij
75% van de stemmen dan
wordt zij de ' Final Draft
International standard' en
komt vervolgens in de
fase van goedkeuring. Zij
circuleert dan weer onder
alle lidorganisaties en
moet weer 75% goedkeuring halen om in de publicatiefase te komen. De
Final Draft wordt dan
gezonden naar het Cen-

De KKF bevordert een cultuur van
ondernemerschap en daardoor economische
groei in Suriname door het zakenleven te
dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: De nieuwe
basisschool met het
hart op de juiste plek,
Gouden Hart.
Inleider: Mw. C. Hartmann
Secretaris Next Reared
Generation Foundation
Datum: dinsdag 17 september 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

trale Secretariaat van ISO
voor publicatie. Er is echter ook een versnelde procedure, een' Fast Track
procedure' voor sommige
technologieën omdat die
zo razendsnel veranderen.
RMD

Douanekoersen
M.i.v. 03/09/2013 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,42
Pound sterling
5,22
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
337,50
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,06
Brazil real
1,42

