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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Lokatiegebonden informatie
Alles wat we plannen, ontwerpen, uitvoeren, controleren etc. vindt
ergens plaats. De verscheidenheid van onze moderne samenleving
en de diversiteit van de economische activiteiten doen een brede
waaier aan multidisciplinaire actoren ingrijpen op onze omgeving.
Inzicht verkrijgen in de ruimtelijke spreiding van deze effecten en
grip verkrijgen op deze ruimtelijke processen vormen een uitdaging
van de hedendaagse ondernemer.

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

20199

J.A. AMONIE

Zanderij I

Drankinrichting, Winkelier

20204

Geertruidaweg 17

Administratiebureau

20232

KENSTAR ADMINISTRATIE
BUREAU (K.A.B.)
H.S. KROMOKARIO

Hk Hooge-/a.l. Waaldijkstraat 40

Taxibedrijf

20234

R.J. SINGOKARIJO

Taxibedrijf

20238

K.R. DJOJOWIKROMO

Maagdenstraat Omgeving Penny
Garden 7-9
Hk Hooge-/a.l. Waaldijkstraat 40

20242

M. DOELSLAMET

Hk Hooge-/a.l. Waaldijkstraat 40

Taxibedrijf

20243

I.K. HIFFENS

Waterkant Centrale Markt

Taxibedrijf

20249

SH. SHANKAR

Somariastraat 4

Autobusdienst

20280

S.DJ. KARTOWIRJO

Ramanandprojekt 28D

Standhouder

20283

Francinaweg Erf Pandiet
Sheorattanschool
Duikelaarstraat 34

Winkelier

20290

D. SITAL - GANGARAM
PANDAY
A. PROEVE - MURRAY

20302

J. JHAGROE - BIKHARI

Mangrovestraat Erf J. Lobatoschool Standhouder

20304

BH. ALIHOESEN

Sir Winston Churchillweg BR. 884

Winkelier

20312

LELYDORP ROTI SHOP

Indira Gandhiweg 917

Winkelier

20317

A. MOESAFIER

Kashmirstraat 124

Autobusdienst

20319

R.O. PIQUE

Melkenstraat 8

Taxibedrijf

20428

P.J. BETTERSON

Steenbakkerijstraat Omgeving Vcb

Taxibedrijf

20641

TOEKIMIN SARIMAN

Canawapibo En Omgeving

Venter

20684

NAOMI SNACKS

Slangenhoutstraat 30

Winkelier

20769

KOPICO

Tourtonnelaan 200F

Fabrikant

20817

Latourweg 14

Winkelier

20931

LATOUR SHOPPING
CENTRE
GABI'S HAIRSALON

Heveastraat 29

Barbier

27966

ABB LUMMUS GLOBAL B.V.

Sir Winston Churchillweg 79

Ingenieursbureau

KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

48742

ANDY'S KANTINE

Suriname’s grootste activiteit. Don’t miss it!

54822

RENA DEVI NIPAUL-TEKAM

Denemarkenstraat op het terrein
van de Swamiwirjanandschool
Doekhieweg-west 46

Standhouder, Eet- En
Drankinrichting
Venter

Presentatie
Lokatie gebonden informatie: een nieuwe kijk op
veranderende business
processen, was het thema
dat gepresenteerd werd
op onze laatstgehouden
ondernemersavond. De
presentatie werd gegeven
door de directeur van
N.V. GISsat, Stef de
Ridder en zijn team. Het
begrip 'digitale ruimte' binnen huidige werkprocessen, werd benaderd. Via
Geo Informatie Systemen
(ArcGIS), live GPS-tracking en cloud based map
services werd live en
interactief gesimuleerd
hoe werkprocessen kunnen worden geoptimaliseerd aan de hand van
deze moderne technologieën. Vroeger deden we
veel uitgaven voor de
aanmaak van digitale
kaarten of remote sensing
data (satelliet beelden,
luchtfoto's), maar tegenwoordig beschikken we
over een scala aan bronnen die we zowel op kantoor als in het veld kunnen
aanspreken via smart
Phone of tablet.

GISsat

Directeur van N.V. GISsat S. de Ridder en zijn
team bestaande uit Michelle Sookhun,
Egbert Moerland en Clayton Nam
Google maps was lang de
enige provider maar nu
hebben we ook ArcGIS
online waardoor we toegang hebben tot allerlei
thematische kaarten van
Suriname. Vanaf topografische kaarten, satellietbeelden, straatinformatie,
administratieve grenzen
etc. GISsat voorziet dit
platform al enige jaren
van thematische kaarten
die vrij te gebruiken zijn.
Onlangs werd de World
Imagery Basemap Service uitgebreid met de
luchtfoto's die in het kader
van het GLISproject werden opgenomen. Via
www.arcgis.com
zijn
deze beelden kosteloos

ter beschikking. Hierdoor
kunnen gebruikers van
Geo Informatie Systemen
(GIS) hun kaarten hercalibreren of zelf basiskaarten genereren. GIS is
thans een totaalsysteem
dat toegankelijk is voor
zowel de leek als de expert. Tijdens de presentatie is uitgebreid aangegeven hoe reguliere business processen het gebruik van digitale ruimtelijke informatie kunnen incorporeren voor betere en
snellere besluitvorming.
Zowel de private sector
als de overheid kunnen
hiermee hun voordeel
doen.
RMD (Bron:GISsat)

STAY TUNED JAARBEURS 2013
28 november t/m 4 december

Teach-in Jaarbeurs 2013
De Teach-In van de
Jaarbeurs 2013 werd op
31 oktober j.l. gehouden.
Aan participanten van de
beurs werden op deze bijeenkomst de beursvoorwaarden en richtlijnen
voorgehouden. Als u deze
bijeenkomst hebt gemist
kunt u alsnog contact maken met het beurssecretariaat voor het ophalen van
het beursinstructieboekje
en bestelfomulieren voor
badges en bijkomende
voorzieningen daar er
deadlines aan verbonden
zijn. De beursorganisatie

Wist

Taxibedrijf

Winkelier

Buy American versus
vrijhandel
In de VSA staat het steunen van eigen bedrijven (Buy American) diametraal op de roep om vrijhandel. Buy American, zoals het heet, bedreigt zelfs het transatlantisch handelsakkoord met Europa en leidt
tot een splitsing binnen het Amerikaanse bedrijfsleven. De Amerikaanse economie is nog altijd op de slop en de roep om overheidscontracten toe te kennen aan bedrijven van eigen bodem wordt sterker.

Een deel van de aanwezigen op de Teach-in van de
Jaarbeurs 2013
wenst alle deelnemers
aan de beurs veel succes

toe met de voorbereidingen.
TS

u

dat ?

Hoe goed of hoe moeilijk is corruptie te bestrijden? Een hot issue, een probleem dat
niet uniek is voor een bepaalde land maar een verschijnsel dat in alle landen in minder ernstige tot ernstige mate te constateren is. En terecht wordt geroepen om anticorruptiebeleid, wetgeving en stringente maatregelen om dit fenomeen beheersbaar te maken. Beheersbaar want in uitroeien gelooft niemand echt. Zo vindt de
Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat
Nederland te weinig doet aan bestrijding van corruptie want Nederlandse bedrijven
worden net als bij ons regelmatig geconfronteerd met pogingen tot omkoping. In juni
dit jaar kwamen daarom in Vlaardingen een dertigtal vertegenwoordigers van grote
bedrijven, banken, advocaten en adviseurs bijeen om over dit onderwerp te praten.
Ze hebben het over de ambtenaar die tegen betaling bereid is voorwaarden van
aanbestedingen aan te passen ten gunste van een van de mededingers. Over de
douanebeambte die verderfelijk waar tegenhoudt als er niet extra voor wordt
betaald. Over de leverancier die wil dat de contractmanager de tekortkomingen aan
het geleverde product negeert. Zo waren er 22 scenario's die bij wijze van toolkits
voor bedrijven zijn verzameld door de International Chamber of Commerce (ICC),
de organisator van de bijeenkomst. De ICC wilde van de participanten weten wat
een effectieve aanpak van corruptie is en hoe die doorgevoerd kan worden. Volgens
ICC verstoort corruptie het internationaal speelveld van het bedrijfsleven, ondergraaft het vertrouwen in de politiek en kost bedrijven gewoon veel geld. Voor
Europese bedrijven zou het gaan om 120 miljard euro per jaar. De OESO bepleit de
noodzaak van een Anti-corruptiebeleid, zeker in Nederland, want dat doet daar nu
te weinig aan. En dat staat te lezen in een evaluatie van het Anti-Corruptie Verdrag
van 2002.

Protectionisme
In de eerste zes maanden
van dit jaar hebben meer
dan 20 Amerikaanse staten de zogeheten 'Buy
American-wetsvoorstellen' ingediend. In 2012
waren het er vijf. Scott
Paul president van de
overkoepelende Alliance
for American Manufacturing, zegt: 'We zijn allemaal doodziek van outsourcing! Het is onzinnig
om onze zuurverdiende
belastingcenten naar het
buitenland over te maken
als er hier ook bedrijven
zijn die het werk kunnen
doen’. Dit is gezegd terwijl
in juli j.l. gesprekken van
start zijn gegaan voor een
transatlantic Trade and Investment
Partnership.
President Obama staat
voor een dilemma, want
de Amerikaanse delegatie

vertegenwoordigt alleen
de federale overheid en
heeft geen invloed op het
handelsbeleid van de afzonderlijke staten. Bovendien zijn ook de vakbonden, van wie de president voor een groot deel
afhankelijk is, publiekelijk
voorstander van Buy American wetgeving. En met
een werkloosheid van bijna acht procent zullen ze
dat standpunt niet gauw
opgeven.

Splitsing
Overheidscontracten zijn
voor meer dan 10 procent
verantwoordelijk
voor
Amerika's economische
output. De Buy American
beweging maakt het voor
Obama moeilijk om de
Europeanen aan te spreken op hun eigen protectionistische
neigingen.

Binnen het Amerikaanse
bedrijfsleven heeft de
kwestie al geleid tot een
splitsing. Dawn Champney, president van de Water
and
Wastewater
Equipment Manufacturers
Association, die de waterindustrie vertegenwoordigt, noemt het Buy
American beleid van de
staten 'contra-productief'.
De staatsbemoeienis zou
leiden tot meer bureaucratie waardoor projecten
vertraging oplopen. Bovendien zal Buy American
de prikkel tot innovatie
wegnemen. Als de Buy
American beweging voortzet zien de tegenstanders
ervan binnen het Amerikaanse bedrijfsleven, een
negatieve spiraal, waarbij
uiteindelijk
iedereen
slechter af zal zijn.
RMD

CITAAT
"The most successful businessman is the man who holds
onto the old just as long as it is good, and grabs the new
just as soon as it is better”.
(Robert v/d Poel)

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Het Minamata Verdrag, een mondiaal wettelijk bindend instrument om de risico’s van
kwik op de menselijke
gezondheid en het milieu
aan te pakken”
Inleiders: mw. Gwendolyne
Smith Ph.D., consultant en
mw. Mr. Farzia Hausil,
jurist bij het NIMOS
Datum: di. 5 nov. 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het hele
loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van aanvraag
tot verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
OSW tel.no. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 29/10/2013 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,62
Pound sterling
5,41
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
342,94
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,44
Brazil real
1,53

