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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond
Ondernemers praten met elkaar

KKF Vestigingen
Hoofdkantoor

Gravenberchstraat 33

(597) 530311
(597) 530313

Paramaribo Noord

J.B.S. Rebostraat 74

(597) 530311 # 143

Wanica Kwatta

Kwattaweg Br. 664

(597) 530311 # 146

Wanica

Vierkinderenweg #2/ Hoek
Indira Ghandiweg

(597) 530311 # 145

Commewijne

Oost-westverbinding # 251

(597) 530311# 144

Transacties rekeninghouders bij banken

Marowijne

Granpasieweg 1

(597) 8807859

Op onze laatstgehouden ondernemersavond (12 maart jl.) heeft Drs. Eblein
Frangie met ondernemers van gedachten gewisseld over de valutareserves
en transacties van rekeninghouders bij de diverse banken. Drs. Frangie is
directeur van de Finabank N.V. en tevens voorzitter van de
Bankiersvereniging in Suriname.
Suriname heeft zich gecommitteerd aan de Caribbean Financial Action Task
Force, een Intergouvernementele organisatie, die wereldwijd integriteitsregels
aanvaardt om o.a. money laundring en terrorism financing uit het bankwezen
tegen te gaan. De bankenwereld is in snel tempo veranderd en dat ook in
Suriname met de aanhouding van de geldzending. Suriname is gebonden aan
internationale regels vanwege het feit dat wij corresponderende banken zijn die
ervoor moeten zorgen dat internationale financiële stromen door kunnen gaan.
“Het buitenland wil weten welke klant we in het systeem brengen om integere
transacties te garanderen. Bij de transactiemonitoring moeten banken in
Suriname ervoor zorgen dat alle stukken recent en in orde zijn om te kunnen verantwoorden met wie men te maken heeft. Gebeurt dat niet dan lopen zij het risico contacten te verliezen, beboet te worden en niet naar het buitenland te kunnen
overmaken. Dossiers van klanten moeten elk jaar ge-update worden.”
Frangie zei dat er bij elektronische overmakingen geen absolute beperkingen zijn
bij de lokale banken. Die overmakingen kunnen ongelimiteerd plaatsvinden. Nu
wordt het giraal betalen gestimuleerd. De aanwezige ondernemers zeiden zelf te
willen bepalen hoe zaken te doen maar dat de banken hen verplichten dat giraal
te doen. De dienstverlening en communicatie naar de samenleving toe via de
banken zou ook niet zijn wat het wezen moet. Frangie zei dat er overleg gaande
is tussen de CBvS en de bankiersvereniging en dat er oplossingsmodellen zijn
voor een aantal vraagstukken. RMD

Saramacca Groningen

DC gebouw

(597) 8645723

Nickerie

G.G. Maynardstraat 34

(597) 0210485

Sipaliwini

Atjoni

(597) 8806760

Brokopondo

Klaaskreekweg 30

(597) 8808340

Brownsweg

Wakibasoe I

(597) 8646192

Datum : dinsdag 19 maart 2019
Tijd
: 19.00 uur - 20.00 uur
Plaats : KKF-Conferentie hal

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich te
nemen, voorts naast telefonische en email, ook persoonlijke feedback te geven voor
doorgeleiding naar betreffende instanties. Daarnaast is netwerken een wezenlijk
onderdeel van de ondernemersavond. Visitie kaartjes horen er dan ook bij.

WEEK REVIEW

Transport Federatie COFWES
Op 12 maart jl. heeft de Transport Federatie COFWES het import proces van banden uit India opgestart, e.a. als onderdeel van het actie plan van de Federatie om
de bedrijfskosten van leden te reduceren. De Minister van Financiën heeft het verzoek van de Federatie voor ontheffing van invoerrechten voor banden van bus en
vracht transportmiddelen, ingewilligd. De keus voor India is niet slechts gebaseerd op de intensieve relatie tussen de KKF en het Indiaas bedrijfsleven, maar
tevens gestoeld op intern onderzoek naar de beste prijs – kwaliteitsverhouding
voor diverse onderdelen voor de transportsector. De Indiase Ambassadeur, Zijne
Excellentie Mahender Singh Kanyal, verleend assistentie bij de uitvoering van dit
project.

Infosessie CROSQ/CDB-project
Op vrijdag 15 maart jl. heeft de Suriname Business Information Center (SBIC),
een werkarm van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, een informatie sessie
bijgewoond van de Caricom Regional Organization for Standards and Quality
(CROSQ). Het project wordt gefinancierd door de CDB en behelst het formuleren van een Nationaal Kwaliteitsbeleid (NQP) met toebehorende roadmap en
budget voor implementatie. Stakeholders zijn geïnformeerd hoe commerciële
kansen te benutten, te concurreren op de wereldmarkten en deel te nemen aan
internationale waardeketens.

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handels- en
Stichtingenregister kunt u ook terecht aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt u wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij
onze filialen.

Dienstverlening van de KKF:
-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTS
Nivesh
SBIC

- SVS
-

GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park

- BInno

Fairs & Event
Tourism Development
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia
ICT Engineering
Finance & Administration

532300 / 438945
532373
433456
437973
426392
422100 / 422110
437989

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtsnvsuriname.sr
info@nivesh.sr

Legal & Statistics
Utility Solutions
Global Trade
Education
Interconnections

434055
437974
439779
426388
532370

info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr

Fabrication Technologies

439090

info@federaties.sr
info@fablab.sr

Industry facilitation

437986

info@i-park.sr

Improvement Services

437982

info@businessinnovation.sr

Werkarmen: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Info ook via de filialen

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr

OPSCHONING HANDELSREGISTER
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

24653

R. EMID

Koffieweg perceel 171

Autobusdienst

25458

HANNIES ADVERTISING

Marcelstraat 11

Advertentiebureau

51647

JERMAINE C.M. SCHALWIJK

Duisburglaan 84

Servicebureau

51672

SABITADEBIE MERHAI

Catharina Sophiastraat BR. 559

Eet- En Drankinrichting

51709

WENTUIN IMEX

Wagenmakerweg 9

Importeur, Exporteur

51773

GARAGE VISHRAM PATRICK

Ciwinistraat 12

Taxibedrijf

51785

VANESSA'S EXPORTBEDRIJF

Lissabonstraat 27

Exporteur

Leiderschap is activeren potentieel van medewerkers

51788

J. PRIKA

San Martinstraat 45

Exporteur

Het doel van leiderschap is het naar boven halen van het potentieel van
anderen en begeleiding te bieden. Het gaat niet om controle uitoefenen en
sturen. Je kunt anderen niet sturen en controleren zonder hun groei te
belemmeren. Dingen kun je besturen maar mensen moet je leiden. Mensen
worden liever geleid dan bestuurd.
Succesvol leiderschap betekent dat je een missie overbrengt op een wijze waardoor het begrijpelijk wordt voor anderen. De inspirerende boodschap van de missie moet leiden tot een flits van inzicht waardoor mensen zeggen: ‘Ja natuurlijk,
nu begrijp ik het’. Een leider moet zijn mensen dusdanig kunnen verzelfstandigen
dat ze met succes naar een gezamenlijk doel toewerken. Effectieve leiders stralen energie uit, want energie komt vanzelf als je houdt van je doel. Integriteit is de
belangrijkste eigenschap van een leider. Aan een echte leider is te zien dat hij/zij
gelooft in de missie waarvoor getracht wordt bij de mensen een constructieve
respons te genereren. De echte leider doet wat hij/zij zegt. Missie en waarden
moeten aan de basis liggen van elke beslissing en elke activiteit in de organisatie. De belangrijkste taak is om het beste uit de mensen te halen door hen te leiden en te begeleiden. Effectief leiderschap leidt ertoe dat mensen zich scharen
rond een missie die hen ertoe aanzet hun best te doen. De succesvolle leider
werkt als een katalysator op zijn mensen waardoor zij allemaal een gezamenlijk
doel nastreven. Bij leiderschap gaat het erom wie iemand is (Karakter) en wat die
persoon kan doen (bekwaamheid). In de Oosterse manier van denken is het zo
dat ware leiders niet onnodig ingrijpen, maar dat hun aanwezigheid wel voelbaar
is. Hun taak is de vooruitgang van anderen niet te bepalen maar gemakkelijker te
maken zodat ze uiteindelijk kunnen zeggen: ‘We hebben het zelf gedaan. Hoe
meer je als leider je ego onder controle hebt hoe meer je een ware leider kunt zijn.
RMD

51799

ANDY SECURITY

Uranusstraat 66

Bewakings- En Beveiligingsdienst

51872

J.N. FREEMAN

Tesimistraat 26

Bloemisterij

52137

DJIN'S PLACE

Lalla Rookhweg 7a

Winkelier

55612

HUI JU

Welgedacht A Weg 325

Winkelier

60004
60051

SAMBEN COPYCENTRE & COMPU- Gouverneurstraat 156
TER PARTS
Kwattaweg 220
ILANG JEWELLERY

60069

VER-OGA SALON

Franchepanestraat 89

Servicebureau

60143

FU RUONI SUPERMARKET

Kweeklustweg 1

Winkelier

60355

TRANGA KUKRU KRIORO KUKRU

Ephraimszegenweg 220

Eet- En Drankinrichting

60426

NADI'S SNACK

Van 't Hoogerhuysstraat 20

Winkelier

60467

KABITA JOELOEMSINGH

Loeangoteestraat 2

Exporteur

60482

R.AMAT.TRADING

Guaranistraat hoek Frankrijkstraat no. 33

Winkelier

60745

SAN'S CONSULTANCY

Indira Gandhiweg perceel 1259

Adviesbureau

60788

JODENBREE TAXI

Jodenbreestraat 65

Taxibedrijf

60869

A.R. HOLLANDE

Bahadoerweg 18

Importeur, Exporteur

60998

IAM BLESSED CARWASH

Tout Lui Fautkanaalweg 198

Autowasserij

61298

SURNED ONLINE MBO OPLEIDINGEN

Costerstraat 15

Adviesbureau, Opleidingsinstituut

Non-State Actors Consultation meeting
De ondervoorzitter van de KKF heeft op 19 en 20 februari jl. een meeting bijgewoond in Brussel over de Non-State Actors Consultation meeting on PostCotonou Agreement Negotiations. Deze meeting werd bijgewoond door leden van
de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACP)
enerzijds en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (EU), anderzijds om te
brainstormen over mogelijke samenwerking tussen landen. Uit de deelname aan
deze meeting zijn enkele acties voortgevloeid die nu door de KKF worden uitgewerkt ten behoeve van het bedrijfsleven.

Winkelier, Copieerbedrijf
Winkelier

CITAAT
“Om creatieve energie vrij te maken moet je als werkgever de werknemer achter
de toonbank op dezelfde manier behandelen als de klant vóór de toonbank.”
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in
Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

www. surinamechamber.com

