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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

JAARBEURS 2016
25 november - 1 december
KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Suriname’s grootste business
promotion evenement
Voor info: KKF-Beurssecretariaat, tel.no. 530311 tst. 110, 111 of 112,
e-mail: chamber@sr.net
Ondernemers willen uit de crisis
Op onze laatst gehouden ondernemersavond hebben ondernemers
zich gebogen over pijn- en knelpunten en uitdaging om uit de heersende crisis te geraken. Ondermeer kwamen aan de orde gesprekken
met de regering IMF/CBVS, import en export ideeën en een gesprek
met de EBS.
De Kamer zal als overkoepelend bedrijfsleven
organisatie de verantwoordelijkheid hebben om
het bedrijfsleven in deze
fase van crisis te begeleiden en die liaison functie
naar de regering toe te
vervullen. Verder zal de
kamer de ondernemers
steeds weer moeten

inlichten over de maatregelen die zullen worden
getroffen en eventuele
oplossingen. Een voorstel
uit de meeting was om
Kamerleden en deskundigen samen te laten komen
om de pijn- en knelpunten
te inventariseren en te
mailen naar alle ondernemers en te vragen wie ver-

der hieraan wil meewerken om dit aan de regering te presenteren.
Hierover zou ergens in
oktober a.s. een presentatie gegeven moeten worden. Aldus een greep uit
het gepresenteerde op
onze ondernemersavond.
( RMD)

BEKENDMAKING
De ondernemersavonden van de KKF die op dinsdagen worden
gehouden zullen voortaan besloten meetings zijn waarin uitsluitends bij KKF ingeschreven ondernemers mogen participeren.
Gelet op de crisis periode waarin Suriname en in het bijzonder het
ondernemerschap/ bedrijfsleven zich bevindt, zullen de komende
meetings in het teken hiervan staan. De ondernemersavond zal
zich de karaktereigenschap van oorsprong weer eigen maken.
Verslaggeving van deze meetings zal voorbehouden zijn aan de
KKF.

Wist

u

dat ?

Alles veranderd, niets is blijvend. Alles is in beweging. Toch zien wij nog in het privéleven en in het publieke bestel van organisatie en maatschappij het ‘blijven zitten
waar je zit en verroer je niet’ syndroom. Dit terwijl in deze tijd, bij zowel bij de individuele mens als bij organisaties, een veelheid en snelheid van veranderingen, zich
manifesteren. Wat betekent dit voor mensen die opleidingen gevolgd hebben? Wat
gisteren nog geleerd werd wordt vandaag van een vraagteken voorzien. Om de veranderingen te kunnen begrijpen en positief op in te kunnen spelen zijn opleidingen
nodig. Kennis veroudert snel en geeft geen antwoord op nieuwe vragen. Opleiden
is daarom een steeds terugkerende noodzaak geworden. Tegenwoordig hanteert
men het begrip ‘éducation permanente’. Opleiden houd dus niet op bij het einde van
de schooltijd, maar zal een blijvende functie vervullen in het verdere leven van mensen. We zijn nooit meer echt klaar. Opleiden is nu een instrument van mensen en
organisaties om bij de tijd te blijven. Als wij dat niet beseffen zullen wij eens tot onze
schrik ervaren dat onze moeizaam verworven kennis en ons trots behaalde diploma
of certificaat slechts een momentopname betekenen. Ze devalueren snel als niet op
die opgedane kennis wordt voortgebouwd. Permanente educatie is in deze tijd een
‘must’. In onze hoog-technische maatschappij moet je wel meekomen wil je meetellen. Een diploma heeft slechts een korte geldigheidsduur en behoeft permanente
aanvulling. Opleidingen worden door organisaties die onze moderne tijd begrepen
hebben, terecht niet meer beschouwd als een kostenpost, maar als een noodzakelijke investering. Opleidingen worden gezien als een ‘tool of management’. En permanente educatie van alle organisatieleden is als het goed zit, niet meer weg te
denken uit het strategisch beleid van ondernemingen.

CITAAT
“Succes is de moed, de vastberadenheid en de wilskracht hebben
om de persoon te worden die je gelooft te moeten zijn.” (George
Sheehan)

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

41487

MELANEY'S OPBELHUIS

Gemenelandsweg 41

Bemiddelingsbureau

41523

SOPHIA NOJOKROMO

Orionstraat 42

Importeur, Exporteur

41538

PASSION CYBER

Indira Gandhiweg 337

Servicebureau

41550

MALLY'S TAXI SERVICE

Izaak J. Burnetstraat 61

Taxibedrijf

41571

PARA-FRANCE EXPORT

Stiviweg Hal 1

Exporteur

41572

JAVEQUE STUDIO

Henck Arronstraat 15-17

Servicebureau

41574

MARO'S TAXI

Gemenelandsweg 41

Taxibedrijf

41576

KENCORM IMPORT - EXPORT Suralcoweg BR. 25B

41579

BEST CHOICE ENTERPRISE

A.K. Doerga Shawstraat 8

Importeur, Exporteur

41586

5 STAR CARBODY SHOP

Dr. Sophie Redmondstraat 219a

Uitdeuk- En Spuitinrichting

41591
41596

APPENDIX99 ONTWERP- & Mr.dr.j.c. De Mirandastraat 8 (1e Ontwerpbureau, Tekenbureau
TEKENBUREAU
etage)
RUDI SINTI
Surimomboweg 26
Exporteur

41618

WITHRA INTERNATIONAL

Industrieweg Zuid 38

Importeur, Exporteur

41623

EBLIN FASHION

Neumanpad 50

Winkelier

41633

STIPPY'S MUSIC

Braillestraat 21

Promotion Bureau, Distributeur

41641

RANJIV IMPORT & EXPORT

Ganpatweg 4

Importeur, Exporteur

41659

SOUTH SIDE PROMOTIONS

Purperhartstraat 3A

Promotion Bureau

41662
41685

LEWANGU INSTITUUT VOOR Ethaanstraat 10
SPIRITUELE STUDIES
PRIME TIME TAXIBEDRIJF
Jodiumstraat 22

41718

WIDJAI BENARSIE

Bindadinweg BR. 55

41732

ISHWARDAT INTERNATIONAL

R.p. Bharosstraat 5

41736

ZHAN YONGJIE

Saramaccastraat 38

41737

ZHAO PEISHUANG

Duisburglaan 79

Importeur

41739

TRIPLE B TAXI SERVICE

De Boerbuitenweg 46

Taxibedrijf

41743

FREDDY DE KONING TAXATIES

Molenpad 33

Makelaar, Taxateur

Ondernemersavond

ACTIVITEIT

KKFacts

Onderwerp: Hoe gaan ondernemers om met bedrijfs ongevallen
en wat is de wetgeving op dat gebied
Inleider: Dhr. J. Courtar, Ministerie van ATM
Locatie: KKF-Conferentiezaal, Prof. W. J. A. Kernkampweg 37.
Datum:06 september 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Importeur, Exporteur

Opleidingsinstituut
Taxibedrijf
Fabrikant
Importeur, Exporteur,
Transitohandel
Importeur

Douanekoersen
M.i.v. 01/10/2013 en
U.S. dollar 7,40
Euro 8,23
Pound sterling 9,75
Ned. Ant. gld 4,11
Yen (10.000) 425,94

tot nader order
Trin. & Tob. dolla 1,09
Guyana dollar (100) 3,51
Indian rupee (100) 6.32
Brazil real
1,64

