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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

OPROEP
Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo
belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het bedrijfsleven wordt genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks wordt
geraadpleegd door het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en
actueel te zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom:
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te
registreren.
- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om de
huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien wijzigingen zijn opgetreden.
- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer economisch actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen belang.
- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.
Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uitsluitend op afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak
kunt u bellen op de telefoonnummers: 530311 of 530313.
Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

JAARBEURS 2014
do. 27 november t/m woe. 3 december
dagelijks gaan de poorten vanaf
17.00 uur open op het KKF-beursterrein
ingang Benjaminstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn tijdens beursdagen maandag t/m vrijdag van
10.00 - 16.00 uur, zaterdag en zondag van
11.00 - 16.00 uur verkrijgbaar in het gebouw van de
KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop
u ze koopt en ze verschaffen uitsluitend tussen
17.00 - 19.00 uur via de ingang aan de
Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE
Suriname Business Information Center (SBIC), werkarm van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), organiseert
op zaterdag 13 december 2014 een

INVENTION FAIR, UITVINDERS
OPENDAG
Vindt u uw UITVINDING UNIEK of heeft u interesse in
UNIEKE UITVINDINGEN?
Dan moet u deze OPENDAG niet missen!

Volwassenen: SRD 7,50 p.p.
Kinderen t/m 12 jaar en 60+sers: SRD 5,- p.p.

STALLING
van bromfietsen en fietsen kan op het terrein van
het Surinaamse Padvindsters Gilde allernaast de
KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg.

Wilt u uw uitvinding BEKEND MAKEN, BESCHERMEN en op
de MARKT brengen, laat deze KANS niet voorbij gaan!
Voor registratie kunt u contact opnemen met mw. Premiela Rajaram op het nummer
530311 of per e-mail: chamber@sr.net

Wist

u

dat ?

De missie van de KKF is het bevorderen van kansen in het ondernemerschap en
daardoor economische groei in ons land. Aan deze missie is de KKF 'very committed' wat ondermeer blijkt uit de posities die zij inneemt in onze maatschappij, de
dialoog fora/ instituten waarin zij participeert en de vele activiteiten die zij ontplooit
zoals beurzen, ondernemersavonden, trainingen, workshops, conferenties, etc. etc.
De focus op het behartigen van de belangen van ondernemers, het promoten van
het ondernemerschap, het verbeteren van het ondernemersklimaat, staat bij de
KKF, als bij geen ander, continu op scherp. Neem nou de beurzen die de KKF werkarm BUSOS jaarlijks zo voortreffelijk organiseert. BUSOS staat voor Business
Support Organization Suriname. Beurzen zijn uitermate effectief in het ondersteunen van ondernemers in hun promotie activiteiten en het verhogen van hun bewustzijn m.b.t. economische kansen, bedreigingen en internationale trends. En in
Suriname is BUSOS ontegenzeggelijk een specialist in het professioneel organiseren van beurzen. Wij noemen de Jaarbeurs die dit jaar van 27 november t/m 3
december wordt gehouden en die traditiegetrouw weer vele tienduizenden bezoekers naar het KKF complex zal trekken. Alle sectoren van het bedrijfsleven participeren hierin en we mogen er trots op zijn dat deze beurs zowel in Suriname als de
Caribische regio de grootste jaarlijkse algemene beurs is. BUSOS, hoewel zeer
deskundig, loopt niet naast haar schoenen omdat zij weet dat verbeteringen aanbrengen een doorlopend proces is. Er is altijd oor voor kritiek en suggesties zowel
participanten als beursbezoekers. De KKF, opgericht op 1 mei 1910 herdenkt in
2015 haar 105e jaardag. Een respectabele leeftijd voor een respectabel instituut dat
nu bekend staat als een professioneel instituut dat effectief en efficiënt haar missie
uitvoert. 21 Kamerleden, die om de 4 jaar worden gekozen, zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij vertegenwoordigen in de Kamer een 8-tal bedrijfsgroepen. Deze
Kamerleden kiezen uit hun midden om de 2 jaar een bestuur waarin alle acht
bedrijfsgroepen zijn vertegenwoordigd. De huidige Kamervoorzitter is Ir. Henk
Naarendorp die samen met de KKF-secretaris Drs Joanne Pancham de dagelijkse
leiding over de Kamer heeft. De ondervoorzitter is Anilkumar Padarath. Bij het uitvallen van een Kamerlid wordt diens plaats ingenomen door een eveneens gekozen
plaatsvervanger.

DE JAARBEURS, HET GROOTSTE
SURINAAMS EVENEMENT EN ALTIJD
DE MOEITE WAARD!
Met meer dan 170 bedrijven
Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!
CITAAT
' Drie vierde van alle kritiek spruit voort uit de begeerte om te schitteren: Kritiek is eigen lof
langs een omweg'. (Benjamin Disraeli)
'Rechtvaardige kritiek geeft vleugelslag en gloed, onrechtvaardige kritiek behoeft men
nooit te vrezen'. (Siegfried E. van Praag)

KKFacts
Douanekoersen

Geen Ondernemersavond deze week i.v.m.
M.i.v. 11/11/2014 en tot

voorbereidingen Jaarbeurs 2014

CHIKUNGUNYA ALERT
Chikungunya maakt nog slachtoffers! Alertheid blijft nog geboden! Verslap
niet maar doe het verstandig! Tref in eigen en algemeen belang preventieve
maatregelen. De pijnlijke naweeën van deze ziekte kunnen maanden duren.
Voorkomen is daarom nog altijd beter dan genezen.

nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,18
Pound sterling
5,33
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
293,41
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,45
Brazil real
1,32

