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KKF Vestigingen

Ondernemersavond
Onderwerp: “Het Surinaams Standaarden Bureau”
Datum
Tijd
Plaats

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Gravenberchstraat# 33
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Public Relations KKF

: dinsdag 20 augustus 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: KKF-Conferentie hal

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

Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

Innovatie opendag
Business Innovation (B-Inno), improvement unit van de KKF heeft op 9 en 10
augustus “Innovatie Opendagen” georganiseerd voor ondernemers. De bedoeling
van deze opendagen was ondernemers in de gelegenheid te stellen om hun innovaties ten toon te stellen. Mw. Alida Babel van Stichting Babel Food Resort werd
uitgeroepen tot winnaar en een aanmoedigingsprijs van Srd 5000, - in ontvangst
mocht nemen. De prijs is door de Finabank N.V. ter beschikking gesteld.

(597) 530311 /(597) 530313
(597) 530311 # 143
(597) 530311 # 146
(597) 530311 # 145
(597) 530311 # 144
(597) 530311 # 148
(597) 530311 # 147
(597) 530311 # 127
(597) 530311 # 128
(597) 0210485
(597) 8806760

Dienstverlening van de KKF:

Het Standaarden bureau
Het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met tal van standaarden die worden vastgesteld. De respectieve sectoren zijn daarbij vaak niet of onvoldoende op de
hoogte van de voorgenomen standaarden, waardoor adequate input uitblijft. De
standaarden brengen vaak drastische wijzigingen in de bedrijfsvoering, de huisvesting en equipment met zich mee. SecFeSur, werkarm van de KKF, draagt zorg
voor de informatie-uitwisseling en vanwege diverse vragen en kanttekeningen
vanuit de ondernemers is het Surinaams Standaardenbureau uitgenodigd voor de
komende ondernemersavond.

Gravenberchstraat 33
J.B.S. Rebostraat 74
Kwattaweg Br. 664
Vierkinderenweg #2/ Hoek Indira Ghandiweg
Oost-westverbinding # 251
Granpasieweg 1
Groningen (DC gebouw)
Klaaskreekweg 30
Brownsweg, Wakibasoe I
G.G. Maynardstraat 34
Atjoni

-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTSS
Nivesh
SBIC
SVS
GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park
BInno

Fairs & Events
Tourism Knowlegde Center
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia (TV 20.2)
Engineering Advancements
Administration & Finance
Business Knowlegde
Utility Solutions
Trade Blocks Services
Business Education
Interconnections
Fabrication Technologies
Industry facilitation
Improvement Services

532300 / 8769895
532373 / 8770793
433456 / 8769921
437973 / 8769862
426392 / 8770781
493611 / 8770527
437989 / 8770552
434055 / 8770615
437974 / 8770802
439779 / 8769973
426388 / 8770787
532370 / 8770786
439090 / 8769926
437986 / 8769982
437982 / 8769852

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtss.sr
info@nivesh.sr
info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr
info@federaties.sr
info@fablab.sr
info@i-park.sr
info@businessinnovation.sr

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

Half jaarlijkse evaluatie van het ondernemers klimaat
Het eerste halfjaar van 2019 heeft nogal wat economische deiningen teweeg
gebracht. Internationaal door de spanningen tussen grootmachten en herschikkingen tussen handelsblokken, terwijl het thuisfront te kampen heeft gehad met
uiteenlopende ingrijpende aangelegenheden. De excessen in de financiële sector
hebben eens te meer bloot gelegd dat de omslag van een import naar export economie en een maximalisatie van zelf geproduceerde consumptie, geen uitstel verdraagt, willen we een gezonde valuta huishouding.
Dat de actuele export cijfers op de balans hoger liggen dan de import cijfers, heeft
z’n weerslag in het gegeven dat de export wordt gedomineerd door de mineralen
sector waarbij de deviezen niet terug vloeien naar ons land terwijl de import van
ook noodzakelijke goederen sterk teruggelopen is door verminderde omzetten,
teruglopende beschikbaarheid van de US dollar en de beperkte besteedbaarheid
van de Euro.
Ter facilitering van het ondernemerschap zijn er nog tal van cruciale zaken, die
nog moeten worden gerealiseerd. Ondernemerschap dient daarbij minder als een
mens en natuur bedreigende activiteit te worden beschouwd maar als een ontwikkelingsinstrument worden benaderd met stimulering van maatschappelijk verantwoord, dus duurzaam ondernemen.

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr
Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handelsen 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.
Administreer, begroot,
evalueer en Beheers uw
Kosten
Bereid u zich voor op de
implementatie van de wet op
de jaarrekeningen. Kleine
ondernemers kunnen voor
assistentie in financiële aangelegenheden
bij
ons
terecht.

De KKF participeert niet in de sessies m.b.t. grondenrechten
De KKF heeft niet geparticipeerd in de sessies van de “Commissie van Rapporteurs”
inzake realisatie van toekenning van grondenrechten. De benadering van het vraagstuk vanuit een enge optiek is fundamenteel onjuist en een ondergraving van de fragiele tolerantie van onze plurale samenleving. De sessies waarbij vertegenwoordigers van selectieve groeperingen bij elkaar worden gehaald om een precedente wijziging in de grondwet van ons land door te voeren, geniet onze ondersteuning niet.
Onze ervaring met dergelijke sessies is dat je als organisatie in weerwil van de interne opvatting, als mede initiatiefnemer en medeverantwoordelijke van processen
wordt aangemerkt terwijl de diepgang van het debat uitblijft, onder andere vanwege
het gegeven dat de deelnemers aan de sessies de kern informatie ontberen en niet
de actoren zijn die in de besluitvorming zitten. De sessies worden echter wel aangemerkt als grondslag voor ingrijpende inperkingen op de grondwet. Daar lenen wij ons
niet voor, zeker niet in deze politiek beladen verkiezingstijd.
Wij staan een Surinaamse oplossing van dit vraagstuk voor en gaan niet ongeconditioneerd mee in modaliteiten van andere landen als maatstaf voor onze omstandigheid. Verdragen en vonnissen van internationale gerechtshoven zijn geen garantie
voor interne rust, vrede, welvaart en welzijn van samenlevingen gebleken en zorgen
niet zelden voor meer ontwrichtingen van samenlevingen ten faveure van het imperialisme. Het niet ontvankelijk zijn voor deze beleidsrichting is niet vanuit een tunnel
visie, maar onze argumenten en standpunten zijn gestoeld op maatschappelijk economische realiteitsindicatoren gebaseerd op observaties, onderzoek en toetsingen.
De KKF haar visie aangaande een fundamentele en structurele rechtszekerheid voor
ELKE Surinamer is bekend. De KKF is voorstaander van recht op grond voor elke
Surinamer en geen voorstaander van grondenrechten met inperking van het grondwettelijk recht van overige Surinamers. Wij gunnen onze mede Surinamers duurzame ontwikkeling en geen opties die tot ontwrichting van onze samenleving leiden
waardoor juist deze groep burgers verder geisoleerd raakt. Elk ander adagium dan 1
en ondeelbaar Surinaams grondgebied, is voor ons geen optie.

Ondernemers die overwegen te investeren in kleinere
ondernemingen zijn zeer
welkom. Beleggen, een zinnige vorm van sparen!
Nivesh
Administration & Finance
Unit at KKF
De KKF bevordert een cultuur
van ondernemerschap en daardoor economische groei in
Suriname door het zakenleven
te dienen, te vertegenwoordigen
en te versterken.

CITAAT
“Wie mogelijkheden weet te benutten is vaak ook in staat ze te scheppen. Wat we kunnen bereiken, hangt
minder af van de hoeveelheid tijd die we hebben dan van de manier waarop we er gebruik van maken”.
(John Stuart Mill)

