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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:

Tegenwoordig vind je onder de management guru's er steeds meer
die vinden dat leiders, in de vorm van managers, misleid worden
door het paradigma dat zij controle moeten uitoefenen en moeten
sturen. Hierdoor belemmeren zij onbewust de groei van hun medewerkers. Het doel van leiderschap is naar zij zeggen ‘het potentieel
van anderen naar boven halen en begeleiding bieden’.
Succesvol
leiderschap
betekent volgens deze
guru's het overbrengen
van een missie op begrijpelijke wijze. De echte leider kan zijn mensen dusdanig verzelfstandigen dat
ze met succes naar een
gezamenlijk doel toewerken. En de enige effectieve manier om dit te doen
is volgens de deskundigen, het volledig ontplooien van het potentieel van
anderen. Effectieve leiders herken je aan de
energie die ze uitstralen,
want energie komt vanzelf
als je houdt van je doel. In
de wereld van vandaag
voltrekken zich veranderingen die zo enorm zijn,
dat de verouderde management paradigma's
vervangen moeten worden door een paradigma
van effectief leiderschap
van hoge kwaliteit en
gebaseerd op universele
principes.

Model
Cruciaal voor het succes

van een nieuw model van
denken en doen van
waaruit innovatieve en
creatieve
oplossingen
kunnen voortvloeien zijn
beslist wel de volgende
factoren: a) overeenstemming met universele principes; b) gedeelde waarden; c) een inspirerende
missie en visie; d) verzelfstandiging; e) planning; f)
teambuilding en g) doorlopende studie voor de ontwikkeling van karakter en
bekwaamheid. Het is
uitermate belangrijk dat
aan de basis van elke
beslissing en elke activiteit
van de organisatie de missie en de waarden liggen.
Een kenmerk van effectief
leiderschap is dat men
zich schaart rond een missie die de mensen aanzet
hun best te doen. Maar
een missie leidt alleen dan
tot toewijding als zij wordt
begrepen door het hele
bedrijf. De succesvolle leider communiceert effectief en werkt als een katalysator op zijn medewerkers waardoor ze allemaal

een gezamenlijk doel nastreven.

Tegenwoordig heerst het
paradigma van de mens
die in alles centraal staat.
Hij wordt gezien als een
bron van mogelijkheden
en effectieve leiders
maken op efficiënte wijze
gebruik van zijn creativiteit, zijn gaven en zijn vindingrijkheid. Ze beseffen
en erkennen dat hun
medewerkers ook spirituele wezens zijn die betekenis willen in hun leven
en die het gevoel willen
hebben met iets zinvols
bezig te zijn. En wanneer
mensen merken dat er
waarde wordt gehecht
aan hun bijdrage, beginnen ze de moed te ontwikkelen om te handelen
naar wie ze zijn en evolueren ze zo op natuurlijke
wijze.
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21658

S. SOERODIKROMO

Amritsarweg 132 beneden

Uitdeuk- En Spuitinrichting

21690

G.L. VYENT

Standhouder

21729
21734

MOLLY'S HOEDEN
COLLECTIE
B. GOEPTAR

Waterkant tussen de stenentrap en
SMS-Steiger
Bofroestraat 3
Soenderiasteeg 7

Autobusdienst

21741

MURGEA'S PLACE

Drankinrichting

21759

L. GHOERBIEN

Hk Rembrand-/j.d. Gompertsstraat
perceel 1232 BR. 96
Wayamoeweg BR. 56

21772

SJAMKISOOR MAHATAM

Magentaweg 309

Autobusdienst

21780

D. RAMPADARATHSING

Hanna'slustweg BR. 170

Autobusdienst

21785

RIJST- EN
VEEVOERBEDRIJF RITESH
H.POEIDE

Aitkantieweg 3

Winkelier

Meerzorg Nabij De Veerbrug

Taxibedrijf

Albert Plesmanstraat t/o winkel
Chou Joe Jin
Waterkant Centrale Markt

Winkelier

21825

CONSTANTIJN ABRAHAM
RASKEYN
D.D. BOOBE

21847

VELLY'S TAXI BEDRIJF

Cleo Eendragtsteeg 23

Taxibedrijf

21857

S. SEWGOLAM - RAGHOE

Bruynzeelprojekt 8

Winkelier

21875

PINGUIN BAR RESTAURANT Wakatjopoestraat BR. 41

Eet- En Drankinrichting

21884

O. AVIANKOI

Stoelmanseiland

Winkelier

21933

A. DANKOI

Steenbakkerijstraat Omgeving Vcb

Taxibedrijf

21935

C. SIMSON

Rampersadweg perceel 6

Autobusbedrijf

21989

A.J. MOLLY

21998

L. BAINA

Waterkant Centrale Markt

Venter

21999

W. PRIKA

Salijoweg 20

Standhouder

22071

Wilhelminastraat 83

Aannemer

25617

AANNEMINGSBEDRIJF
RAMBHADJAN
GARAGE DJINTE

Kapasiestraat 6

Transportbedrijf

25864

MUNESH TRADING

Kwattaweg 785

Importeur, Exporteur

38692

S.N. CAR IMPORTS

Kwattaweg 694

Importeur

21795
21798

Fabrikant, Winkelier

Autobusdienst

Taxibedrijf

Venter

RMD

Dit jaar wordt in Paramaribo van 17 - 19 juni a.s. SURIMEP 2014 gehouden. Het
wordt de eerste 'Suriname Mining, Energy and Petroleum Conference and exhibition'. Organisator is het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen i.s.m. AME Trade
Ltd. De nadruk zal gelegd worden op onze mijnbouw, energie en petroleum industrie, haar potentie en duurzame ontwikkeling. De drie dagen durende conferentie
zal o.m. omvatten: een handelsexhibitie, rondetafel discussies, seminars, toeristische uitstapjes en bezoeken aan mijnbouw locaties. Het hoofdthema van
SURIMEP 2014 zal zijn: 'Utilising Suriname's resources, natural resources to
underpin a sustainable economy'. Op onze ondernemersavond van dinsdag 18
maart a.s. (vanavond 19:00-20:00 uur) in de KKF conferentiezaal aan de
Kernkampweg 37, zal Angela van der Kooye van SURIMEP een presentatie geven
m.b.t. SURIMEP 2014. U bent van harte welkom.
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CITAAT
"Winning is an all time thing. You don't win once in a while,
you don't do things right once in a while, you do them right
all the time. Winning is a habit! Unfortunately, so is losing.
(Vince Lombardi)
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Presentatie SURIMEP 2014
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: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

dat ?

Om de intrinsieke motivatie van haar mensen een kans te geven zorgen moderne
ondernemingen en organisaties ervoor dat hun werkplek een creatieve plaats is, die
de creativiteit van hun mensen bevordert. De leiding van deze organisaties weten
welke factoren creativiteitsbevorderend zijn en welke creativiteitsbelemmerend. De
medewerkers krijgen kansen zich te oriënteren, om zich heen tekijken (congressen,
seminars, workshops etc) teneinde ideeën op te doen. Maar creativiteitsontwikkeling is geen techniekje dat je even in een training leert; het is een denkhouding. Met
organisatietransformatie en creativiteitsontwikkeling wordt gestreefd naar opheffing
van het dualistische denken: dus 'geen of/of, maar en/en'. Niet alle organisaties zijn
er al rijp voor, maar voor die dat wel zijn is het een beweging richting proactieve fase
en richting 'lerende organisatie' met het accent op collectief leren. In lerende organisaties wordt de kunst van creatief management beoefend. In zijn boek 'Beelden
van organisaties' stelt Gareth Morgan het zo: " De uitdaging is imaginiseren; het proces van het bezielen van organisaties met een geest van verbeeldingskracht die ons
uit de bureaucratische vakjes haalt." Het gaat om het gebruiken van nieuwe beelden en ideeën om een gemeenschappelijk begrip te creëren bij degenen die hun
activiteiten georganiseerd proberen te bundelen. Imaginisatie is een manier van
denken waardoor wij onze creatieve mogelijkheden kunnen begrijpen en ontwikkelen.

KKFacts

DOE MEE
aan de beurs voor de
volgende sectoren:

Ondernemersavond
Onderwerp:“Utilising
Suriname’s resources natural resources to underpin
a sustainable economy”
Inleider: Angela van der
Kooye van Surimep Suriname
Datum: di. 18 maart 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en
bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en
verwerkingsbedrijven.
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch,
metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking,
bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen, etc.), constructie, kunst, huisvlijt en -nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties,
equipment, instrumenten, etc.).

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

30 april - 4 mei 2014
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com

De KKF bevordert een
cultuur van
ondernemerschap en
daardoor economische
groei in Suriname door
het zakenleven
te dienen,
te vertegenwoordigen
en te versterken.

Douanekoersen
M.i.v. 04/03/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,61
Pound sterling
5,60
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
330,61
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,40
Brazil real
1,44

