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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

BEKENDMAKING

Visa voor Frans Guyana versoepelen
Op uitnodiging van Antoine Joly, ambassadeur van
Frankrijk in Suriname is er in december 2017 een gesprek
geweest met stakeholders die te maken hebben met Visa
aanvragen naar Frans Guyana. De ambassadeur
informeerde de stakeholders over zijn visie over toelating van
toeristen en zakenlieden tot Frans Guyana.
De ambassadeur zei dat de aanvraag voor visa voor
Frankrijk via Frans Guyana problemen opleveren en dat hij
daarom deze visa, de zgn Schengenvisa, wil overlaten aan
andere landen zoals Nederland. De visa blijken namelijk niet
gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze werden afgegeven. Ambassadeur Joly ziet graag dat toeristen en zakenlieden makkelijker aan een visum kunnen komen om voor
langere tijd in Frans Guyana te vertoeven.
Hiermee geeft hij de ruimte aan de zakenwereld en het
toerisme van beide landen om vrijelijk te werken aan de
ontwikkeling van deze twee sectoren in beide landen. De
ambassadeur wil op basis van reciprociteit de visumkosten
voor Surinamers verlagen van euro 60 naar 30 euro. Hij is
zelfs bereid om toeristen die puur uit toeristische
overwegingen Frans Guyana willen bezoeken, gratis visa te
verstrekken.
In januari dit jaar is er wederom een meeting geweest op het
kantoor van de KKF voorzitter Anil Padarath waarbij de
ambassadeur wederom zijn wens aangaf om de afgifte van
visa voor Surinaamse Toeristen en Zakenlui te versoepelen.
Hij vroeg de KKF een lijst samen te stellen van zakenlieden
inclusief touroperators die frequent naar Frans Guyana gaan
en van wie zaken wensen te doen met Frans Guyana en wie
reeds zaken doen met Frans Guyana. Deze personen
kunnen samen met hun personeel in aanmerking komen
voor een visum voor langere duur. Deze informatie waarop
positief werd gereageerd werd gepresenteerd op onze
ondernemersavond van 16 januari door KKF bestuurslid
Egon Audhoe. Er zijn ondernemers in Suriname die graag
hun kansen willen wagen in Frans Guyana. Er is dan synergie mogelijk waarbij Surinaamse ondernemers ondernemingen opzetten in Frans Guyana en Frans Guyanese burgers
werkgelegenheid wordt geboden.
Verder biedt Frans Guyana veel mogelijkheden voor een
hele interessante vakantie waaronder een bezoek aan het
raket lanceerstation en ruimtevaart informatie centrum te
Kourou en het prachtige strand in Cayenne. Aan belangstellenden is een formulier gezonden en inmiddels is de lijst
aanzienlijk toegenomen. Na screening door de KKF zal deze
lijst op 31 januari worden afgesloten waarin zij wordt verzonden naar de ambassade van Frankrijk. Deze lijst zal
steeds worden aangevuld en aangezuiverd.

Ondernemers wisselen ervaringen met personeel uit
Onze laatstgehouden ondernemersavond had als onderwerp:’Hoe voorkom ik in mijn bedrijf dat het personeel verkeerd omgaat met goederen en gelden’. Inleiders zijn Jurmic
Partdongso van Jammie Worst en Hesdy Adasi van Hes-D’s
BBQ. Ondernemers werden geconfronteerd met diefstal in hun
bedrijf waarbij de schuldige zo geslepen te werk was gegaan
dat bij controle van goederen en gelden alles klopte terwijl er
toch gestolen was.
Hoe? Hij heeft een automatisch betaalsysteem en werd toch bestolen.
Merkt op dat de dag opbrensgten met 50% zijn afgenomen. Wat bleek:
orders worden afgegeven maar werden niet aangeslagen. Enkele
ondernemers gaven zichzelf deels de schuld omdat zij vonden dat ze
aanwezig moesten zijn om een oogje in het zeil te houden. Een
Ondernemer noteert j alles, houdt alle logistiek bij zodat hij bij herhaling bewijs heeft. Een restauranthouder vertelt dat hij recentelijk ook
werd geconfronteerd met oneerlijke handelingen van een personeelslid. Een klant bestelt 4 porties maar de kassiere slaat een bon aan voor
2. De klant, die ook een automatisch betaalsysteem heeft, vraagt naar
de bon en de kassiere schrijft een bon voor de andere 2 porties. Dit
wekt argwaan bij de klant die hierover later contact opnam met hem.
De betrokken werkneemster die eerder al enkele malen gewaarschuwd was is inmiddels ontslagen.Ook gaf hij aan dat een bekend
BBQ-bedrijf door oneerlijke handelingen van het personeel is doodgebloed. Hieruit heeft hij geleerd dat een degelijk controlesysteem noodzakelijk is naast een geautomatiseerd betaalsysteem of cameras en
dat is zelf aanwezig zijn. Met meerdere bedrijven/filialen kan dat niet
dus heeft hij een manager/supervisor aangesteld, die verantwoordelijk
is voor ongeregeldheden tijdens werktijd. Maar ook dan kan het fout
gaan want er loopt nu een rechtszaak tegen hem door personeel dat
hij heeft bedankt. Nu doet hij voor elke wiswasje met personeel aangifte. Het probleem is niet te stoppen maar je kan het zo wel minimaliseren.
Ook andere ondernemers delen hun ervaringen met oneerlijk personeel. Directeur van N.V. Aannemings- en Constructiebedrijf vertelt dat
in zijn bedrijf met gereedschappen wordt gewerkt. Als het gereedschap
van de arbeider zelf is behandeld deze het veel beter dan wanneer het
van het bedrijf is. Vasilda werkt met onderaannemers die alle gereedschappen mogen gebruiken tijdens werktijd maar als gereedschappen
kapot gaan moeten zij andere aanschaffen. Verder zijn er afspraken
met de arbeiders over maatregelen als spullen worden gestolen. Als
iets kwijtraakt en er is niet ingebroken dan is de dader 1 van hen. Door
deze aanpak zijn de arbeiders onderling op elkaars handelingen gaan
letten want niemand wil betalen voor iets wat hij niet heeft genomen.
Hierna volgden nog meer uitwisselingen van ervaringen waardoor de
aanwezige ondernemers van elkaar hebben kunnen leren.

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

50636

D.E. DAAL

Goudenregenstraat 11

50637

Emile De La Fuentestraat 41

50646

OPENWARE OPENSOURCE
AWARE SOLUTIONS
D SONGRECORDS.INFO

50649

BOLWERK MEDIA

Masippalaan 4

50651

TRUST BUSINESS DRIVE

Katjangstraat 33

Pericastraat 15

ACTIVITEIT
Taxibedrijf
Adviesbureau,
Servicebureau
Servicebureau, Promotion
Bureau
Servicebureau,
Ontwerpbureau
Importeur, Bemiddelingsbureau,
Taxibedrijf

50653

LUPINE THUISZORG

Poesoegroenoestraat 24

Thuiszorg

50654

MEL'S BEAUTY NAILS

Swallenbergstraat 5

Servicebureau

50666

Bloklandweg 2

Administratiebureau

Ramdath-tewarieweg 61

50716

ASSURANTIE ADMINISTRATIE GROENEWOUD
WESTRACO INTERNATIONAL
ERIK MARISSINK

Importeur, Exporteur,
Transitohandel
Masseur

50719

M.R.R. MANGRU

Oedayrajsingh Varmaweg 83

Exporteur

50727

BOKSIE

Samboerastraat 1

Leverancier, Servicebureau

50748

SUSAN'S SALON

Brokopondolaan 32

Servicebureau

50754

RESTAURANT LI XIAOQING

Wilhelminastraat 41

Eet- En Drankinrichting

50760

FRECO UITZENDBUREAU

Samanstraat 79

Uitzendbureau

50775

JEFFREY P. TAPOKA

Tithoniastraat 13

Grossier

50801

Peterseliestraat 19

Administratiebureau

50804

SURIBIZ PROVISION & SERVICES
COMPETENTIEPLUS

Indira Gandhiweg 869

50808

MAHENDRE BACHOE

Catharina Sophiastraat 343

Adviesbureau,
Trainingsbureau
Importeur, Exporteur

50834

ICT TRAINING CENTER
WANICA
DE SAMARITAAN, DE DOE
MARKT

Indira Gandhiweg 519
Latourweg hoek Sakamonistraat

Winkelier

50849

FAST FORWARDINGSHIPCHANDLER

Molenpad 32

Scheepsbevoorrader

50852

YES, I DO! WEDDING & EVENT CON-

Boedhiastraat 49

Adviesbureau

Tout Lui Fautkanaalweg links perceel 136
Rembrandtstraat 134

Bemiddelingsbureau

50705

50846

Anielravienweg 40

Opleidingsinstituut, Copieerbedrijf,
Dataverwerking, Dagverblijf, Peuterschool

SULTING

50867
50886

MILOJA BEMIDDELINGSBUREAU
JLS CONSULTING

Adviesbureau

Bezoek onze Business Promotion Event
Een speciale ondernemersavond !!
A a n a l l e i n o k t o b e r, N o v e m b e r, D e c e m b e r 2 0 1 7 e n J a n u a r i 2 0 1 8 i n g e s c h r e v e n
bedrijven in het Handelsregister wordt op deze avond de gelegenheid
geboden om hun producten en/of diensten aan het publiek te tonen. Deze
B2B meeting zal maandelijks worden gehouden. Het biedt gelegenheid tot
netwerken en kennismaking met nieuwe ondernemers.
Datum: Dinsdag 30 Januari 2018
T i j d : 1 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0 u u r.
L o k a t i e : d e K K F - C o n fe r e n t i e z a a l , P r o f. W. J . A . Ke r n k a m p w e g 3 7.
B e l a n g s t e l l e n d e n z i j n va n h a r t e w e l k o m . D e t o e g a n g i s v r i j !

Indien u een nieuw product of nieuw bedrijf hebt en op de ondernemers
avond wil presenteren kunt u contact maken stichting BUSOS op het nummer
530311 # 111 / 112.
Ook eventuele investeerders worden opgeroepen dit evenement bij te wonen

Bekendmaking
De KKF heeft haar hoofdkantoor aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 te Paramaribo en is te bereiken op de telefoonnummers: (597) 530311 - (597) 530313.
De KKF heeft haar dienstverlening dichter bij de gemeenschap gebracht door het oprichten van filialen in de volgende
gebieden:
KKF filiaal Noord te Paramaribo
Adres: J.B.S. Rebostraat 74
Tel.: (597) 452371

KKF filiaal in het district Commewijne
Adres: Weg naar Peperpot BR.2
Tel.: (597) 8861638

KKF filiaal in het district Marowijne
Adres: Granpasieweg 1
Tel.: (597) 8807859

KKF filiaal in het district Nickerie
Adres: G.G. Maynardstraat 34
Tel: (597) 0210485

KKF filialen in het district Brokopondo
Adres: Klaaskreekweg 30
Tel.: (597) 8808340

Adres: Brownsweg in het dorp Wakibasoe I
Tel.: (597) 8808340

