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Ondernemersavond
Onderwerp: Bespreking van de nieuwe wetten het bedrijfsleven
rakende
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: 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 18 juni 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.

De BRICS+ economische connectie
De KKF hanteert een anticiperend regiem; ons beleid is gebaseerd op een
long term planning met strategische ontwikkelingsmechanismen als focus.
Het is daarbij van belang voortdurend groeimarkten en potentiele partners
die een toegevoegde waarde hebben voor onze economische en daarmede
sociale ontwikkeling te identificeren.
In ons streven te accelereren van een grondstoffen naar een productie en high
end economie is het ons ernst ons bedrijfsleven te accommoderen met de tools
daartoe. Onze inspanningen zijn er dan ook op gericht kennis, kapitaal, productiemiddelen, gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers, functionele netwerken, afzetmarkten, en overige kernfacetten ter realisatie van ons streven ter
beschikking te stellen van onze ondernemers.
De relatie van de KKF met haar zusterorganisaties in de BRICS + (Brasil,
Rusland, India, China, South Africa en Indonesia) wordt verder uitgebouwd. In dat
kader is er tussen de KKF en de China Council for the Promotion of International
Trade (CCPIT) een hernieuwde overeenkomst getekend te Berg en Dal. De oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst daterende uit 2005 is verder aangescherpt en de delegatie uit China is daartoe speciaal afgereisd onder leiding van
de Vice Voorzitter, de heer Lu Pengqi. Onze samenwerkingsovereenkomsten met
de Kamers van Koophandel in de overige BRICS + landen worden eveneens aangescherpt.
Waarom de BRICS+ en wat hebben wij elkaar te bieden?
-De BRICS+ landen hebben miljoenen bevolkingsaantallen en kennen een groeiende middenklasse hetgeen ons een riante afzetmarkt biedt.
-Daarnaast komen zij ook van een nul vertrekpunt en hebben de groeipijnen waar
wij ons doorheen bijten reeds doorstaan waar wij uit kunnen putten.
-Vanwege de isolatie door de Westerse landen, hebben zij zich bijzonder toegelegd op high tech hetgeen ons een basis voor kennis upgrading en gekwalificeerd
technologisch kader oplevert.
-Onze bevolkingssamenstelling is een meltpot van de diaspora van deze landen
welke een meerwaarde oplevert voor cultuur toerisme.
-Vanwege de diaspora affiniteit zijn het bij uitstek samenlevingen waar wij in het
kader van onze visie aangaande gerichte migratie, van kunnen profijten. Het is
bekend dat de KKF om gegronde reden voorstaander is om ons bevolkingsaantal conditioneel tot minimaal 2 miljoen inwoners te doen toenemen e.a. op basis
van gelijkwaardigheid en volledige integratie als ook gecalculeerde implementatie.
-Inzichtelijkheid initiëren aangaande financiële en goederenstromen alsook personenverkeer tussen onze landen omdat die ons anders overkomen zonder daar
op voorhand beleid op los te laten.
-Door gelijkwaardige samenwerkingen aan te gaan, structureren wij onze benutting van grond en hulpstoffen en onze internationale marktpositie.
-Benutting van ons geografisch potentieel. Suriname ligt voor wat betreft een aantal aspecten geografisch strategisch. De IRSA-connectie is essentieel voor onze
regionale integratie alsook onze lucht en water brugfunctie die vrijwel onbenut is.
Zo zijn er nog tal van reden waarom wij als KKF de BRICS + landen als groeipartners beschouwen.
Ondernemers kunnen bij de werkarm Global Trade Services Suriname (Glotss)
terecht voor informatie en assistentie voor het mondiaal ondernemen.

Model economische betrekkingen in crisis
De architectuur van de Wereldeconomie is sinds het einde van de koude
oorlog veranderd toen nieuwe markten deel gingen uitmaken van het globaliserings- proces en de Westerse ‘Liberale visie’ ook wel het EuroAtlantisch model genoemd een globale en zelfs universele rol opeiste.
Internationale handel is de belangrijkste motor achter het huidige globaliseringsmodel.
In de periode 1991 – 2007 groeide het meer dan twee keer zo snel als het wereldwijde bbp vooral vanwege de nieuw geopende markten van de voormalige Sovjet
Unie en Oost Europa en de goederen die er naar toe stroomden. Volgens historische normen duurde deze periode echter kort. De wereldwijde crisis 2008-2009
volgde en onthulde onevenwichtigheden en disproportionaliteiten en dat het
groeimechanisme begon te falen. Momenteel ervaren we een handelsoorlog en is
er direct of indirect protectionisme ontstaan. Wat ondermijnt het vertrouwen tussen de economische wereldspelers? Er zijn experts die stellen dat het huidige globaliseringsmodel steeds meer in tegenspraak raakt met de zich snel ontwikkelende nieuwe economische realiteit. Het aandeel van de ontwikkelde landen in de
mondiale bbp, gemeten naar koopkrachtpariteit, daalde van 58 naar 40% en voor
de G7 zakte het aandeel van 46 naar 30% terwijl het gewicht van landen met
opkomende markten groeit. De snelle ontwikkeling van de nieuwe economieën
die hun eigen ontwikkelingsplatform en visies op globalisering en regionale ontwikkelingsprocessen hebben, correleert niet goed met de ideeën die relatief kortgeleden nog onbetwist leken. Een van de reacties die deze ontwikkeling ontlokte
is volgens sommige denkers het monopoliseren van technologische innovaties
naast handelsconflicten en sancties. Zij vrezen dat gebouwd wordt aan twee
werelden waartussen de kloof steeds groter wordt. In de ene wereld heeft men
toegang tot tot de meest geavanceerde systemen voor onderwijs, gezondheidszorg en modern technologie terwijl in de andere wereld men de armoede niet kan
doorbreken en er gebalanceerd wordt op het punt van overleven. Dit alles wordt
verergerd door milieu en klimaat uitdagingen die het sociaaleconomisch welzijn
van de hele mensheid bedreigen. Als oplossing wordt een nieuw globaliseringsmodel gezien waarbij economische belangen worden geharmoniseerd, wereldhandelsorganisaties worden verbeterd en een open en toegankelijke databank
met de beste praktijken en ontwikkelingsprojecten wordt opgezet en bestaande
economische instituten worden versterkt. RMD

Belanghebbenden worden opgeroepen zich te registreren voor:
- De STS Vakantie in Suriname beurs
- De Innovatie open dag
- Technische assistentie voor klein en medium ondernemerschap
- Training in voedsel verwerking
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstverleningen
van de KKF op de aangegeven contact nummers

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

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

(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:
-

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

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 Handels- en
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.

OPSCHONING HANDELSREGISTER
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 onder-

staande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

52334

DOUSKY COPY CENTER

Leonard Bellstraat 10

Copieerbedrijf

52366

DAYENNE J. ANANI

Schaakbordstraat 8

Importeur

52949

BORDEUX VIDEO

Zwavelstraat 15

Service bureau

52952

R.B. RAMBARAN

Nadirstraat 7

Bemiddelingsbureau, Exporteur

53110

ALAYZIAH IMPORT & EXPORT

Nieuwe Charlesburgweg 70

53238

DILROSUN IWAN

Fajadjanstraat 92

Transportbedrijf, Leverancier
Schoonmaakbedrijf, Aannemer

53393

Alesikondrestraat 68

Adviesbureau, Onderzoeksbureau

18945

Onderzoek en Advies Bureau So
Special
D. AWETE

Abetredjoeka

Winkelier, Drankinrichting,
Eetinrichting

20533

LATOUR TAXI

Latourweg 6

Taxibedrijf

21550

MEGA WOODWORKS

Koffiedam 48

Fabrikant

30160

DE HOUTKAMPIOEN

Sir Winston Churchillweg 78

39418

MAGNUM SERVICE STATION

Winkelier

45109

JIANJUN YANG

Kampje aan de oever van de
Lawarivier
Pandiet Paltan Tewarieweg 70

45803

ART TO NATURE

Ds. Martin Luther Kingweg 90c

Bloemisterij

49831

WU GUOPING

Latourweg 14a

Importeur, Exporteur

50786

GAN RAI CONSULTANCY

Gipssteenstraat 13

Adviesbureau, Trainingsbureau

52163

BOB'S STEENBEDRIJF

Beekhuizenweg 131

Fabrikant

52690

J.J. KOESE

Koerlanastraat 1

Winkelier

52802

CORNELIA D. MAIN

Jakopoeweg 2

Exporteur

53435

UITZENDBURO DGD

Haiderabadweg 35A

Uitzendbureau

53457

H.L. LOBLES

Abadoestraat 5

Transportbedrijf

53496

NEWSLINE SURINAME

Celinastraat 30

Servicebureau

53659

XIPING IMPORT & EXPORT

Emmastraat 8

Importeur, Exporteur

53662

SAKIA IMPORT & EXPORT

Pamoestraat 6

Importeur, Exporteur

53786

DONARRIE BEAUTY SALON

Shriyalaan 10

53975

DE INFOWAAIER

Altonalaan 9

Importeur, Exporteur,
Pedicure
Uitgeverij

54178

COMMEWIJNE TAXI SERVICE

Oost-westverbinding 51

Taxibedrijf

54265

D - S KOELTECHNISCH BEDRIJF

Kwattaweg 273

54450

SENO SECURITY

Surindre Kandhaiweg 12

Koeltechnisch Bedrijf,
Winkelier
Bewakingsdienst

54461

P. ALOEBOET OE TAXI

Wilhelminastraat 4

Taxibedrijf

54464

HANHONG ZHANG

Zwartenhovenbrugstraat 148

Winkelier

64194

SAFEGUARD FINANCIELE DIENSTEN

Pinguinstraat 704

Adviesbureau, Verzekeringsagent

Importeur, Exporteur

Exporteur

Importeur

