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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

BEKENDMAKING

Nieuw Bestuur
Volgens artikel 23 van de
LANDSVERORDENING
van 15 juni 1962 regelende
de samenstelling, inrichting,
taak en bevoegdheid der
Kamers van Koophandel en
Fabrieken, kiest de Kamer
telkens om de 2 jaren in de
eerste vergadering van het
kalenderjaar en voorts telkens wanneer de noodzakelijkheid zich voordoet, uit
haar midden een voorzitter en een ondervoorzitter.
Op de eerste Kamervergadering, op dinsdag 2 januari j.l. zijn de heren Anil
Padarath en Molijn Abas wederom gekozen als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van het KKF-bestuur voor de zittingsperiode 2018 - 2019.

Learn, Partner & Implement Mission
De Kamer van Koophandel en Fabrieken ondersteunt
ondernemers bij het lokaal alsook internationaal ondernemen. De Stichting Caricom Awareness Building Unit
(CABU), de werkarm van de KKF welke zich toelegt op
handelsverdragen en andere internationale handelsrelaties, is de support unit voor ondernemers inzake
exportmarkten, regelgeving en matchmaking.
In dit kader organiseert CABU in januari de eerste
missie van het 2018 jaarschema. Deze missie leidt u naar de staat Amazonia in
Brazilië en eventueel naar de staat Rondonia.
Het doel van de missie is vanuit een vertrekpunt met voor ons herkenbare indicatoren, de ontwikkeling van diverse sectoren van grondstof tot eindproduct, afzet
en distributie te identificeren en de toepasselijkheid daarvan te adapteren.
De missie is niet sector gebonden en kan worden toegespitst a.d.h.v. de groepsbehoefte. Vandaar het belang van vroege registratie, waardoor wij de ruimte hebben voor het invullen van specifieke belangstellingsaspecten.
Reis en verblijfskosten zijn voor eigen rekening waarbij de KKF heeft bewerkstelligt dat financiering van de kosten mogelijk is, een en ander vanwege de importantie van grensverleggende oriëntatie voor de ontwikkeling van uw onderneming.
De KKF heeft tevens voorbereid dat ondernemers die als uitvloeisel van deze
missie, behoefte hebben aan bedrijfsfinanciering, onder specifieke voorwaarden
in aanmerking kunnen komen.
Belangstellenden kunnen voor nadere informatie contact opnemen op het nummer 439779 of via het e-mailadres info@cabu.sr

CITAAT
“Power of kracht is de capaciteit om te handelen, de sterkte
en potentie om iets te bereiken en om ingesleten verkeerde
gewoonten te overwinnen en te vervangen door hogere en
effectievere habits.” (Stephen R. Covey)

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

ACTIVITEIT

50000

SDT GROUP N.V.

Grote Hofstraat 3

Verhuurbedrijf,SoftwareBureau,Projekto

50007

KRISTAL MASSAGE SALON

Onoribolaan 29 boven

Masseur

50008

A.M. GORDON

Indira Gandhiweg BR. 516

Exporteur

50020

CHEN YONGFANG

Tout Lui Faut Middenweg 1a

Winkelier

50023

RSB SERVICE

Frederikastraat 2

Servicebureau

50029

RAKKA'S BARBERSHOP

Kasabaholoweg 22

Barbier

50042

Naipalstraat 79

Verhuurbedrijf, Importeur

50064

KROONPRINZ CAR IMPORT
AND RENTAL
HAIR CONNECT

Udaipurweg 20

Opleidingsinstituut

50072

J.P. DOEDOE

Steenbakkerijstraat Omgeving V.c.b. Taxibedrijf

50092

JKS IMPORT & EXPORT

Kashmirstraat 255

Importeur, Exporteur

50098

Engelbrechtweg 26

Eet- En Drankinrichting

50102

BAR RESTAURANT THE
MOZA
H. GOBIND

Spectrumstraat 7

Autobusdienst

50112

WALDO MENIG

Latourweg 35

Importeur

50113

RONO SUPERSTORE

Tamansarie km. 16,5

Winkelier

50132

MACHAWARE IMPORTS

Van Idsingastraat 106

Importeur

50135

PLUIMVEEBEDRIJF ATISH

Leiding 16 no. 7

Kwekerij

50157

IMRO W. FONKEL

Santigron 175 (Biertie wijk 3)

Importeur, Exporteur

50200

Leiding 10 no. 5

Aannemer

50203

GRONDVERZETBEDRIJF
CHEDOE
OPUSS

Siemensstraat 12

Adviesbureau

50204

MAX DALLOESINGH

50232

J.H. BLINKER

Soekramsinghstraat hoek
Skrivimankotistraat no. 86
Fajadjanstraat 52

Reparatieinrichting,
Autowasserij
Autobusbedrijf

50242

M.E.T.A. MUSIC

Kleine Dwarsstraat 16

50255

WEI JUNXIAN

Kwattaweg 43

Opleidingsinstituut,
Trainingsbureau
Importeur

50264

CONCHITA VISSER

Cayottestraat 19

Importeur

50270

KHEMKUMAR SUKNANAN

Prietiaristraat 2

Taxibedrijf

n t w i k k e l a a r, B e h e e r s m a a ts c h a p p i j

KKFacts

Methodisch verantwoorde dienstverlening
Wist

u

KKF- Filialen

dat ?

De wijsgeer Socrates geboren in 469 voor chr. Had als lijfspreuk: “Ken uzelf.” Zijn
gesprekken met wie er maar naar hem wilde luisteren stuwden de toehoorders
naar dit doel van zelfkennis. Hij stelde dat de hoogste taak van de mens het streven is naar rechtvaardigheid, waarheid en goedheid. Wij zouden meer moeten luisteren naar ons geweten, het ‘daimonion’ dat ons waarschuwt wanneer wij iets
verkeerds willen doen. “Wie weet wat goed is, doet wat goed is!” zei Socrates
steeds tegen zijn toehoorders. Bij hem waren zijn leven en zijn leer tot een harmonisch geheel versmolten. Hij zei: “Je leeft als God als je geen behoefte hebt.”
Socrates had als levensdoel te strijden tegen holle frasen en ongedegen halve ontwikkeling.” Bij ons in Suriname zou hij het dus maar al te druk mee hebben. Hij zei
dat rechtvaardigheid een vermogen en inzicht van de ziel is. Socrates wilde mensen leren denken, laten beseffen hoe weinig zij eigenlijk wisten. Hij wilde een verlangen in hen te wekken naar waardevolle en veredelende kennis. Hij deed dat niet
door vermaningen en predikingen, maar stelde alleen maar vragen tot de ondervraagde zag waarheen hij hem voerde. Hij was een verloskundige die de waarheid
wilde verlossen uit de ziel van de mens, die hij betitelde als een goddelijk kind.
Slechts wie het goed kent kan het goede doen. Het goede is een weten dat door
openbaring tot ons kan komen en “Wie weet wat goed is, doet wat goed is” zei
Socrates. Hij zei overtuigd te zijn van eeuwige wetten en geboden, van universele principen die voor iedereen gelden en die niemand ongestraft kan overtreden.
Gewone mensen reiken niet tot de hoogte van de geniale geest en kunnen zich
slechts in geringe mate tot zijn hoogte opheffen. Iedere leerling van een grote
meester richt zich op die aspecten van zijn leer die het meest met zijn eigen aanleg en geestelijke geaardheid overeenkomen. Zo dreven de Cynici Socrates’ leer
van de deugd der matigheid en de plicht de hartstochten te beheersen tot aan
fanatisme door. Dit in tegenstelling tot de Stoïci die mensen zelfbeheersing leerden en daardoor bevrijding van heftige aandoeningen. De stoïsche kalmte luidt:
“Vat alles kalm op, slechts het innerlijk leven is belangrijk!” Stoïci vonden het een
plicht goed te zijn jegens vijanden. Ook Jezus de Christus zei: “Hebt uw vijanden
lief en doe goed wie u haten.”

Tussen start en doel van communicatie ligt een weg die methodisch,
moet worden afgelegd. Een methode is een vaste, weldoordachte
manier van handelen om een doel te bereiken. Een methodisch
verantwoorde dienstverlening gebeurt altijd doelgericht, bewust en
systematisch.

Doelgericht
Om doelgericht te kunnen handelen moet je
een duidelijke doelstelling voor ogen hebben.
Er zijn 4 niveaus te
onderscheiden: 1) de
algemene doelstelling
van de werksoort; 2)
doelstelling van de organisatie gericht op een
werkterrein van de werksoort; 3) de doelstelling
van de eigen functie binnen de organisatie b.v.
personeelchef; 4) de
doelstelling in een concrete
dienstverlening
n.a.v. een concrete
vraag gesteld door of
aan een bepaalde persoon in diens unieke
situatie. B.v. in het geval
van een werknemer X
die veelvuldig te laat
komt. Doelgericht werken betekent dat de werker beweegt in een ruimte die afgebakend is
door: de concrete vraagDe KKF wenst aan de totale gemeenschap, stelling, zijn plaats in de
een productie- en ondernemingsvolle 2018organisatie,
toe! de functie
van van deze organisatie
in het samenlevingsverband en de werksoort
de organisatie verteUw KKF- Jaarbijdrage optijd voldoen is die
een
genwoordigt. Voor doelvoortreffelijk voornemen voor 2017 gericht werken is een
functie- en taakomschrij-

ving noodzakelijk.
Bewust werken
Dit veronderstelt dat je
bewust op je doel afgaat
en voortdurend een
bewuste keuze doet uit
diverse mogelijkheden
van handelen op een
bepaald moment. Deze
keuze wordt bepaald
door jouw vakbekwaamheid en jouw inzicht in
wat wat je gesprekspartner nodig heeft en aankan. Geef pas advies als
je
gesprekspartner
gemotiveerd is om het
aan te horen, begrijpt
wat het inhoudt eraan
toe is het als bruikbaar in
zijn situatie te overwegen en in staat is het uit
te voeren. Een advies
gegeven uit behoefte
van de functionaris om
te helpen of om de zaak
af te sluiten zal niet
effectief blijken te zijn.
Bewust werken heeft
ook te maken met inzicht
in je eigen gedrag en
eigen behoefte en deze
mogen het dienstverleningsproces niet in de
weg staan. Systematisch
werken betekent dat je
aan een gesprek een
aantal delen onderkent

die om een duidelijke
afbakening vragen. Het
betekent dat je tijdens de
dienstverlening
een
bepaalde volgorde doorloopt die samen het proces van dienstverlening
vormen. Je treedt op
namens een bepaalde
organisatie en je hebt
een specifieke opdracht
waardoor een globaal
aan te duiden doel
vastligt waarin je je
overwegend met bepaalde
problemen bezighoudt. Hierdoor ben je in
staat door jouw kennis
en ervaring een geselecteerde aantal richtlijnen
te gebruiken waarbinnen
plaats is voor individualisering naar een cliënt
met
zijn
specifieke
vraag. Ter afsluiting moet
wat besproken is samengevat worden waarbij
vastgesteld wordt wat elk
van de gesprekpartners
verder te doen staat en
waarom, wanneer en
hoe dit te realiseren.
Voorts wat de verwachtingen daaromtrent zijn
en of en zo ja waar,
wanneer en met welk
doel er een vervolg overleg is.
RMD

Wij willen u erop attenderen
dat de KKF naast haar hoofdkantoor die gevestigd is aan
de Prof. W.J.A. Kernkampweg
37 te Paramaribo, te bereiken
is op de telefoonnummers:
(597) 530311 - (597) 530313
ook filialen heeft nl;

-

KKF filiaal Noord te
Paramaribo
Adres: J.B.S. Rebostraat 74
Adres: Weg naar Peperpot
BR.2|Tel.: (597) 8809571
- 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
WakibasoeITel.:
(597)

Douanekoersen
M.i.v. 05/01/2018 en tot
nader order

U.S. dollar
7,39
Euro
8,88
Pound sterling
9,94
Ned. Ant. gld.
4,11
Yen (10.000)
425.59
Trin. & Tob. dollar 1,08
Guyana dollar (100) 3,51
Indian rupee (100) 6.32
Brazil real
2,24

