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BEKENDMAKING

UITNODIGING
De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft het genoegen u
hierbij uit te nodigen ter bijwoning van een Openbare vergadering der Kamer:
Datum: donderdag 24 januari 2013
Tijd:
19.00 uur
Plaats: KKF, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Agenda:
1.
Opening
2.
Welkomstwoord door de Voorzitter van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken, de heer Ir. Henk Naarendorp
3.
Vaststelling van de agenda
4.
Mededelingen
5.
Inleiding van de Governor van de Centrale Bank van
Suriname, de heer Gillmore Hoefdraad: "De monetaire
situatie van de Republiek Suriname en de vooruitzichten
voor het jaar 2013"
6.
Wat verder ter tafel komt
7.
Rondvraag
8.
Sluiting
Opgemerkt zij, dat personen die ingeschreven staan in het
Handelsregister, conform artikel 27 van de Wet van Kamers van
Koophandel G.B. 1962 no. 85, toegang hebben tot deze vergadering.
Voor deze personen is opgave ter bijwoning van deze openbare vergadering mogelijk via registratie bij het Secretariaat van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken tot en met dinsdag 22
januari 2013 om 16.00 uur.

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

8431

S. RAMSANJHUL RAMPERTAB

8434

P.M. SLEUR - WALCOTT

8695

HARIHARPERSAD JADOENATH

Commissaris Weytinghweg BR. 363 Eet- En Drankinrichting,
Winkelier
Indira Gandhiweg BR. 546 perceel Drankinrichting, Winkelier
96B
Bomapolder Serie 2 no. 31
Drankinrichting, Winkelier

8696

MINI-CAFETARIA

Albina Nabij De Veerbrug

8816

KUMARSING THAKOERDAJAL Johan Adolf Pengelstraat 224A

8819

BISHESHAR BRIDJRADJ

Corantijnpolder Serie A no. 13

8905

Balatastraat 100

8923

FERNANDO VINCENT
NEWAR
MANDEA CAMBIEL

Autobusdienst,
Drankinrichting, Winkelier
Kleermaker, Winkelier

Luitenant Weyneweg

Winkelier

9038

C.R.F. LEISBERGER

Brownsweg Ganzee

Winkelier

9129

R.S. TJON-A-KOY

Kampong Baroe perceel 84

Winkelier

9191

D.P. AMAKE

Drankinrichting,
Goudconcessionaris, Winkelier

9563

H.H. PAHLAD

Tapoe Gostoe aan de
Drietabbetjemofo
Lijnweg 37

9643

SEWPERSAD SEWTAHAL

Waldeck perceel 5

Padidroger, Pelmolenaar,
Rijstpelmolen
Drankinrichting,
Pompinstallatie, Winkelier
Concessionaris, Winkelier

Drankinrichting, Eet- En
Drankinrichting, Winkelier
Winkelier

Houtmarkt, Winkelier

9738

TULSIRAM GANGA

Hamptoncourtpolder Serie E no. 61

Kamer van Koophandel en Fabrieken
Drs. Joanne Pancham - Secretaris

9776

W.M. TWENGIE

Stoelmanseiland

Kleding: business casual

9783

H. DANIEL

9874

TH. BANGA

Post Utrecht aan de linkeroever van Winkelier
de Nickerierivier
Corneliskondre
Winkelier

9890

ADOLF SAMABOENG VAN
GEENE
SOERDJDATH SOOKHLALL

Mopikondre

Drankinrichting, Winkelier

Monkshoop perceel 253

Veerdienst

Paradise Uitbreiding 1 no. 271

Pelmolenaar

10095

ABDOEL MOENTADJ
ILAHIBAKS
D. SOEKHRADJ

Santopolderweg BR. 180

Drankinrichting, Winkelier

10144

B. STJURA - MANATE

Bigiston

Winkelier

10171

TONTONBOEKA KADOSOE

Brownsweg Macambi

Drankinrichting, Winkelier

10286

A.D. WITH

Klaaskreek

Winkelier

26065

MEUBELBEDRIJF W.A.
SOEDIONO

Cornelisstraat 28

Houtbewerkingsbedrijf

KKF hoogtepunten in 2012
Het nieuwe jaar 2013 is inmiddels al enkele weken oud en de KKF leiding, staf en personeel zijn al in full swing om ook dit jaar, de belangen van het bedrijfsleven optimaal te behartigen. Maar laten we even
terugblikken in 2012 en enkele hoogtepunten die er beleefd zijn in
herinnering brengen. Wij putten uit de speech van secretaris drs.
Joanne Pancham tijdens de traditionele oudejaarsviering van de KKF
op 27 december.

Hoogtepunten
In december 2011 werden
de kamerleden ir. Henk
Naarendorp
en
Anil
Padarath gekozen om als
voorzitter en ondervoorzitter de KKF te leiden en
samen met nog 6 andere
leden uit verschillende
branches vormen zij het
huidige KKF-bestuur. Het
eerste jaar van dit bestuur
kende een aantal hoogtepunten, waarvan wij enkele vermelden. Het niet
meer uit onze gemeenschap weg te denken
Kinderboekenfestival
werd voor de 5e keer op
het KKF complex gehouden in een partnerschap
tussen de Kamer en de
organisatie van dit jaarlijkse evenement. Voor het
ministerie van LVV mocht
de KKF in Paramaribo,
Nickerie, Coronie en
Saramacca een intensieve Agro-training verzorgen. De training in
Paramaribo en Nickerie
begon in juni en eindigde
3 maanden later en de
training in Coronie en
Saramacca duurde van
september tot en met

december. Op 30 augustus vertrok een handelsmissie voor enkele dagen
naar Macapa in Noord
Brazilië, waar er veel werd
opgestoken en goede contacten werden gelegd. De
training tot Douane Expediteur werd na 18 maanden in oktober afgerond
en leverde 35 geslaagden
op die inmiddels een certificaat in ontvangst mochten nemen. Een wekelijkse
activiteit was de ondernemersavond op elke dinsdagavond, die vanwege
de decemberdrukte 'on
hold werd gezet, maar
inmiddels weer van start is
gegaan.

Investeringen
Er zijn in 2012 grote investeringen gedaan: de hal
buiten werd uitgebouwd,
de foodcourt onderging
een upgrading, er kwam
een nieuwe toilettengroep
in de hal en diverse zalen
werden gerenoveerd en
geschilderd. Het KKF
complex is hierdoor op
een niveau gebracht waardoor belangrijke en grote
en zelfs internationale

evenementen veilig en
verantwoord gefaciliteerd
kunnen worden. En zo kon
de KKF met trots, de voor
de prestige van ons land
zo belangrijke en groots
opgezette internationale
EU/ACP conferentie, tot
tevredenheid van allen
accommoderen.

Jaarbeurs
Door deze internationale
conferentie moest de traditionele KKF Jaarbeurs
naar december verschoven worden. En de bouwwerkzaamheden begonnen direct na de conferentie en werden in koortsachtig tempo uitgevoerd.
Dag en nacht werd er
gewerkt om op tijd klaar
te zijn voor de aangekondigde openingsdatum .
Het harde werken werd
beloond en op 8 december 2012 werd de 15e editie van de Jaarbeurs geopend
door
VicePresident Robert Ameerali. De Jaarbeurs werd
bezocht door 84.829
bezoekers.
RMD

Kent u ze nog? De MDG's oftewel de Millennium
Development Goals? We naderen zo zoetjes aan de 2015
deadline! Dus ter herinnering:
Goal 1: het uitbannen van extreme armoede en honger; Goal 2: het bereiken van
universele basis educatie; Goal 3: het bevorderen van gender gelijkheid en het
empoweren van vrouwen; Goal 4: het verminderen van kindersterfte; Goal 5: het
verbeteren van moederschapgezondheid; Goal 6: het bestrijden van HIV/Aids,
malaria en andere ziekten; Goal 7: het verzekeren van duurzaamheid van het
milieu; en Goal 8: het ontwikkelen van een wereldwijde partnerschap voor ontwikkeling.

ROUTE:
di. 22 jan. 2013
do. 24 jan. 2013

Plaats: Texaco Kasabaholo
Plaats: Politiepost Latour

Tijd: 08.00 - 14.00u
Tijd: 08.00 - 14.00u
(Wijzigingen voorbehouden)

9908
10090

KKFacts

Handelsbemiddeling

Ondernemersavond

LAND

BEDRIJF

Columbia

Helena Isabela Romero bedrijven uit de zuivelproducten sector
Hernandez
T: 5713199999, F.: 5712101674
M: 573118111128
H. Bacha
exporteurs van hout naar Nederland /
Europa
h-bacha@hotmail.com

Nederland

ZOEKT

CITAAT
"De 'loser' beschouwt het leven als een mistroostige strijd, de 'winner'
beschouwt het als een inspirerende uitdaging. Laat je oude werkelijkheid los.
Loslaten schept ruimte voor het nieuwe”.
(Dr. Joe Vitale)

Wist

u

dat ?

De Verenigde Naties schat dat circa 500 miljoen mensen in de wereld dakloos zijn
en volgens UNICEF telt India alleen 11 miljoen dakloze kinderen, die om te overleven allerlei jobs doen. Ze hebben daardoor geld maar wat ze niet hebben is toegang
tot bankdiensten en betrouwbare financiële adviezen, die hen kunnen helpen uit de
armoede te geraken op weg naar een goede toekomst. Speciaal voor deze straatkinderen is de 'Children's Development Bank' opgericht. Dit initiatief beoogt deze
aan hun lot overgelaten kinderen te maken tot de volgende generatie van entrepreneurs. De bank werkt conform bancaire en coöperatieve principen en de spaarders
zijn leden en mede-eigenaren. De kinderen krijgen rente over hun gespaard geld en
kunnen leningen opnemen als ze ouder zijn dan 15 jaar. De bank begon in 2001,
geïnspireerd door de 'Youth Bank' in Engeland. Net als bij vele coöperatieve banken
en kredietverenigingen wordt door de bank verdiende rente gedeeld door de leden.
De Children's Development Bank wordt door kinderen en volwassenen gemanaged.
De kinderen hebben inspraak in hoe de bank wordt geleid en onder welke voorwaarde geld wordt uitgeleend. Ze helpen ook garanderen dat leners niet weglopen
zonder te voldoen aan hun terugbetalingsplicht. Voor deze kwetsbare kinderen heeft
dit model vele voordelen. Zo kunnen zij hun geld opzij zetten zonder het risico te
lopen dat het wordt gestolen of dat zij het verliezen. Ze kunnen sparen voor belangrijke zaken zoals kleding of betalen voor hun educatie. Een essentieel deel van het
mandaat van de bank is het helpen van de kinderen om in het ondernemerschap
vaardig te worden. De bank heeft branches in Afghanistan, India en Sri Lanka. Neem
nou de 10 jaar oude Deepak Prahlad, een straatkind in Delhi die ervan droomt dokter te worden. Hij verdient zijn geld als 'rag picker' (voddenraper) en is begonnen
dagelijks 30 tot 40 rupees te sparen bij de bank om later zijn voorgenomen studie te
kunnen financieren. De Children's Development Bank telt 1300 leden in de stad en
betaalt 3,5% rente op gespaard geld.

Onderwerp:“producten
en diensten van de
Hakrinbank N.V.”
Inleider: drs. Terence A.K.
Gonesh - Hoofd MKB Unit
bijgestaan door: Geeta
Biharie
MBA
Jr.
Accountmanager MKB
Datum: di. 22 jan. 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Onderwerp:“Financial
Analysis of Projects”
Inleider: Roland E. King
B.Sc., M.Eng - directeur
Inter Habitat Consult
Datum: di. 22 jan. 2013
Tijd: 20.00 - 20.30 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

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. 08/1/2013 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,37
Pound sterling
5,38
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
381,56
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,07
Brazil real
1,55

