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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Suriname National Training
Authority (SNTA)

BEKENDMAKING

Op onze laatstgehouden ondernemersavond, die werd ingeleid door
KKF voorzitter Ir. Henk Naarendorp, waren er presentaties van Roy G.
Adama, voorzitter van werkgroep SNTA, die doel en taken van SNTA
(Suriname National Training Authority) uiteenzette. Mw. Charelle
Parker en Dave Abeleven bespraken hierna respectievelijk: 'wet en
regelgeving SNTA' en 'TVET beleid en strategie'. Het laatste onderwerp betrof profielen/trainingen en de inleiders waren Kenneth Foe
A Man en Roy G. Adama.
Roy Adama gaf uitvoerig
aan wat een functie beschrijving is, het doel ervan en de onderdelen van
de functiebeschrijving. Hij
verduidelijkte aan de hand
van een organogram de
organisatiestructuur van
de SNTA waarbij de kennis en vaardigheden die
gelden bij alle functies
werden aangegeven. Mw.
Parker besprak 'essentials' waarmee zij doelde
op aspecten die van belang zijn voor de formulering van wetgeving en verwees naar een inmiddels
op 22 augustus j.l. gehouden seminar over wet en
regelgeving SNTA in het
Elegance hotel. Bij die
gelegenheid zou antwoord moeten worden ge-
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geven op een 14 tal essentiële vragen. Wat
wordt de rechtsvorm:
'Autoriteit, Stichting of Sui
Generus?' Aan de orde
kwamen voorts Financiering van SNTA, procedure
ontwikkeling conceptwet
SNTA en samenwerking.
Het TVET strategisch
beleidsplan werd hierna
gepresenteerd door Dave
Abeleven, die inging op
analyse van het huidige
TVET beleid en TVET
strategie en beleid 2015 2025. TVET staat voor
Technical and Vocational
Education and Training.
Abeleven ging ruim in op
zaken als: de nieuwe
TVET structuur (LBO,
MBO, HBO), governance
en wettelijk basis voor

TVET en de financiële organisatie TVET. Het onderwerp trainingen dat gepresenteerd werd door
Roy Adama en Kenneth
Foe A man stelde ondermeer aan de orde: managementtrainingen voor
bestuur, directie en uitvoerende afdelingen, trainingen formulering van kwaliteits- en efficiency indicatoren, record keeping, promotie en informatieverstrekking en kwaliteitszorg
en kwaliteitsbewaking. Aldus een heel summier verslag van de omvangrijke
presentaties.
Voor meer informatie:

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:
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30904

O. SIBE

Tajerbladstraat 83

Importeur, Exporteur

30921

A.A. KOESE

Waterkant Veerplein

Taxibedrijf

30943

NOORDZEE KONTAKT

Indira Gandhiweg 161-163

Winkelier

30947

WINKEL MITCH

Abroeaweg 9

Winkelier

30993

Van Drimmelenpolder

Standhouder

31026

S. SOMOREDJO KASANWIRJO
R.N. AKOOI

Moengotapoe

Importeur

31032

PREMCHAND PRAJESH

St. Theodorusweg 5b

Fabrikant

31047

P.B. SANNA

Skientabbetje

Winkelier

31051

RAPO'S IMPORT-EXPORT

Patjasketiweg BR. 24

Importeur, Exporteur

31069

BOB'S MARKT

Grietjebiestraat 1

Winkelier

31080

WINKEL CLARIJNTJE

Santigron

Winkelier

31082

R.P. KABOEL

Commissaris Thurkowweg 267

Reparatieinrichting

31140

MIRITIA'S KAPSALON

Bankastraat 14

Kapper

31180

RISTIE'S TECHNISCH
SERVICE CENTER
BALLY TH. BERRENSTEIN

Jodenbreestraat 61

Monteur

Rode Kruislaan 20

Amusementsbedrijf

Peto Ondro

31215

AANNEMINGSBEDRIJF
TEMPO
R. CHIRMOTI-BINDA

31362

A.R.R. BISCHOP

Van Kallenweg 69

Schoonmaakbedrijf,
Aannemer
Importeur, Winkelier,
Verhuurbedrijf
Exporteur

31369

PHEDRA WINKEL

31373

WINKEL WILMANDO

Cabendadorp

Winkelier

31414

VOLKSTHEATER

Achterstraat 87

Amusementsbedrijf

31944

CELO TAXI

De Goejestraat BR. 7

Taxibedrijf

31979

J.K.A. BISESSER

Surendre Kanhaiweg 7

Autobusdienst

31985

S.S. KASMAD

Chitoestraat hoek Kwattaweg

Venter

32000

VERHUURBEDRIJF
BAJNATH

Soebhaasstraat 26

Verhuurbedrijf

sntawerkgroep@gmail.com

RMD

31184
31189

BEZOEK
ONZE BUSINESS PROMOTION EVENT

Een speciale ondernemersavond
Op dinsdag 25 augustus 2015 van 19.00 - 21.00 uur.

Bakapasi BR. 41

Winkelier

Aan alle in juli 2015 ingeschrevenen in het Handelsregister
wordt op deze avond de gelegenheid geboden 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

CITAAT

De lokatie is: de KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

"Tenzij we in staat zijn ongegronde aannamen over anderen en vooroordelen t.o.v.
nieuwe ideeën los te laten, kunnen we in onze relaties met anderen of in onze
organisaties geen blijvende verbeteringen aanbrengen”. (Colin Turner)

Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is vrij.

Over intelligentie en IQ tests
Intelligentie is denkkracht die aangewend wordt om doeleinden te
verwezenlijken. Er kan sprake zijn van theoretische of praktische
intelligentie (technisch en sociaal). Onder gelijke omstandigheden
geldt: naarmate een doel moeilijker te verwezenlijken valt, is het vereiste niveau van de intelligentie hoger. Belangrijk is ook de wijze
waarop het doel wordt bereikt; economie der middelen en snelheid
zijn kenmerkend voor intelligente prestaties.

Intelligentie
De graad van intelligentie
wordt daarom bepaald via
de moeilijkheid van het
doel en de aard der aangewende middelen. In de
loop van het menselijk
leven is een ontwikkeling
van de intelligentie te constateren, althans gedurende jeugd en adolescentie.
Niet alle mensen beschikken over een gelijke mate
van intelligentie. In de
psychologie wordt intelligentie gemeten door
iemands prestaties bij het
oplossen van bepaalde
series problemen(tests) te
vergelijken met de prestaties van zijn leeftijdgenoten. In het algemeen geldt
dat als je op een zekere
leeftijd je leeftijdgenoten
vooruit bent, je dat gedurende je verdere leeftijd

zal blijven. Intelligentietests worden individueel
of collectief afgenomen.
De ontwikkeling van deze
tests had vooral in de
USA plaats. Bij het maken
van de tests doen zich
verschillende moeilijkheden voor.

IQ tests
Eerst dient men zich af te
vragen wat men onder
intelligentie verstaat. De
tests moeten eenvoudig
zijn en tevoren worden
geijkt en er moet een
experimenteel psychologisch onderzoek aan
vooraf zijn gegaan. Het
gebruik vereist grondige
scholing, terwijl tijdens het
gebruik deskundige waarneming vereist is. De juiste interpretatie van testresultaten is evenmin leken-

werk. Het intelligentieqoutiënt (IQ) drukt in één getal
de verhouding uit van de
kalender leeftijd en de
plaats in een rij van prestaties, die aan een bepaalde intelligentieleeftijd door
ijking is toegekend. Vallen
beide samen dan is het IQ
100. Helaas wordt vaak
met zowel de intelligentie
als met de IQ's zeer lichtvaardig omgesprongen.
Een intelligentie-onderzoek zonder een algemeen onderzoek van de
mentale persoon is volgens wetenschappers op
dit gebied een zeer bedenkelijke zaak. Voorspellingen omtrent schoolloopbaan of beroep mogen er
niet aan ontleend worden.
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Conrexx Technology BV Groothand., detailhandel., leveranciers en
installateurs van installatiecomponenten
t.b.v. loodgieterswerk; groothandel. en
cash & carry stores in hospitality industrie;
associaties van tandheelkunde, family
doctors en kleine medical centers;
associaties van de hospitality sector; testand certification centers for tap water
treatment, faucets en accessoires
www.ritek.com www.cashido.com.tw

ASFA ORGANISEERT MINI BEURS EN
COOKOUT I.V.M. HAAR 35 JARIG BESTAAN
De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) bestaat dit jaar 35 jaar.
Op zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus 2015 wordt er een Mini Beurs
2015 georganiseerd, waarbij de ASFA, Surinaamse producten van haar leden ten
toon zal stellen.
De opening van de Minibeurs vindt plaats op zaterdag 29 augustus van 17.00-18.00
uur, waarna het evenement wordt opengesteld voor het publiek.
De ASFA heeft ervoor gekozen het nuttige met het aangename te combineren door
er een cook-out aan te verbinden.
De cook-out wordt georganiseerd op het ASFA-terrein op zaterdag 29 en zondag
30 augustus, telkens van 11.00 uur tot en met 17.00 uur. Participanten van de cook
out zijn ASFA-lidbedrijven die eten uit het Specialty Food segment van Surinaams
eten zullen klaarmaken en aan de man brengen.
U bent allen van harte welkom!

RMD

Op de borden (afmeting 1.20 m hoog x 2.45 m breed) langs het beursterrein aan de Dr.
H.D. Benjamin-/Borretstraat is ruimte voor uw advertentie. Ook aan de binnenkant is
ruimte beschikbaar om uw onderneming te promoten. Voor informatie over prijzen en
voorwaarden, kunt u contact opnemen met het beurssecretariaat tel. 530311 tst. 111.

ONE

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u zien welk product onder andere het opschrift "Made in Suriname" verdient.
Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 29 augustus: Opening beurs om 17.00 - 18.00 uur voor genodigden.
18.00 - 20.00 uur voor publiek
Zondag 30 augustus : Beurs en cook-out van 11.00 - 17.00 uur.

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw
vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren
immers het proces
van aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 18/08/2015 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,72
Pound sterling
5,23
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
269,03
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,13
Brazil real
0,96

