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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Opleiden moet doelgericht zijn
Het doel van opleiden moet het oplossen van geanalyseerde problemen zijn, wil opleiden een doelgericht en effectief instrument voor
medewerker of management zijn. De geformuleerde opleidingsdoelen moeten glashelder zijn en alle betrokken partijen moeten er achter kunnen staan. De opleider zal hieraan dus relatief veel tijd moeten
besteden.
Nadat de opleidingsdoelen zijn vastgesteld, volgen de elementen van de
opleidingscyclus. Deze
zijn: analyse, diagnose,
kiezen van middelen en
methoden, structureren
van een programma, opleiden, follow-up en evaluatie. Opleidingsdoelen
vormen het uitgangspunt
voor het ontwikkelen van
een opleiding en de daarbij behorende evaluatie
instrumenten. Er zijn algemene en specifieke opleidingsdoelen. De algemene geven aan wat het uiteindelijk doel is en wat de
verwachtingen zijn van de
opleiding. De specifieke
opleidingsdoelen begeven zich op het niveau
van de individuele cursist.
Het betreft hier leerdoelen
ofwel wat een cursist van
een training moet beheer-
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: www.facebook.com/kkf.suriname
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Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

sen aan kennis, houding
of vaardigheden. Behoeften van een afdeling vragen om maatwerk en opleidingen worden ingehuurd om de specifieke
doelstellingen van deze
groep te realiseren. Binnen een beleidsgericht
model worden opleidingsdoelen gekoppeld aan de
ondernemingsdoelen.

Leerdoelen
Leerdoelen hebben betrekking op door de cursist
te verwerven kennis, houding en vaardigheden en
het is van belang ze juist
en correct te formuleren.
Ze moeten voldoen aan
de volgende vormeisen:
1) omschrijving van de
vereiste prestatie of het
vereiste gedrag, 2) omschrijving van de omstandigheden waaronder de

BEKENDMAKING
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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prestatie geleverd moet
worden of het gedrag vertoond moet worden en 3)
omschrijving van het niveau dat bereikt dient te
worden of het criterium
waaraan getoetst zal worden. Wat is dus de gewenst situatie, wat moet
afgeleerd worden en wat
moet bereikt worden? Wat
voor resultaat wordt beoogd? Het spreekt vanzelf
dat een leerdoel uitdagend en haalbaar moet
zijn. Het belang van effectief opleiden is toegenomen omdat opleiden nu
meer beoogt dan slechts
een tool of personal development te zijn. Opleiden
is nu ook een tool of
management en organizational development geworden.
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E.D.N. DALGETY

Groot Henarpolder 4
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Management is a bottom line focus: 'how can I best
accomplish certain things?’Leadership deals with the top
line: 'What are the things I want to accomplish?'
(Stephen R. Covey)
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LACHMAN Hamptoncourtpolder Serie D no. 24 Importeur

Napelstraat 37

Importeur, Winkelier

JUN QIAN

Frederik Derbystraat 8

Importeur

36776

WANG LUQIU

Kalidienweg 2

Winkelier

36780
36781

DENNIS FASHION INTERNA- Daniel Ijveraarstraat 24
TIONAL
Rust En Werkweg 2
BAR RESTAURANT LANLAN

36786

RON'S LOCK SERVICE

Frederik J.a. Murraystraat 4A

Servicebureau

36798

MISJE MACHINE

Georgetinaweg 10

Importeur

36805

PARA AIRPORT SERVICE

Johan Adolf Pengel Luchthaven

Taxibedrijf

36821

J.F. HELSTONE

Ds. Martin Luther Kingweg BR. 703 Exporteur

36864

BIJCA'S VERHUURBEDRIJF

Calcuttastraat 118

Verhuurbedrijf

36867

WINKEL P. OUTAR - SIRDAR

Blauw Kepantjieweg 582

Winkelier

36880

DU'S IMPORTS

Tonkastraat 18

Importeur

36881

HUI ZHENG IMPORTS

Tonkastraat 18

Importeur

36886

SHUYUN IMPORTS

Tonkastraat 18

Importeur

36890

JOHAN S. KOLHOE

Adjoebastraat 6

Makelaar

36892

THE STORE & MORE

Tamansari km. 17

Winkelier

36895

Importeur
Eet- En Drankinrichting

Zaterdag 23 juli 2016
16:00 - 20:00 uur in de KKF-Beurshal,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

36896

FOCUS MANAGEMENT CON- Kanariestraat 3
SULTANCY
Welgedacht A Weg 54
J.M.S. IMPORT

36909

JOSE JESUINO SILVA

Adanwaistraat 20

Verhuurbedrijf

Heeft u een innovatief idée of vindt u uw creatie uniek?
Dan is de innovatie opendag iets voor u!!
Kom met uw mooie, unieke, innovatieve uitvindingen!

36933

DIVE'S EXPORT

Tourtonnelaan 105

Exporteur

36944

RAM'S AUTOVERHUUR

Posrenstraat 9

Verhuurbedrijf

36967

NARSHANT

Hanoverlaan 24

Deelname is Gratis

Adviesbureau
Importeur

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau

Dit is uw kans om uw creatie te delen met de buitenwereld.
Voor de winnaar hebben wij een leuke prijs!

Made in Suriname beurs
voor de volgende sectoren:

Voor info en registratie: Stichting Business Innovation Suriname tel.no.: 530311 tst. 130
E-mail: stichtingbusinessinnovationsur@gmail.com
De innovatie opendag is een initiatief van Stichting Business Innovation Suriname.

Belastingtip (9)
In belastingtip (8) is uiteen gezet hoe te betalen inkomstenbelasting wordt berekend. Berekening van verschuldigde en in te houden loonbelasting geschiedt op
dezelfde wijze. De tarieven van de loonbelasting op jaarbasis zijn gelijk aan die van
de inkomstenbelasting omdat loonbelasting een voorheffing is van inkomstenbelasting.

1
2
3
4
5

Bij een zuiver loon
van meer dan (SRD)
I
0,00
220,50
1.166.90
1.826,65
2.736,65

- maar niet meer dan Tarief (percenta- Verschil tussen
(SRD)
ge)
kolom I en II
(SRD)
II
III
IV
220,50
0%
220,50
1.166.90
8%
946,40
1.826,65
18%
659,75
2.736,65
28%
910,00
38%

Maximaal belastingbedrag
(SRD)
V
0,00
75,71
118,76
254,80

Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-,
fruit-, vee- en bijenteelt.
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid.
Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten,
etc.).
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.
Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT,
transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen,
etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

27 april - 1 mei 2016
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net

Wist

u

dat ?

Wat is positief en bijzonder aan onszelf? En wat onvolgroeid, onaardig en egocentrisch aan onszelf? Eerlijk naar onszelf kijken en ook eerlijk durven zeggen wat we waarnemen, is niet velen gegeven. En toch is het dit wat wijzen ons adviseren te doen. "Ken uzelf" zei Socrates al 400 jaren voor
Christus. We worden uitgenodigd uit onszelf te stappen en vanaf een afstand naar onszelf te kijken.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp:
De gevolgen voor de consumentenen de bijbehorende
actoren als de Douane tarieven fors verhoogd worden.
Inleider: Dhr. E. Audhoe
Datum: dinsdag 22 maart
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, zaal 3.

ONE
STOP
WINDOW
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 OSW - tel. 530311

Bij het kijken naar anderen kost het ons vaak moeite dat neutraal en objectief te doen. We zijn

Hoe wordt de loonbelasting over een maandloon berekend? Eerst worden vaste aftrekbare kosten van 4% tot maximaal SRD 100,- afgetrokken. Van het zo verkregen zuiver
loon wordt de hoogste 'belastingschijf' die van toepassing is bepaald. De loonbelasting
wordt dan berekend zoals aangegeven in stap 2 van belastingtip (8). Van de loonbelasting mag een heffingskorting worden afgetrokken. De heffingskorting bedraagt nu nog
maximaal SRD 50 per maand, maar de regering is voornemens dit te verhogen tot SRD
100 per maand. Tip: Als een werkgever merkt dat teveel loonbelasting is ingehouden, kan
hij binnen 3 jaar om teruggaaf vragen. De werknemer kan na het verstrijken van het
kalenderjaar een aangifte inkomstenbelasting met een jaarloonopgave indienen om
eventueel in dat jaar teveel betaalde belasting terug te krijgen.

geneigd anderen oordelend en veroordelend te observeren. De splinter in het oog van de andere
lijkt immers zoveel groter dan de balk in eigen oog. Objectief leren kijken naar jezelf begint met het
waarnemen van je emoties en je bewust van ze worden. Wie niet afstandelijk naar zichzelf kan kijken is een en al emotie, woede of verontwaardiging, zodra er maar iets gebeurt dat zijn/haar emo-

M.i.v. 15/03/2016 en tot

ties opwekt. En als je eraan toegeeft raak je buiten jezelf. Meegesleept worden door je emoties komt

nader order

neer op zelfverlies. "Ik was mezelf niet" zeg je dan achteraf als je terugblikt op je gedrag. Tegenover

U.S. dollar
4,04
Euro
4,49
Pound sterling
5,80
Ned. Ant. gld.
2,27
Yen (10.000)
355,50
Trin. & Tob. dollar 0,62
Guyana dollar (100) 1,97
Indian rupee (100) 6,02
Brazil real
1,12

dit zelfverlies staat zelfbehoud. Dit is het vermogen je emoties te beheersen doordat je beseft dat
je ze hebt, maar dat je ze niet bent. Je verwerf meesterschap over je emoties. Je neemt afstand van
ze en kan naar ze kijken, ze benoemen, zonder er aan toe te geven. Emoties zijn energieën die niet
tot je wezen, je essentiële zelf, de ziel die je bent, behoren. Je essentiële zelf(ziel) is van nature
kalm en vredelievend. In deze nieuwe situatie heb je de emoties een plaats buiten jou gegeven
waardoor wat je echt bent de kans krijgt zich te manifesteren. Je persoonlijkheid wordt nu geken-

Bron: Marcel Persad, belastingadviseur bij BDO Tax Advisory NV

Douanekoersen

merkt door de 9-voudige vrucht van de geest: vrede, vreugde, vriendelijkheid, goedheid, trouw, liefde, verdraagzaamheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

