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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF Vestigingen

Ondernemersavond
Onderwerp: “Ondernemers praten met elkaar”
Datum
Tijd
Plaats

: 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 27 augustus 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.

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:
Standpunt KKF inzake de Brokopondo overeenkomst
De KKF heeft behoefte om in dit stadium van behandeling van de toestemming tot
inbreuk op de Brokopondo overeenkomst, haar standpunt in deze te herhalen.
Het Presidentieel besluit om de Alcoa / Suralco ruimte te laten om de Brokopondo
overeenkomst te ondermijnen door de raffinaderij te sluiten en in later stadium te
ontmantelen, is ontbloot van elke grond niet gedragen en onjuist voor de ontwikkeling van niet slechts de mineralen, maar in breder perspectief de industrialisatie in Suriname.
De ingang gezette ontmanteling van de raffinaderij belet ons echter niet om de
onjuist verstrekte gegevens zijdens de Alcoa / Suralco, danwel andere moverende redenen zijdens de bewind voering, juist als aanleiding te vatten om de vigerende Brokopondo overeenkomst te bevriezen en de Surinaamse positie te consolideren.
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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

De overname van de Afobaka stuwdam in december 2019 is gegeven heersende
omstandigheden een onjuist en onverantwoord besluit. Het zal de Staat Suriname
geen mindering van kosten m.b.t. energie opleveren, maar ons wentelen in een
nog nadeligere positie. Alcoa/Suralco dient conform de Brokopondo overeenkomt
stroom te leveren op basis van de hydro component en niet op basis van de fossiele brandstof doorbelasting zoals nader toegestaan. Alcoa / Suralco moet verantwoordelijk blijven voor de dam die zij niet op de vereiste wijze hebben onderhouden en ons bij overname in een avontuur stort.
De KKF stipuleert dat het nationaal belang dient te prevaleren in deze en stelt
DNA op voorhand verantwoordelijk voor de continuering van het politiek opportuun in gang gezet traject in deze. Er zijn afdoende redenen en opties om dit traject op de rails te brengen, zonder de coalitie in verlegenheid te brengen op weg
naar de verkiezingen 2020. DNA en regering stelt u Suriname als prioriteit!

Pluimvee boeren bijeen ter bespreking knelpunten sector
Tijdens een vergadering gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
(KKF) op vrijdag 23 augustus 2019 hebben Pluimvee ondernemers, actief in de
ei- en slachtkippen productie, de ernstige uitdagingen waar de sub sector voor
staat besproken. Het besluit van de Minister van Handel, Industrie & Toerisme
inzake de vaststelling van de maximumprijs voor kippeneieren als wel de dreiging
van de overheid om de lokale productie te overrulen door import eieren, wordt als
eenzijdig en ongefundeerd ervaren. De oorzaak van de ontstane schaarste van
de lokaal geproduceerde eieren is vanuit hun zienswijze breedvoerig aan de orde
gekomen, waaruit de factoren die buiten hun invloedssfeer vallen, helder zijn aangemerkt. De productie componenten brandstof, kuiken en voerprijs/kwaliteit,
energie, arbeidsbeschikbaarheid/ loonniveau, 38-40% belasting en overige, hebben allen weerslag op de kostprijs met maximale inspanning tot kostenbeheersing. Het instellen van een onafhankelijk onderzoekslaboratorium is een van de
voorstellen door hen aangedragen om een level playing field te formuleren. De
producenten zijn gemotiveerd om hun eigen organisatiegraad te verhogen om de
subsector collectief in stand te houden en de randvoorwaarden daartoe te
bewerkstelligen. De KKF heeft haar werkarmen geïnstrueerd de ultieme bijdrage
daarin te leveren.
FABLAB STEAM WORKSHOP
Op dinsdag 19 augustus j.l. is de Steam Workshop van start gegaan. Gedurende
een maand worden de kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar op een luchtige manier onderricht in de diverse facetten van techniek.

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 Handelsen 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.

Local Beneficiary
Terwijl het Surinaams bedrijfsleven voortdurend wordt geknecht en ondernemers als kapitalisten worden aangemerkt, blijken multinationals de vrije teugels te genieten aangaande arbeidswaarborging. Het lokaal bedrijfsleven smacht naar incentieven om te kunnen accelereren maar bij ontoereikende coherente ondersteuning zijdens overheidswege, blijft het uitstijgen boven survival mode een wenselijkheid. De KKF pleit consequent voor
het vervangen van de Red Tag door de Red Carpet, in het bijzonder voor het lokaal bedrijfsleven. Wij worden
tevens steeds vaker geconfronteerd met het gegeven dat lokale belangenbehartigers van externe aandeelhouders, in hun dienstverlening steeds meer zaken van de overheid afdwingen die haaks staan op het
Surinaams belang. Wij doen daarom een beroep op lokale consultants om in hun dienstverlening naar multinationals en bedrijven waarvan de ultimate beneficiary niet Surinaams is, naar eer en geweten te handelen en
het Surinaams belang voorop te stellen.

Staatsolie
Het vinden van offshore olie binnen Surinaams territoire is voor Suriname een welkome aangelegenheid. De
ontwikkeling van onze economie is bij gedegen bestuur en besteding van de beschikbaar komende middelen
daarmede absoluut gediend. Indachtig dit vooruitzicht wekt het onze bevreemding dat de verkoop van aandelen van deze N.V worden gepropageerd. Aantoonbare resources zijn een waardevolle onderzetting voor het
aantrekken van werkkapitaal. Het is daarom niet aan te raden om deze geologische meerwaarde op de ad
random beurs shelf te plaatsen. Wij behoren lering te trekken uit de omissie waarbij wij edele metalen en andere mineralen hebben prijsgegeven. Het is tijd dat wij kapitaal aantrekken voor het zelf ontwikkelen van resources en daarbij de nodige kennis inhuren i.p.v. onze resources aan de willekeur van derden over te laten.

Noot m.b.t. media insinuaties
In aanloop naar de verkiezingen van de KKF wordt de samenleving geconfronteerd met tendentieuze berichtgevingen aangaande de KKF. Met opbouwende kritiek komen wij een eind weg; pogingen ingang in de organisatie te werven d.m.v. negatieve energie geven slechts blijk van de intenties van de boodschappers waaruit de
vraag voortvloeit als het ondernemers belang daarmee gediend is. De KKF, zijnde een consistente en transparante organisatie met een gedegen governance kwalificatie, heeft niet de behoefte in sequence op de berichtgeving in te gaan. Wij volstaan met te benadrukken dat de KKF voor iedere burger toegankelijk is voor informatie en support, behoudens de integriteitswaarborging van derden informatie op basis van het confidentialiteitsbeginsel.
VISIT OUR WEB SITE:
WWW. SURINAMECHAMBER.COM

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname
door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

FABLAB
STEAM Workshops
19 augustus - 19 september 2019
STEAM:
Science Technology Engineering Art Math
Tijd: 09:00 – 13:00 uur

De Industrie kijkt uit naar Beta ingestelde medewerkers, wij stimuleren STEAM daarom zo jong mogelijk.
Registratie:
Fablab, Fabrication Technology Unit at KKF

Cake & Bake Fair 2019
Inschrijving nog mogelijk!
Tijd: 31 augustus 14:00 - 22:00 uur & 1 september 13:00 - 21.00 uur

Health & Wellness Fair 2019
11 oktober - 13 oktober

Citaat
“Wie mogelijkheden weet te benutten is vaak ook in staat ze te scheppen. Wat we kunnen
bereiken, hangt minder af van de hoeveelheid tijd die we hebben dan van de manier waarop we er gebruik van maken”. (John Stuart Mill)

Tijd: 11 & 12 oktober van 16:00 - 21:00 uur & 13 oktober van 10:00 - 18:00 uur

