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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Situatie rond Hout- en vrachttransport
Onze laatstgehouden ondernemersavond stond in het teken van de
huidige situatie m.b.t. hout- en vrachttransport. Aan de orde kwamen de Wet (vaststelling keuringstarief), weegplaat en boete. Er
waren presentaties van Rudi Moeridjan, voorzitter COFWES,
Sunderpersadlal, voorzitter SHOCOV, inspekteur Lloyd K. Tolud,
hoofd Verkeerstechnischedienst en Kishan Firtoe van de Wegen
Authoriteit Suriname. Tolud en Firtoe zijn leden van de commissie
zwaar transport.COFWES behartigt de belangen van de truckhouders en SHOCOV die van de houttransporteurs.
Presentaties
Bij de COFWES zijn o.a. aangesloten de verenigingen van taxihouders,
bushouders en houders van zwaarmaterieel. Moeridjan gaf aan dat op 13
november j.l. een goed gesprek gevoerd is met de minister van OW&V
waarbij de bewindsman gewezen is op het belang van transport zonder
welk geen business mogelijk is. Sunderpersadlal benadrukte dat er weliswaar een goed gesprek is geweest maar dat de belanghebbenden niet
moeten verwachten dat alles binnen de kortste keren wordt opgelost. De
presentatie beoogde het weegsysteem en de boetes te verduidelijken.
Tolud sprak in de hoedanigheden van lid van de commissie zwaar transport en als inspekteur van politie. Hij ging o.m. in op een voorstel dat
gedaan is aan de Minister van OW en Vom inzake het bepalen van een
minimum van 4 ton naar boven ongeacht de soort lading. Via een powerpoint presentatie verduidelijkte Kishan Firtoe zaken als de aslast, hoe
deze berekend wordt en het effect op de wegen. Als aanschouwelijk
materiaal had Firtoe twee weegplaten meegenomen.
Vragenronde
Tijdens een vragen- en discussieronde werd door verschillende sprekers
de manier van wegen als niet correct aangegeven. Met name de weging
van de dubbele asdruk zou niet correct geschieden met zware wegingen
alsgevolg. Om een correcte weging te krijgen zou de weegplaat waterpas
moeten staan en niet naar een kant moeten hangen. Tolud merkte op dat
statische weegbruggen zullen worden aangeschaft. Hij zei dat men
opgelegde boeten via gerechtelijke wegen mag aanvechten als men de
boeten niet terecht vindt. Uit de reacties vanuit de zaal bleek dat het
weegsysteem maar ook de opgelegde boetes voor veel irritatie zorgde bij
belanghebbenden. Er waren voorts kritische opmerkingen over tal van
andere zaken die wij binnen het bestek van dit artikel niet kunnen vermelden. De zaken die aan de orde zijn gesteld zullen meegenomen worden bij komende onderhandelingen. Aldus een greep uit de presentaties.
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Participeren in beurzen belangrijk
Beurzen stammen af van de oudste vorm van marketingcommunicatie; plaatselijke markten waar aanbieders en vragers elkaar ontmoeten. Deelnemen aan moderne beurzen, zoals de traditionele KKF
Jaarbeurs vraagt veel inspanning en organisatie. Een hectische
periode van 29 november t/m 5 december a.s. voor organisator KKF
en de standhouders. Beurzen geven bezoekers de mogelijkheid op
neutraal terrein, objectief en eventueel anoniem te kijken, te vergelijken en te testen.
Voordelen
Op de Jaarbeurs kan de exposant zich optimaal profileren en bereikt het
bedrijf of de instelling potentiӫle kopers e/o relevante relaties.
Aanwezigheid op de beurs is derhalve van groot belang. De bezoekers
worden geconfronteerd met een algemeen overzicht op een bepaald
gebied met de volgende typische aspecten: 1) directe en persoonlijke
confrontatie met bedrijf en product; 2) overtuigingskracht en herinneringswaarden krijgen een extra dimensie door communicatie via verschillende zintuigen; 3) concentratie in tijd en lokatie; 4) efficiӫnte informatie over het totale aanbod met de mogelijkheid tot snelle vergelijking;
5) de eigen mensen doen extra kennis op m.b.t. marktontwikkeling en
het aanbod van concurrenten. Direct zakelijk contact met de prospects is
één van de belangrijke doelstellingen van exposeren. Persoonlijke communicatie is daartoe hoofdtaak van de standbezetting. Er is direct mondeling contact zowel technisch als commercieel. De standbezetting moet
dus op beide terreinen deskundig zijn. Het is belangrijk om te weten dat
de meeste bezoekers het liefst eerst voor zichzelf en anoniem een beeld
willen vormen alvorens ze mentaal openstaan voor een gesprek. De openinszin van het persoonlijk contact is daarom uiterst belangrijk en het
gesprek dient zo snel mogelijk op persoonlijke belangen van de bezoeker in te spelen. Elke bezoeker moet zich persoonlijk welkom voelen. Elk
persoonlijk contact moet voldoende lang duren om van weerszijden te
weten of een zakelijk vervolg zinvol is. Elke afspraak of toezegging moet
worden geregistreerd voor een trefzeker vervolg en voor latere evaluatie
van het expositierendement.
Jaarbeurs
De KKF Jaarbeurs wordt dit jaar gehouden van woensdag 29 november
t/m dinsdag 5 december. De officiӫle opening op woensdag 29 november
vangt om 17:00 uur aan. In de beurs participeren traditiegetrouw ook dit
jaar ondernemingen en instellingen uit diverse sectoren met
135
bedrijven . De stands staan zowel buiten op het prettig te bewandelen
beursterrein als binnen in de gekoelde beurshal opgesteld. De verkoop
van kaarten, voor volwassenen srd 10 en voor 60 plussers en kinderen
tot 10 jaar srd 5 geschiedt aan de kassa’s aan de HD Benjaminstraat.
Voor voorverkoopkaarten kan men tot 16.00 uur terecht op het KKF kantoor aan de Kernkampweg. Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag
waarop ze gekocht zijn en bieden via de ingang aan de Kernkampweg
147 tot 19.00 uur toegang tot het beursterrein. Ook dit jaar is de verwachting dat vele tienduizenden bezoekers de Jaarbeurs, het grootste
jaarlijkse evenement van Suriname, zullen bezoeken.
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JAARBEURS 2017
woensdag 29 november t/m dinsdag 05 december
ingang Benjaminstraat van 17.00 - 23.00 uur
VOORVERKOOP VAN KAARTEN :
maandag t/ donderdag van 10.00 - 17.00 uur,
zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur in het gebouw van de KKF aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze verschaffen
uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan de
prof. W.J.A. Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten
.
TOEGANGSPRIJZEN :
Volwassenen: SRD 10.- p.p.
Kinderen 2 t/m 10 jaar en 60+ : SRD 5,- p.p.
VIP : SRD 20,DE JAARBEURS, HET GROOTSTE SURINAAMS EVENEMENT!
ALTIJD DE MOEITE WAARD!
MET MEER DAN 110 BEDRIJVEN
Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!

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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Goudsmid, Goud- En
Zilversmid
Winkelier

48386

JUWELIER SATIESH

Leysweg 74

49493

ETALEUR

Kwattaweg 224

49503

Mijnbouwbedrijf

49514

MARIA SALETE DA SILVA Antino / Lawa
LIMA
ZHOU SUIKUAN
Warakoeweg 341

49520

R.A. CHAITSING

Tajerbladstraat 23

Transportbedrijf

49521

CHEN CHUANMING

Izaak Burnetstraat 96

Winkelier

49530

OKAM ENTERPRISES

Caracasstraat 21

Importeur, Exporteur

49538

A AUTOMOTIVE

Oost-westverbinding BR. 129

Winkelier

49541

K. RAMJIAWAN - SAMAROO Garnizoenspad 241

49542

49562

WINSTON'S GRASS CON- Kroonenburgweg 49
TROL
BOUTIQUE JIA JIA
Jodenbreestraat 15-17 (Unit 15 in de
Jodenbree Mall)
AGRO BEWAKINGSBEDRIJF Lalla Rookhweg Lalla Rookh Mall
unit 16
RED DRAGON TRADING
Basitostraat 47

49578

RIZA'S EETCAFE

49580

QUI CHENGCHU SUPER- Kapitein Chris Silosweg 1(in een Winkelier
MARKET
deel van de Moengo Mall)
THE SURVIVOR
Makokketjestraat 9
Bewakingsdienst,
Beveiligingsdienst
LOU HUIXIAN
Prinsenstraat 83-85
Importeur

49546
49559

49587
49605
49610

Kankantriestraat 26

Winkelier

Importeur
Plantenvermeerderingsbedrijf,
Schoonmaakbedrijf
Winkelier
Bewakingsdienst
Importeur, Exporteur
Eet- En Drankinrichting

QUALITY SECURITY SERVI- Alesikondrestraat 86
CES
JOAO GUEDES RIBEIRO

Bewakingsdienst,
Beveiligingsdienst
Mijnbouwbedrijf
Transportbedrijf, Importeur

49633

JOELFAN TRANSPORTBE- Garnizoenspad 16
DRIJF
AB ACCFIN CONSULTANCY Daniel Coutinhostraat 14

49634

JEICER'S IMPORT

49635

WAN LONG INTERMEDIAIR Stanvastestraat 30

Vertaalbureau

49640

RAIMUNDO PEREIRA DA Langatabbetje
SILVA
IMPULSE CONSULTANCY
Johan Adolf Pengelstraat 129

Kwekerij

49612
49622

49650

CITAAT
"Verzet je nooit
tegen het heden
maar aksepteer
het; leef bewust in
het hier en nu en
maak plannen
voor de toekomst.
De toekomst wordt
immers in het
heden gemaakt."
(Yor Sunitram)

Nieuwe Charlesburgweg 44

Adviesbureau,
Administratiebureau
Importeur

Managementbureau

Proficiat

Dhr. Richenel W.H. Small, 3e van rechts, herdacht onlangs zijn 20 jarig dienstverband met de KKF. Op de foto vlnr. Secretaris mw. Pancham, mw. Irene, Vz.
KKF dhr. Padarath, e n m w. N i j d a

