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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Sterke karakters geloven in en zijn trouw
aan zichzelf

JAARBEURS 2017

Het is onvoorstelbaar hoevelen niet doen wat
ze zelf vinden dat ze zouden moeten doen
maar zich slap voegen naar wat anderen van
hun verwachten. Ze zetten hun eigen ideeën,
gedachten en dromen zonder enig verweer
opzij en als makke schapen passen zij zich
aan, aan de ideeën die hen opgelegd worden.
Om je leven te vereenvoudigen zijn er twee
principes die essentieel zijn: “Wees trouw aan
jezelf en geloof in jezelf.”

29 november - 5 december

Sterke karakters hebben als fundamenteel principe voor karaktervorming: ‘verantwoordelijkheid voor hun eigen daden’. De volgende zeven kenmerken typeren sterke karakters. 1) Ze kennen
hun behoeften, gewoonten, talenten en sterke kanten en weten
daardoor wat voor werk ze het liefste zouden willen doen. 2) Ze
geloven in zichzelf en maken zich dus niet druk over wat collega’s en anderen van hen denken. Ze worden niet geleid door
meningen van anderen en zijn volledig onafhankelijk. Ze nemen
hun leven zelf in de hand en twijfelen er niet aan dat ze voor
zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. 3) Omdat ze hun tijd
besteden aan juist gestelde prioriteiten, dingen die ze leuk vinden, hebben ze enorm veel energie en vitaliteit; ze hebben een
omgeving gecreëerd die het beste bij hen past. En omdat ze hun
werk leuk vinden, zijn ze er goed in en daardoor niet onderheving aan uitputting, wrevel, verveling en stress waarmee je te
maken krijgt als wat je doet niet past bij je keuzes, talenten of
vaardigheden. 4) Ze zijn bereid offers te brengen en het zonder iets te stellen i.p.v. ervoor te betalen met flexibel krediet.
Ze kiezen niet voor de kant en klare oplossing die op de lange
termijn niet vol te houden is. 5) Sterke karakters nemen altijd
het initiatief omdat ze weten dat hun tijd, geld en leven uiteindelijk wordt beïnvloed door de beslissingen die ze zelf nemen.
Door het initiatief te nemen stellen ze zich pro-actief op i.p.v.
reactief en zo behouden ze de controle over hun eigen lot. 6) Ze
zijn vasthoudend en verliezen niet de moed bij obstakels maar
putten kracht uit het overwinnen van die obstakels en zo vergroten ze hun creativiteit en inventiviteit. 7)Sterke karakters
weten welke waarden belangrijk voor hen zijn en ze proberen
voortdurend aan die waarden vast te houden. Ze hebben een duidelijk beeld van wat ze met hun leven willen waardoor leven volgens hun principes en ethiek gemakkelijker is. Bovendien zijn ze
erin geslaagd om de dingen die zij belangrijk vinden te integreren in hun beroep en vrijetijdsbesteding. Ieder sociaal systeem,
ook ons persoonlijk leven, heeft een economische, mentale en
transcedente sector. Willen we een stabiel en gecoördineerd
systeem dan dient beseft te worden dat in een dergelijk systeem de transcendente sector het grootste gewicht heeft,
daarna de mentale sector, de sector van het weten en de daaruit voortvloeiende activiteiten terwijd de economische sector
een dienende functie heeft. De transcendente sector betreft
toekomstverwachtingen in de vorm van godsdienst, ideologie,
kunst, abstract denken etc. Deze sector werkt inspirerend op
de andere sectoren. RMD

KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Doe mee aan Suriname’s grootste
business promotion evenement
VANAF HEDEN T/M VRIJDAG 30 JUNI KUNNEN DE DEELNEMERS VAN VORIG JAAR ZICH
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voor registratie in de periode van 3 juli

t/m 29 september 2017.

Voor info: KKF-Beurssecretariaat, tel.no. 530311 tst. 110, 111
of 112
CITAAT
“ If you like me or if you hate me both are in my favor. Because if you like me you
cherish me in your heart and if you hate me you carry me in your mind.” (Swami
Vivekananda)

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:
HANDELSNAAM

ADRES

46181

SURAFA 2007

Parastraat 23

Bemiddelingsbureau

46182

EDWIN C.A. GRAVES

Paloeloeweg 2 en 3

Winkelier

46194

Dr. Sophie Redmondstraat 9

Importeur, Exporteur

46195

SURINAME HUAN YU EXPORT
AND IMPORT
RADSA

Christhoph Kerstenstraat 70

Importeur

46221

GUMAN PLAZA

Putroweg 12

Winkelier

46228

ELMER KENT

R.p. Bharosstraat 37

Winkelier, Reparateur

46229

WO KEE ALUMINIUM PRODUCTS

Frederik Derbystraat 84

Fabrikant

46238

APPROACH & SOLUTION

Mireilleweg 40

Administratiebureau

46243

RABIEDAT OEDIET DOEBE

Mozartstraat 138

Importeur

46247

CECIEL F. GAZONG

Chaterpalweg 16

Exporteur

46249

RICHARD SCHONFELDER

Jan Amostraat perceel 6807

Importeur

46261

ABOIKONI'S IMPORT EN EXPORT Profosoeweg 7

Concept wet BTW en Algemene Wet Belastingen

46263

SHEIKE'S SCHOONHEIDSSALON

Gijsbert Dijksteelstraat 4

Schoonheidsspecialiste

De heren Kalaikan en Padarath gaven op onze ondernemersavond van 4 juli jl. Een presentatie over de concept wet
Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en Algemene Wet
Belastngen (AWB). De BTW gaat in op 1 oktober 2017 en de
AWB op 1 januari 2018. De huidige Omzet Belasting (OB) vervalt dan.

46273

JERREL BAAG

Bataviastraat 27

Taxibedrijf

46277
46282

SOFTWARE
ONTWIKKELING Goudenregenstraat 3
MIRELO
UMRIGAR BEHARI
Pandiet Paltan Tewarieweg 65

46284

CAI'S DIGITAL RECORDINGS

Van 't Hogerhuysstraat 15

Servicebureau

46301

CARI'S VERHUUR

Schietbaanweg 30

Verhuurbedrijf

46304

RAMPIE'S TAXI

Narpatstraat 56

Taxibedrijf

46305

C.T. MAMBOI

Vigilantiastraat 9

Importeur, Exporteur

46323

TANK A SOLDIER

Schietbaanweg 64

Servicebureau

46343

JAMOENAPERSAD BAIDJNATH Gradjiestraat 9
MISIER
ANDY M. WIRJOSEMITO
Copernicusstraat 173

Importeur, Exporteur

DINESH CAR PALACE & DINESH Kwattaweg 339
IMPORTS

Winkelier, Importeur

Er is een lijst van goederen en diensten waarvoor vrijstelling zal
gelden (eerste levens behoeften, onderwijs, volkshuisvesting en
levensverzekeringen). Belasting wordt geheven over de vergoeding. Zij wordt geïnd bij het invoeren van goederen (17,5%). Bij uitvoer geldt een 0-tarief want daarvoor is er bij de invoer al belasting
afgetrokken. Met voorbeelden verduidelijkten de presentatoren
hoe e.e.a. in zijn werk zal gaan. Aan de orde kwam voorts de KOR
of Kleinde Ondernemers Regeling. Bij kleiner dan 300.000,=
omzet per jaar geldt er vrijstelling. Wordt dit bedrag overschreden
dan geldt wel de BTW en verplichte melding en registratie. Laat
men dit na dan kan een boete tot maximaal 40.000,= worden
opgelegd. Aangegeven werd dat administratieve verplichtingen
zwaarder worden en dat behalve fractuurverplichtingen ook het
vermelden van bepaalde gegevens verplicht wordt; ontvangsten
zullen worden belast met invorderingen. Momenteel geldt in
Suriname een kasstelsel waarbij pas bij de betaling per kas belastingen worden geïnd. Ingeval van een dwangbevel inzake een
belasting schuld kan men bij de inspecteur zijn beklag doen. Op de
vraag of de overheid de verplichte administratie zal kunnen bijhouden stelde Kalaikan o.m. dat Suriname kampt met een cashflow problematiek. Aan de orde kwamen voorts de diverse kwesties die gaan spelen en die het voor ondernemers niet eenvoudig
zullen maken wanneer de genoemde wetten van kracht worden.
Vanuit het gehoor kwamen er diverse suggesties, voorstellen en
vragen. Aldus een bescheiden greep uit de presentaties van de
heren Kalaikan en Padarath. RMD

DOSSIER

46745
47363

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

KKF INFO
Dagelijks op SCC TV,
Channel 20-2 rond 17.30 uur.

