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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

BEKENDMAKING

UITNODIGING
aan participanten / deelnemers van

MADE IN SURINAME BEURS 2016

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:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

15643

A.D. JANKIE

Noordwijkweg 60

Aannemer, Verhuurbedrijf

26562

TAXATEUR BOLLY

Alamoestraat 12

Makelaar, Taxateur

37921

STAP CONSULTANCY

Viooltjestraat 9

Adviesbureau

37922

SHUGUO LIU

Prinsenstraat 29

Importeur

37938

Somaiweg 2 no. 4

Importeur

37941

INNOVATION
INTERNATIONAL
BAYI SUPERMARKET

Winkelier

37946

ALRAY IMPORTS

Verlengde Hoogestraat hoek
Celinastraat no. 56
Goedoenweg 1

37947

F.R. AUTOPARTS

Molenpad 4

Winkelier

37954

TAXIBEDRIJF
RADJENDREPERSAD GOKOEL

Kapurilaan 19

Taxibedrijf

37955

C1000

Hebiweristraat 10

Bemiddelingsbureau

37965

Izaak J. Burnetstraat 81

Barbier

37972

MURWIN P. GORING
BARBERSHOP
BAKKERIJ FIRDAUS

Frederikshoopweg 72

Bakker

37979

S.G. RAMPERSAUD

Mispellaan 13

Importeur, Exporteur

37990

San Souci km. 21

Aannemer

37996

GRONDVERZETWERKEN
BAJNATH
WEN LONG IMPORT

Poseidonstraat 39

Importeur

38526

R. KALISINGH

Garnizoenspad 23 D

Importeur

38528

A.S. BOUSAID

A. Allabaksweg 15A

Importeur

38539

RAMJIT IMPORT-EXPORT

Cocobiacoweg 38

Importeur, Exporteur

Ingrediënten in recept
voor leiderschap

38542

LEO GEYSVLIET

Rosalinastraat 2

Taxibedrijf

38545

JEUN HYING GIL

Puimsteenstraat 13

Exporteur

38551

Wie leiding geeft uit honger naar macht en om zijn of haar ego te
bevredigen zal niet in staat zijn het vertrouwen van degenen aan wie
leiding wordt gegeven, vast te houden. De ware leider is gericht op
principes en niet op zichzelf; hij of zij gebruikt zo min mogelijk macht
om effectief te handelen.

38560

QIN HONG SURINAME
Hoogestraat 61
TRADING
ROY' S IMPORT EN EXPORT Cassialaan 136

"Er zijn 10 belangrijke ingrediënten in het recept
voor het ontwikkelen van
leiderschap. Deze zijn:
Integriteit en ethiek, doelen en doelgerichtheid,
energie en enthousiasme,
moed en nuchterheid, inzet en bewustzijn van
prioriteiten, non-conformisme en onafhankelijkheid, inzicht en geduld,
waardering en empathie,
overtuiging en toewijding
en liefde en aandacht”.
Aan het woord is Colin
Turner een internationale
autoriteit op het gebied
van persoonlijke ontwikkeling. De enige manier

38610

TEACH-OUT
Datum: dinsdag 24 mei 2016
Tijd: 18.00 uur (inloop: 17.30 uur)
Plaats: KKF Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

KKF overlegt met
ondernemers
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
heeft donderdag jongstleden met haar leden vergaderd inzake de op handen
zijnde aanpassingen van
de energie-tarieven. De
voorstellen m.b.t. de fasering voor alle categorieën,
zoals door de KKF aan de
regering gedaan, zijn aan
de ondernemers gepresenteerd. De Kamer heeft
immers een traditie van
steeds terugkoppelen en
zich vergewissen van
draagvlak voor haar beleid.
KKF-voorzitter
Jayant A. Padarath gaf

aan dat de verhoging van
energietarieven voortgang
heeft na overleg met de
KKF, overige bedrijfslevenorganisaties en andere
relevante gesprekspartners van de regering.
Voorafgaand aan de meeting hadden de ondernemers hun factuur informatie via sms-berichten doorgegeven voor verificatie
van de calculaties van de
KKF deskundigen. Vrijdag
jl. is er een vervolgoverleg
geweest waarvan de uitkomst wederom aan de leden zal worden bekend
gemaakt. Feit is dat de

om de goodwill en hoogachting van de mensen
met wie de leider werkt te
behouden, is om het te
verdienen. Ieder van ons
krijgt uiteindelijk erkenning
voor wie wij echt zijn en
niet voor wie wij proberen
of voorwenden te zijn. Wederzijds vertrouwen ontstaat niet van de ene op
de andere dag. Daar is tijd
en inzet voor nodig. En
eerlijkheid kan niet openen dichtgedraaid worden,
zoals een kraan. Mensen
gaan onmiddellijk de motieven van een leider wantrouwen wanneer deze
plotseling aardig tegen

KKF geen principiële tegenstaander is van de tariefsaanpassingen.
De
KKF neemt daarin haar
verantwoordelijkheid om
het belang van de samenleving en het bedrijfsleven
in het bijzonder, te verdedigen. Het besef dat het
bedrijfsleven de spil is van
de economie, alsook verantwoordelijk is voor arbeidsplaatsen, is in ieder
geval voor alle partijen de
rode draad van het overleg.

RMD

hen wordt. De juiste
motieven zijn veel belangrijker dan de juiste handelingen. "Leiders die oprecht zijn hoeven daarmee
niet te koop te lopen" zegt
Turner. "Hun oprechtheid
is duidelijk zichtbaar in
alles wat ze ondernemen
en wordt al snel algemeen
bekend”. Hij stelt dat de
meeste mensen in een leider iemand zoeken die
eerlijk, oprecht en recht
door zee is. Iemand die
werkelijk hun belangen
behartigt en die ze kunnen
vertrouwen.
RMD

CITAAT
"De meeste mensen geven niet graag toe dat ze ongelijk hebben en hebben,
op zijn zachtst gezegd, een lichte neiging om koppig aan hun meningen vast te
houden, zonder acht te slaan op tegen bewijzen". (E.R. Emmet)

Wist

u

dat ?

Als we onze privégedachten en redeneermethoden eerlijk nagaan zullen we vaak
moeten toegeven dat ons voornaamste motief niet altijd een onbaatzuchtig verlangen naar de waarheid is. Niet zelden willen wij de waarheid wel weten, mits die
waarheid naar onze zin is. Voorbeelden te over van hoe vaak we niet beginnen met
een conclusie, voorgeschreven door onze gevoelens, vooroordelen of gewoonten
om daarna te zoeken naar redenen en argumenten die onze conclusie ondersteunen. Voor argumenten die ons niet te pas komen zijn we dan doof en blind. Ons denken moet geen wensdroom zijn in de zin dat we denken dat iets waar is omdat we
dat graag willen; overigens is het onvermijdelijk dat onze bedoelingen voortkomen
uit onze wensen. Het is van belang dat we factoren herkennen die ons denken beïnvloeden (gewoonten, gevoel en vooroordeel). In discussies moeten we proberen
eerlijk uiteen te zetten wat onze conclusies zijn en waarom; bewaar daarbij een
zekere soepelheid, zodat we van mening kunnen veranderen, wanneer bewijzen en
argumenten van anderen ons doen inzien dat dit redelijk is. Helaas komt het zelfs
bij intelligente mensen maar al te vaak voor dat ze het debat willen winnen i.p.v. iets
te leren van de meningen en argumenten van anderen en tevens de kennis van
anderen te verrijken. We moeten het verschil kunnen zien tussen meningen die
terecht zijn en andere die ten onrechte op gevoelens gegrond zijn; tussen zuiver
logische fouten en listige trucjes die tot doel hebben te overreden i.p.v. te overtuigen. Kortom: Om doeltreffender te denken zullen we meer en gerichter over ons
denken moeten denken.

38564
38601

Importeur

Importeur

ELISABETH'S IMPORT EXPORT
SYDNEY GUARD SERVICE

Rotistraat 23

Importeur, Exporteur,
Verhuurbedrijf
Importeur, Exporteur

Wilhelminastraat 37

Bewakingsdienst

RABIN ZWAARMATERIEEL
VERHUUR

Mandolinestraat 23

Verhuurbedrijf

Belastingtip 14
Belastingschuld wordt namens de Inspecteur bepaald door de zogeheten aanslagregelaars bij de inkomstenbelasting. Zij zijn o.a. belast met het controleren van aangiften en het opleggen van aanslagen, m.n. als geen of onjuiste aangifte is gedaan.
Verschuldigde belasting moet aan de Ontvanger der belastingen worden voldaan;
er zijn kassa's en een administratieve afdeling voor correcte verwerking. In het Self
Assessment systeem voor inkomstenbelasting berekent de belastingplichtige zelf
zijn belastingschuld en betaalt deze bij indiening van de aangifte. Bij voorlopige
aangifte mag in vier kwartaaltermijnen worden betaald. Er wordt automatisch rente
in rekening gebracht als niet op tijd wordt betaald. Voorts kan voor het onbetaalde
bedrag een aanslag met boete worden opgelegd. Er mag per bank worden overgemaakt maar als de bank de betaling niet correct uitvoert wordt dit aangemerkt als
verzuim van de belastingplichtige. Openstaande belastingschulden nagaan kan bij
loket 9 van de Ontvanger (Van Sommelsdijckstraat) door een 'current account'-uitdraai op te vragen voor nu nog SRD 1,00 per vel. Op deze uitdraai staan ook bedragen van opgelegde aanslagen waarvan geen kennisgeving werd ontvangen.Let
op: Op een uitdraai van openstaande belastingschulden staan reeds betaalde
bedragen niet vermeld. Wilt u die toch zien dan kan, ook bij loket 9, een C-uitdraai
per belastingsoort worden opgevraagd; hierop is ook te zien of eventueel een aanslag leidend tot teruggave is opgelegd en verwerkt als een negatief bedrag. Op elke
uitdraai staan codes; de belangrijkste in kolom At (Aanslagtype). Code 8 staat voor
voorlopige aangifte inkomstenbelasting; code 10 voor voorlopige aanslag; code 21
verwijst naar een definitieve aangifte inkomstenbelasting en code 30 naar een
definitieve aanslag. Bj in de eerste kolom staat voor het Belastingjaar. Het is raadzaam om jaarlijks een uitdraai van openstaande posten op te vragen.
(bron: marcel.persad@bdo.sr, belastingadviseur bij BDO).

INNOVATIE OPENDAG
Zaterdag 23 juli 2016
16:00 - 20:00 uur in de KKF-Beurshal,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
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!
Deelname is Gratis
Dit is uw kans om uw creatie te delen met de buitenwereld.
Voor de winnaar hebben wij een leuke prijs!
De innovatie opendag is een initiatief van Stichting Business Innovation Suriname.
Voor info en registratie: tel.no. 530311 tst. 130
E-mail: stichtingbusinessinnovationsur@gmail.com

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp:“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”
Inleider: Gilbert van Dijk
(SBC-directeur)
Discussieleider: Biekram
Ganga (KKF-bestuurslid)
Datum: 24 mei 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

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

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

