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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond
KKF is op reces gedurende de maand september
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.

Cash On Delivery (COD)
Colin Turner, een internationale autoriteit op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling, stelt dat een beginnend bedrijf zich altijd moet beperken tot de
COD-regel. Omdat een nieuw bedrijf nog geen kredietwaardigheid heeft
opgebouwd en nog geen controleerbare boekhouding of zakelijk ‘curriculum vitae’ heeft, waardoor het moeilijk krediet kan krijgen en nog niet veel
rood kan staan.
Cash On Delivery oftewel contant bij aflevering is dan de manier van betalen.
Volgens Turner zou de economie er stukken gezonder uitzien als elk bedrijf de
COD-stelregel tot onderdeel van het werkethos zou maken. Bijna altijd blijkt bij
onderzoek na een faillissement dat bijna altijd cashflow de boosdoener was. Zijn
advies aan vooral beginners: “Bekijk nogmaals je huidige zakelijke kosten. Zijn ze
echt essentieel voor je werk. Dragen ze werkelijk bij aan je inkomen of zijn ze verworden tot een vaste bedrijfsuitgave, een gewoonte, waar je maar voor blijf betalen. Een zelfstandige mentaliteit hebben betekent dat je persoonlijke verantwoordelijkheid moet nemen, aan jezelf verantwoording schuldig moet zijn en de taken
die van je verwacht worden op je moet nemen. Je bent dan proactief i.p.v. reactief.” Met Mark Twain zegt Turner: ‘Er zijn geen zekerheden in dit leven, alleen
maar kansen.’ Hij benadrukt dat om je uiteindelijke doel te bereiken je jouw
belangrijkste bezit volledig tot ontwikkeling moet laten komen: Jezelf.’ RMD

Het belang van geformaliseerd ondernemerschap
De KKF constateert een toenemende schuchterheid van met name huisvlijters en
andere zelfstandigen met of zonder personeel. De meest frequent aangegeven
rede daartoe is de huivering een disproportionele belastingaanslag tegemoet te
zien. De Kamer propageert eerlijke concurrentie waarbij bedrijfskosten zoals
belastingen en sociale bijdragen voor elke ondernemer geldt. De KKF is niet de
instantie die de belastingdienst van inschrijvingen in het Handelsregister op de
hoogte stelt, de belastingdienst heeft haar eigen methodiek voor natrekking van
inkomsten, ongeacht uw inschrijving of niet. Het formaliseren van uw activiteit
biedt u de optie uw privé vermogen van uw ondernemingsactiviteit te scheiden,
een separate bankrekening te openen, een trackrecord op te bouwen, opgenomen te worden in cluster organisaties, in aanmerking te komen voor sector incentives, infrastructuur en overige. De economie is afhankelijk van het bedrijfsleven,
het bedrijfsleven onderhevig aan de mate van good governance waar wij het entrepeneurial lead example principe hanteren. De KKF stipuleert het belang van
een geordende maatschappij waarbij wij onze bijdrage leveren tot formaliseren
van de informele sector. Wij nodigen zelfstandigen die nog niet voldoen aan de
criteria van volwaardig ondernemerschap uit voor begeleiding in dit traject.

International Standard Industrial Classification of All Economic (ISIC)
ISIC Code is door de Verenigde Naties ontworpen en wordt gebruikt voor analysedoeleinden waarbij bepaalde elementen gekozen en gegroepeerd worden op basis van specifieke kenmerken m.n. alle economische
fenomenen die in de vorm van statistieken moeten worden beschreven, vereisen dus een systematische classificatie.
Classificaties zijn als het ware het systeem van talen die worden gebruikt bij de communicatie over en statistische verwerking van de betrokken fenomenen. Ze verdelen het universum van statistische gegevens in categorieën die zo homogeen mogelijk zijn met betrekking tot die kenmerken die het voorwerp uitmaken van de
betreffende statistieken.
Het doel van de ISIC-code is als een standaardclassificatie van productieve activiteiten en om een reeks activiteiten categorieën te bieden die kunnen worden gebruikt voor de verzameling en presentatie van statistieken op basis van dergelijke activiteiten. ISIC streeft er daarom naar om deze reeks activiteitencategorieën zo
te presenteren dat entiteiten kunnen worden geclassificeerd volgens de economische activiteit die zij uitoefenen.
Het invoeren van ISIC-codes is ingegaan op 03 oktober 2016 in Het handelsregister. Bij eerder ingeschreven
dossiers wordt de code geplaatst zodra er een mutatie in het dossier plaatsvindt. Ook dossiers zonder mutatie zullen t.z.t. voorzien worden van de code. Het plaatsen van de code in het dossier gebeurt niet automatisch maar handmatig.
Het geheel van de economische activiteit is hierbij onderverdeeld in 17 groepen (sections), die met een hoofdletter zijn aangegeven. Parallel daaraan loopt een indeling in 99 subgroepen (divisions), die met twee cijfers
zijn aangegeven. Zo komt groep A overeen met subgroepen 01 t/m 03, groep B met subgroepen 05 t/m 09,
groep C met subgroepen 10 t/m 33, enzovoort. Elke subgroep kan weer verder worden onderverdeeld, waartoe nog vier cijfers ter beschikking staan. Een indeling van drie cijfers wordt een group, een van vier cijfers
diep wordt een class genoemd.
De hoofdindeling ziet er als volgt uit:
A - Agriculture, hunting and forestry (landbouw, jacht en bosbouw)
B - Fishing (visserij en aquacultuur)
C - Mining and quarrying (mijnbouw)
D - Manufacturing (industrie)
E - Electricity, gas and water supply (nutsbedrijven)
F - Construction (bouw)
G - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods
(groothandel, detailhandel en reparatiebedrijven)
H - Hotels and restaurants (horeca)
I - Transport, storage and communications (verkeer, opslag en communicatiebedrijven)
J - Financial intermediation (bankwezen)
K - Real estate, renting and business activities (makelaardij)
L - Public administration (overheid, leger en sociale verzekeringen)
M - Education (onderwijs)
N - Health and social work (gezondheidszorg en sociaal werk)
O - Other community, social and personal service activities (andere maatschappelijke, sociale en persoonlijke
dienstverlening)
P - Private households with employed persons (privéhuishoudens met personeel)
Q - Extra-territorial organizations and bodies

CITAAT
Human resource management kan eenvoudig omschreven worden als het ontwikkelen van het menselijk kapitaal in de organisatie. Om de organisatie bij de tijd te houden moet in de mens geinvesteerd worden.
(R. van Tellingen)

VACATURES

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

Multi disciplinair HBO / Universitair opgeleiden voor diverse fucties
Sollicitaties richten naar HRM@Bufes.sr

VISIT OUR WEBSITE:
WWW.SURINAMECHAMBER.COM

Uw prototype in 3-D, Shopbot gravering, laser cutting, basic
robotics en meer.

Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven

Het fablab stimuleert de fabricage technologie d.m.v. visualisatie van projecties.
Voor advies, research en begeleiding kunt u bij ons terecht.

Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de mogelijkheid een expert uit
Nederland of Canada te krijgen voor assistentie.
Uw eigen inbreng is minimaal, meer in de zin van lokaal transport en werkmateriaal. De expert begeleid u
gedurende gemiddeld 3 maanden.

Fablab, Fabrication Technologies Unit at KKF
Indien nodig kan er een beroep worden gedaan op vervolg expertise en andere ondersteunende diensten.

Administreer, begroot,
evalueer en Beheers uw Kosten

Business Innovation, Improvement Unit at KKF
I.s.m. de PUM, FAO en CESO

Bereid u zich voor op de implementatie van de wet op de jaarrekeningen. Kleine
ondernemers kunnen voor assistentie in financiële aangelegenheden bij ons
terecht.
Ondernemers die overwegen te investeren in kleinere ondernemingen zijn zeer
welkom. Beleggen, een zinnige vorm van sparen!

JAARBEURS 2019
27 November - 3 December

Nivesh
Administration & Finance Unit at KKF

PROMOTION EVENT

BUFES

Registratie tot uiterlijk 15 november

Voor het huren van zalen en evenementenhallen, alsook voor
het organiseren van uw events.

Health & Wellness Fair 2019

Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr,
www.bufes.sr

11 Oktober - 13 Oktober
Registratie tot uiterlijk 14 september

KKF Vestigingen
Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

Gravenberchstraat 3
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

Dienstverlening van de KKF:
(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

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het
Handels- en 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.

-

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

