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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:

Bij de KKF werd de vorige week van 17 - 19 juni de 1ste Suriname
International Mining, Energy and Petroleum Conference and Exhibition (SURIMEP) gehouden. Het hoofdthema van dit evenement was:
'Utilising Suriname's natural resources to underpin a sustainable
economy'. Minister Jim Hok van het Ministerie van Natuurlijke
Hulpbronnen dat i.s.m. AME Trading Ltd SURIMEP 2014 heeft georganiseerd, presenteerde bij de opening de 'keynote speech'.
SURIMEP 2014 werd
aangekondigd als een
'turnkey event' met als
focus onze mijnbouw,
energie en petroleum
industrieën, hun potentieel en duurzame ontwikkeling. Het evenement
omvatte een handelsexhibitie, rondetafel discussies, seminars alsook toeristische trips en bezoeken van technische aard
aan diverse locaties. Ons
land staat bekend om zijn
extensieve
natuurlijke
hulpbronnen en een groot
regenwoud. En recentelijk
heeft de regering zwaar

geïnvesteerd in infrastructurele ontwikkeling wat geresulteerd heeft in de rehabilitatie en uitbreiding
van de (zee) haven en de
renovatie en uitbreiding
van onze internationale
luchthaven te Zanderij.

AME
De AME Trading Ltd die
betrokken is geweest bij
de organisatie van SURIMEP 2014 is een grote organisator van 'business to
business' evenementen in
Africa en het Midden
Oosten en nu dus ook in
onze regio. Zij werkt samen met organisaties in

de publieke en private
sectoren van diverse landen en heeft een portfolio
van internationale klanten
waaronder enkelen van
wereldnaam en faam.
AME boogt op een ervaring van 16 jaar in het organiseren van internationale conferenties en handelsexhibities. Haar database van industriecontacten in Africa en het Midden
Oosten is een van de omvangrijkste. Met het organiseren van SURIMEP zijn
de vleugels nu ook uitgeslagen naar onze regio.
RMD
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23467

J.S. SETROSENTONO

Loefbeeklaan 10

Taxibedrijf

24001

Ds. Martin Luther Kingweg BR. 58

Exporteur, Winkelier

24008

EXPORTBEDRIJF R.N.
ABDOEL
TRIMO

Heiligenweg

Taxibedrijf

24012

WINKEL D.A. TEWARIE

Johannes Mungrastraat 49

Winkelier

24013

R.R. PIQUE

Taxibedrijf

24015

CAR RENTAL ENTERPRISE

Waterkant omgeving VCB/Centrale
Markt
Zinniastraat BR. 51

24030

NGATIMAN DJOJOMOENAWI Heiligenweg

Taxibedrijf

24038

TAXIBEDRIJF I. NABI

Waterkant (omgeving centrale markt)

Taxibedrijf

24045

Wayamoeweg BR. 58

Veeteeltbedrijf, Kwekerij

24048

PORK AND CHICKENFARM
A.J. TSEN YOU
J. GOKOEL

Ds. Martin Luther Kingweg 58

Grossier

24070

I.P. IDI - REDJOSENTONO

Heiligenweg Omgeving Telesur

Taxibedrijf

24075

W. MARDAN

Waterkant (omgeving centrale markt)

Taxibedrijf

24078

AMIRALI KHODABAKS

24081

M.K. CHANDI

Emielaan 96

Autobusdienst

24085

ISMAEL SLAMET

Sidoredjo Serie B no. 9

Grossier

24107

A.R. ROBERTS

Waterkant (omgeving centrale markt)

Taxibedrijf

24114

R.S. VALDINK

Heiligenweg

Taxibedrijf

24115

Y.R. MOESTRO

Patatastraat 12

Taxibedrijf

24116

TRANQUILO

Kankawastraat 3

Winkelier

24119

Anamoestraat 45

Administratiebureau

Sewdajalprojekt perceel 47

Winkelier

Anamesietstraat 3

Importeur

Uranusstraat 89

Importeur, Exporteur

24228

RST BUSINESS
CONSULTANT
BIEL'S ELECTRONIC- EN
VERFHANDEL
COURTAR IMPORT ENTERPRISE afgekort CIMEN
IMPORT- EN
EXPORTBEDRIJF HEVA
H.H. BRON

Goudenregenlaan 25

Exporteur

24305

A.I.A. GLUNDER

Cottica aan de Lawa

Winkelier

24123
24124
24199

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

India

Europharm International

prod. van farmaceutische en nutraceutische producten geint. in
het inkopen van benodigde apparaturen
europharm@indiatimes.com
investeerders in het produceren
van intraocular lenses
www.omnilens.in

India

Omni

CITAAT

"Een van de merkwaardigheden/problemen van voetbal is,
dat de enige mensen die weten hoe gespeeld moet worden,
niet op het veld staan, maar op de perstribune zitten en als
analisten en verzorgers van voor- en nabeschouwingen in tv
studio's". (Yor Sunitram)
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

1ste SURIMEP 2014
bij KKF gehouden

SURIMEP

Opmaak

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

u

dat ?

Beoefenaren van het journalistieke beroep behoren volgens guru's van deze discipline, altijd argwanend te zijn. Het credo van de journalist is: 'Wees geen nuttige
idioot voor tipgevers en bronnen. Besef dat wanneer ze informeren over een wantoestand, ze een eigen doel voor ogen hebben'. Vooral politici en anderen die in topposities aan de weg timmeren, moeten het ontgelden. De wereldberoemde journalist
Izzy F. Stone van Stone's Weekly stelt keihard : 'niets van wat zij zeggen moet worden geloofd'. Feiten en nogmaals feiten, daar gaat het om. Maar wat zijn feiten? Het
zijn constructies, door onze geest geïsoleerd uit een complexe en verwarde werkelijkheid. De verslaggever kiest de feiten. Journalistiek kan daarom nooit neutraal of
objectief zijn. Zij is altijd geëngageerd. Dat kan zijn: a) maatschappij bevestigend; b)
maatschappij kritisch; of zelfs c) maatschappij ondermijnend. De ideale perceptie is
die van de pers als een onafhankelijke macht die los van politieke stromingen een
controle functie uitoefent. Volgens de Engelse persmagnaat Lord Northcliffe is 'alleen
journalistiek die tracht te onthullen echte journalistiek'. Onthullende journalistiek is
echter afhankelijk van de 'Civil courage' van mensen die kennis dragen van geheime
informatie die in het algemeen belang openbaar moet worden gemaakt. Deze vorm
van journalistiek vereist een zoekplan en doelgericht opsporen van verborgen informatie. Het uitzoeken tot op de bodem is langdurig, arbeidsintensief en er moeten talrijke en diverse bronnen zijn. Men spreekt daarom ook wel van projectjournalistiek,
waarbij journalisten worden vrijgemaakt voor een enkel onderwerp. Journalisten in
deze genre gaan uit van het gegeven dat 'de dingen niet zijn wat ze schijnen te zijn'
oftewel: 'Mundus vult decipi ergo decipiatur' (De wereld wil bedrogen worden dus
wordt zij bedrogen). Ze willen daarom de sociale, politieke economische werkelijkheid in haar ware gedaante tonen.

Verhuurbedrijf

Aannemer

Aan elkaar gerelateerde
planningen
Er is een duidelijke relatie tussen planningen op lange, middellange
en korte termijn. Uitgangspunt is de lange termijn planning (LTP)
waarin doelstellingen zijn geformuleerd waarvan algemeen beleid
wordt afgeleid. De middellange termijn planning (MTP) vertaalt de
LTP in termen van gewenste productiemiddelen, behoefte aan
arbeidskrachten en bepaling van de capaciteit. In de korte termijn
planning (KTP) leidt dit alles tot het ontwerp van het productiesysteem op basis van beschikbare arbeidspotentieel en productiemiddelen en werkopdrachttoewijzing.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “CCTV systeem met Cloud Opslag”
Inleider: R. Brown Technical Consultant van
Eagle Eyenetworks
Datum: di. 24 juni 2014
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE

KTP
De lange termijnvisie is
dus het uitgangspunt
waaruit een middellange
termijnplanning wordt afgeleid; en uit de MTP
vloeit dan logisch de korte
termijnplanning
(KTP)
voort. De korte termijnvisie maakt dus deel uit van
de middellange termijnvisie, die op haar beurt is
geïntegreerd in de lange
termijnvisie. LTP, MTP en
LTP staan beslist niet los
van elkaar. In de korte termijnplanning zijn twee
verschillende planningsmethodieken te onderscheiden: Netwerkplanning en Productieplanning. De eerste gaat uit
van de tijd die beschikbaar is voor de uitvoering
van een project en de
tweede van de bezetting
van de productiemiddelen.

(bijvoorbeeld via planbord
of planschema); de doorlooptijd (bewerkingstijd en
wachttijd) van verschillende orders is daarbij secundair.
Netwerkplanning
daarentegen richt zich in
de eerste plaats op het
vaststellen van de totaal
benodigde tijd en het vinden van mogelijkheden tot
verkorting daarvan. Bezetting van beschikbare
productiemiddelen is dan
gewoonlijk secundair. Netwerkplanning en productieplanning vullen elkaar
soms aan waarbij afhankelijk van het te bereiken
resultaat voor de ene of de
andere techniek wordt gekozen. Vaak worden beide
technieken voor een zelfde project naast elkaar gebruikt.

Definities
Er zijn vele definities van
het begrip planning maar

in al die definities zijn een
tweetal essentiële kenmerken te onderscheiden:
1) Planning is gericht op
de toekomst. Naarmate
voorspellingen over onzekerheden met grotere
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
gedaan
kunnen worden, zijn meer
gedetailleerde planningen
mogelijk; en 2) planning
heeft betrekking op toekomstige acties. Het gaat
niet om beschouwingen;
er moeten beslissingen
worden genomen. Men
staat niet passief tegenover toekomstige, onzekere gebeurtenissen maar
wil deze zoveel mogelijk
beheersen. Een definitie
van planning kan dus zijn:
'het in de tijd coördineren
van handelingen en middelen gericht op het bereiken van gestelde doelen'.
RMD

Verschillen
Productieplanning beoogt
een zo gunstig mogelijke
bezetting van de beschikbare productiemiddelen

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

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 - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 10/06/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,56
Pound sterling
5,63
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
327,04
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,67
Brazil real
1,50

