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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF Vestigingen

Ondernemersavond
Onderwerp: “Mobiele betaling in Suriname”
Datum
Tijd
Plaats

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Gravenberchstraat# 33
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Public Relations KKF

: dinsdag 13 augustus 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: KKF-Conferentie hal

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.

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

Gravenberchstraat 33
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

(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

Dienstverlening van de KKF:

BEKENDMAKING
TER INZAGE LEGGING VOORLOPIGE KIEZERSLIJST
De KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN brengt hierbij
ter kennis van de ingeschrevenen, dat de VOORLOPIGE KIEZERSLIJST vanaf donderdag 01 t/m donderdag 15 augustus
2019 ter inzage ligt voor belanghebbenden en wel ten kantore
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gelegen te:
- Gravenberchstraat 33 (Paramaribo),
- Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 (Paramaribo),
- G.G. Maynardstraat 34-36 (Nickerie),
- Groningen (in het gebouw van de DC) (Saramacca),
- Kwattaweg br 664 (Wanica),
- Vierkinderenweg 2 / hoek Indira Ghandiweg (Wanica),
- J.B.S. Rebostraat 74 (Paramaribo – Noord),
- Oost – Westverbinding 251 (Commewijne),
- Granpasiweg 1 (Marowijne),
- Brownsweg Wakibasoe I (Brokopondo),
- Klaaskreekweg 30 (Brokopondo),
- Atjoni (Sipaliwini),
- alsook op alle Districtscommissariaten.
Iedere eigenaar, vennoot, beherende vennoot, directeur of
beheerder van een in het Handelsregister ingeschreven zaak,
waarvan het uitgeoefend bedrijf valt onder enige bedrijfsgroep,
resp. categorie, kan de Kamer tot en met donderdag 15 augustus 2019 naderen met het verzoek verbeteringen aan te brengen in de voorlopig vastgestelde kiezerslijst op grond van verkeerdelijk of in het geheel niet te zijn ondergebracht in bedoelde bedrijfsgroep, resp. categorie.

-

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

Aantrekken van Buitenlandse investeerders
Voor ondernemers met de ambitie en potentie voor groei, is het aantrekken van
een buitenlandse investeerder een ideale mogelijkheid om de beoogde doelen te
realiseren. Maar, voordat een partij durft te investeren in een project of onderneming, moet de economische situatie aantrekkelijk zijn. De investering moet een
zo klein mogelijk (financieel) risico met zich mee brengen. Een financier die zijn
eigen vermogen op het spel zet, zal om te beginnen zoeken naar feeling met het
bedrijf, het product of de ondernemer zelf. Natuurlijk zal ook de alternatieve financier vragen om een checklist met financiële kerngegevens, maar daarnaast kijkt
de investeerder naar de mate van ondernemerschap, continuïteit en onderscheidend vermogen. Eén van de grootste uitdagingen bij het aantrekken van vreemd
vermogen is de zogenaamde informatieasymmetrie tussen de financier en de
onderneming. Onvoldoende inzicht in de mogelijke risico’s en kansen van een
investering kan een financier doen besluiten om een financieringsaanvraag af te
wijzen of slechts een beperkt krediet aan te bieden tegen ongunstige voorwaarden.

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

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr
Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handelsen 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.
Administreer, begroot, evalueer en Beheers uw Kosten
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!
Nivesh, Administration & Finance Unit at KKF

Fablab STEAM Workshops
19 augustus - 19 september 2019

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
Drs. Joanne Pancham
Secretaris

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

STEAM: Science Technology Engineering Art Math
-

Maandagen : 6 + 7 jr
Dinsdagen
: 8 + 9 jr
Woensdagen : 10 + 11 jr
Donderdagen : 12 + 13 jr
Vrijdagen
: 14 + 15 jr

Tijd: 09:00 – 15:00 uur

De Industrie kijkt uit naar Beta ingestelde medewerkers, wij stimuleren STEAM daarom zo
jong mogelijk.
Registratie:

Fablab, Fabrication Technology Unit at KKF
Opletten bij investerings
beslissingen
Investeren in het buitenland kan op
verschillende manieren. Er zijn ondernemers die in een ander land een
bedrijf vanaf de grond opbouwen terwijl anderen een lokaal bedrijf overnemen of erin participeren.
Het motief om in het buitenland te investeren kan verschillen. Te denken valt bijvoorbeeld aan lage loonkosten, de nabijheid van afzetmarkten, of de aanwezigheid van specifieke technische kennis.
Van deze afwegingen zijn sommige sectorspecifiek en andere bedrijfsspecifiek.
Ook gemeenschappelijke delers spelen
een rol zoals: het zakenklimaat, de kwaliteit van de rechtstaat, operationele risico’s, politieke stabiliteit en de aanwezigheid van meer geavanceerde bedrijven.
Behalve de kwaliteit van de instituties is
het voor de investeringsvraag ook van
belang of een economie goede randvoorwaarden biedt om te investeren. Zeker
voor industriële bedrijven is de aanwezigheid van (andere) industriële clusters van
belang voor het aantrekkelijk zijn van een
land.

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

