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Maandag 13 januari 2014

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:

Inrichting

Krachtens de Handelsregisterverordening
van
1936 no. 149 is een ieder
die economische activitei-

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

21285

M.S. BECK

Tapoeripa

Winkelier

30736

Kwattaweg 232

Bemiddelingsbureau

36715

BEMIDDELINGSBUREAU
PRIMA
SHAHEED M. IBRAHIM

Kwattaweg 294A

39881

D POINT DVDTHEEK

Kwattaweg 381

Importeur, Grossier,
Exporteur
Verhuurbedrijf

40287

CONSULTANCY THE GURU

Kwattaweg 375

40376

TOP TRONIX

Servicebureau,
Bemiddelingsbureau
Kwattaweg 238, in de K.L. Mall N.V. Winkelier

41614

BARKHA TRADING

Kwattaweg 317

Importeur, Winkelier

41620

FELONG RESTAURANT

Kwattaweg 347

Eet- En Drankinrichting

42304

JASON H. SION

Kwattaweg 340

Autobusdienst

42646

ACTA DAGBLAD

Uitgeverij

43539

I.M.B. PRODUCTIONS

Kwattaweg 244c (1e etage
Soenders Supermarket)
Wilhelminastraat 4

43647

DEANTES C.V.

Kwattaweg 244

43882

YONGHAI CHEN

Kwattaweg 354

Servicebureau, Promotion
Bureau
Importeur, Exporteur,
Distributeur
Importeur

44157

WILHELMINA TAXI

Wilhelminastraat 12

Taxibedrijf

44216

CHEN RONGHUI

Kwattaweg 295

Importeur

45120

Grossier

46919

AMAZONIA INTERNATIONAL Libanonweg 127
DISTRIBUTION afgekort A.I.D.
QIU XUFANG
Kwattaweg 341

47454

KEVIN VAN DIJK

Kwattaweg 242

Importeur

50062

R.A. EXPORT

Kwattaweg 327

Exporteur

50413

MATIE GLASHANDEL

Kwattaweg 348

Winkelier

50433

GUOCHENG ZHANG

Kwattaweg 290

Importeur

51360

CHENJO TRADING

Kwattaweg 326

Importeur, Exporteur

52694

DB'S RESTAURANT

Wilhelminastraat 2

Eet- En Drankinrichting

55395

YOUNG NATURE

Wilhelminastraat 2

Adviesbureau,
Servicebureau

Anil Padarath - ovz. KKF
ten ontplooit, verplicht tot
registratie in het Handelsregister van de KKF. Dit
register is volledig gedigitaliseerd en dossiers zijn
binnen enkele seconden
beschikbaar. Na een mutatie is gelijk een uittreksel
beschikbaar en naamsgoedkeuringen kunnen via
de website worden aangevraagd. Het Stichtingenregister werd op 23 mei
2013 overgenomen van
het Ministerie van Justitie
en Politie. Het betreft een
bestand van circa 20 duizend stichtingen. De digitalisering van dit bestand
is nog niet afgerond, maar
nieuwe inschrijvingen gebeuren wel elektronisch.
De KKF missieverklaring
luidt: 'De KKF bevordert
een cultuur van ondernemerschap en daardoor
economische groei in
Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

uitvoerig de One Stop
Window en andere activiteiten en initiatieven waarbij de Kamer betrokken is
zoals o.m. de Caribbean
Association of Industry
and Commerce (CAIC),
de beurzen en het Kinderboekenfestival. Bij haar
werk bedient de Kamer
zich van: het internet
(www.surinamechamber.
com, facebook en twitter),
de radio (wekelijks programma via radio 10 op
zondagen), de krant
(KKF-ACTS in DWT op
maandagen) en de ondernemersavond bij de KKF
(elke dinsdagavond aanvang 19:00 uur). Het KKF
adres is: Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37 (Beursterrein),
Paramaribo,
Suriname. P.O. Box 149.
Telefoon: (597) 530311/
530313,
Fax:
(597)
437971. E-mail: chamber
@sr.net en www.surinamechamber.com.

Communicatie
De inleider besprak ook

RMD

CITAAT
"It's not the strongest of the species that survives, nor the
most intelligent that survives. It's the one that is the most
adaptable to change”.
(Charles Darwin)

Wist

Nr. 626

BEKENDMAKING

Anil Padarath, de ondervoorzitter van de KKF, presenteerde op de
laatstgehouden ondernemersavond het thema: 'De Kamer van
Koophandel en Fabrieken nader bekeken'. Aan de orde kwamen:
structuur, doelgroep, missie, doelen, activiteiten, het Handels- en
Stichtingenregister en de One Stop Window. De KKF werd op 10 mei
1910 opgericht (GB 1910 no.11) en is een rechtspersoon (Landsverordening van 15 juni 1962).

Missie

Opmaak

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF nader bekeken
en belicht

De KKF telt 21 Kamerleden en 21 plaatsvervangende leden die acht bedrijfsgroepen vertegenwoordigen. Uit de 21 Kamerleden wordt een bestuur gekozen dat bestaat
uit een voorzitter, ondervoorzitter en zes andere
bestuursleden. De dagelijkse leiding berust bij de
Voorzitter en de Secretaris. Momenteel zijn dat ir.
Henk Naarendorp en drs.
Joanne Pancham. De Kamerleden en hun plaatsvervangers worden conform het Kiesreglement
KKF (GB 1962 no. 107)
voor vier jaar gekozen,
maar het bestuur van de
Kamer wordt om de twee
jaar gekozen. Zo werd op
donderdag 2 januari
jongstleden het bestuur
o.l.v. ir. Henk Naarendorp
herkozen, na twee jaar te
hebben aangezeten. De
verantwoordelijkheden
van het dagelijks bestuur
betreffen: Het Handelsregister, het Stichtingenregister, de Stichting Suriname Business Informatie
Center (SBIC) en de
Stichting Business Support Organization Suriname (BUSOS). Onder
SBIC vallen de One Stop
Window en Entrepreneur
Supprt Center (ESC) en
onder BUSOS ressorteren Trainingen en Beurzen.

: 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 ?

Zo aan het begin van 2014 is het goed onze ingesleten gewoonten onder de loep te
plaatsen, want zij bepalen de kwaliteit van ons leven. Gewoonten gebaseerd op fundamentele principes maken de mens in hoge mate effectief en succesvol. Inzicht in
onze paradigmas en weten hoe een paradigma shift te bewerkstelligen, is daarom
erg belangrijk. Paradigma (Grieks) betekent: model, theorie, perceptie, aanname of
referentiekader. Het is hoe we dingen zien in termen van perceptie, begrijpen en
interpreteren. Ter verduidelijking nemen we een stadskaart. Zij is niet de stad, maar
geeft slechts een overzicht van bepaalde aspecten ervan. Zo is ook een paradigma
slechts een uitleg, een theorie of een model van iets anders. Een vreemdeling, voor
het eerst in Suriname, moet, gewapend met een stratenkaart, ergens in Paramaribo
wezen. Maar stel dat de kaart die hem gegeven is verkeerd gelabeld is. Er staat
door een drukfout Paramaribo op, maar het is een kaart van Nickerie. Kun je je de
frustratie, de ineffectiviteit voorstellen om, als vreemde die het niet meteen doorheeft, je bestemming te bereiken? Correcte op universele principes gebaseerde
paradigmas zijn voorwaarden voor een effectief en succesvol leven. Paradigmas, of
de wijze waarop we dingen zien, zijn de bron van de wijze waarop we denken en
handelen. Twee mensen kijken naar het zelfde object, hetzelfde probleem, raken in
discussie, zijn het oneens met elkaar en toch kunnen beiden gelijk hebben. Het is
niet logisch, het is psychologisch. We moeten beseffen dat ons denken, attitude en
gedragingen onze paradigmas als bron hebben. Het getuigt van wijsheid te onderkennen dat we de wereld niet zien zoals ze is, maar zoals we zijn of zoals we geconditioneerd zijn haar te zien. Wie niet tevreden is over zichzelf en zijn prestaties in het
leven, doet er goed aan te werken aan zijn/haar basis paradigmas. Toets ze aan universele principes waarmee ze in overeenstemming horen te zijn. Ons karakter is
een compositie van onze gewoonten. Iemand heeft het ooit zo gezegd: zaai een
gedachte, oogst een actie; zaai een actie, oogst een gewoonte; zaai een gewoonte, oogst een karakter, zaai een karakter en oogst een bestemming. Laat 2014 het
jaar zijn van het speuren naar, liquideren van en vervangen van gewoonten die ons
achterhouden i.p.v. vooruit helpen doordat ze gebaseerd zijn op incorrecte gedachten en niet op universeel geldende principes.

Importeur

CAIC moet herstructureren
De Caribbean Association of Industry and Commerce (CAIC) moet
geherstructureerd worden om de uitdagingen van deze tijd aan te
kunnen. Ramesh Dookhoo, President van de CAIC, stelt dat dit nodig
is vanwege de veranderende economische en sociale condities van
de regio. Promotie en het bevorderen van handel moeten gefaciliteerd worden.

Barbados
Op de onlangs op Barbados gehouden 56ste
meeting van de CAIC
werd een nieuw bestuur
onder voorzitterschap van
Ramesh Dookhoo gekozen voor de periode van
twee jaar. Suriname is in
dit bestuur vertegenwoordigd door de ondervoorzitter van de KKF, Anil
Padarath, als Vice President. Eerder had Suriname geen vertegenwoordiger in het CAIC
bestuur. Dit bestuur is
voornemens de relaties
met de CARICOM en
regionale
overheden
nieuw leven in te blazen
'to show the regional sector that the CAIC lives and
is back in business' zegt
Dookhoo. Hij is voormalig
president van de Guyana
Private Sector Commission en voorzitter van de
Guyana Manufacturers
Association.

CAIC
De CAIC is een overkoepende organisatie die de
belangen behartigt van de
Caribische private sector
op regionale en internationale meetings over economisch-, sociaal- en milieubeleid. Op deze meetings zoekt zij ondersteu-

ning voor de inzichten van
de leden m.b.t. diverse
issues. Ondermeer gaat
het dan om de positie van
de private sector inzake
handelsarrangementen
(CSME en FTAA), ontwikkeling van een regionale
kapitaalmarkt, vestiging
van regionale regelgevende instanties, lucht- en
zeetransport, ontwikkelingsprogrammas die externe financiering behoeven, de meest recente
wetgeving over gezondheid, veiligheid, milieu etc.
Door de globalisatie en
toenemende concurrentie
is het om te overleven van
belang dat de Caribische
private sector samenwerkt
om van elkaars expertise
te leren en met elkaar te
netwerken om zodoende
onze vaardigheid in het
krachtig concurreren te
maximaliseren. Door partnerschapsactiviteiten
oefent de CAIC impact uit
op ontwikkeling, groei en
concurrentie positionering
van het Caribische business milieu.

cilitating the development,
growth and competitive
positioning of Caribbean
businesses
in
the
changing world economy,
by providing products and
services that are valueadding to our members
and representing their
interests in the regional,
international and hemispheric fora”. De CAIC visie luidt: "The creation of a
Caribbean Private Sector
that is internationally competitive and cohesive in
it’s approach to dealing
with opportunities and
challenges”.
RMD

MS en VS

Wij monitoren immers
het proces van aanvraag
tot verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

De mission statement van
de CAIC luidt alsvolgt:
"The Caribbean Association of Industry and Commerce is committed to fa-

ONE
STOP
WINDOW
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het hele
loopwerk en
kostbare tijd!!!

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Verhoging
van concessierechten in
de bosbouwsector”
Inleider: Benito Chin Ten
Fung
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal
Onderwerp:Presentatie
Apura Networks: Het verbinden van Surinaamse
ondernemers wereldwijd
Inleider: Miguel Rodrigues
- Founder & Chairman
Apura Networking Foundation
Datum: di. 14 januari 2014
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.

Douanekoersen
M.i.v. 07/01/2013 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,56
Pound sterling
5,49
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
320,26
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,38
Brazil real
1,41

