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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

MADE IN SURINAME BEURS 2015
BUY LOCAL, BRAND GLOBAL

29 april - 3 mei
van 17.00 - 22.00 uur
Locatie: KKF-beursterrein, Ingang: Borretstraat
Entree:
Volwassenen - SRD 6,- p.p.
Kinderen t/m 10 jaar en 60-plussers - SRD 3,- p.p.
Activiteiten: Bedrijven Cook-out, demonstraties: bamboe, verwerking Palepu, slangen, podosirie
verwerking, sieraden, viskeuren, occuleren citrusplantjes, IT-demonstraties met robots en
gadgets, presentaties: handicraft, bescherming tegen pesticide, schrijversgroep ‘77,
launch Mek Moni boek en interactieve demo urban farming.

SGP MILIEU PROJECTEN BEURS is dit jaar onderdeel van de Made in
Suriname beurs 2015 met 40 organisaties waarvan 15 uit het
binnenland en 25 uit Par’bo en overige districten.
KOM, GENIET EN ONDERSTEUN HET LOKAAL PRODUCT
Voor info: KKF-Beurssecretariaat Tel.: 530311 Fax: 437971 E-mail: chamber@sr.net Website : www.surinamechamber.com

KKF 105 jaar

Op weg naar 105 jaar KKF (15)

Wij feliciteren de totale gemeenschap met dit heuglijk

In 2010 bleek dat de kennis van en het inzicht in ons bedrijfsleven van KKF voorzitter Robert
Ameerali de politiek niet waren ontgaan. Mede daardoor werd hij in dat jaar geroepen tot het
op één na hoogste ambt van Vice President van Suriname. Het vacant geworden KKF voorzitterschap ging per augustus 2010 over op Drs. Narpath Bissumbhar, die op zijn beurt in
januari 2012 werd opgevolgd door Ir. Henk Naarendorp die nu nog samen met ondervoorzitter Anil Padarath de KKF leidt.

feit. In het bijzonder gaan onze felicitaties uit naar het

Transformatie

Vrijdag a.s. 1 mei 2015, bestaat de KKF 105 jaar.

totale bedrijfsleven, de huidige en gewezen Kamerleden en hun plaatsvervangers, de leiding staf en personeel van de Kamer en alle anderen die op welke
wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het
functioneren van de KKF t.b.v. ons bedrijfsleven en
onze economie.

KKF verkiezingsjaar 2015
In december 2015 zullen bij de KKF verkiezingen worden gehouden. 21
Kamerleden en evenveel plaatsvervangende leden worden dan gekozen voor een
periode van 4 jaren, die in januari 2016 aanvangt. De nieuwe Kamerleden zullen
om de twee jaren uit hun midden een voorzitter en ondervoorzitter kiezen.
Kandidaten voor het voorzitterschap van de Kamer moeten voorzitter zijn van één
van de acht branches. Deze branches zijn: A. detailhandel, B. overige handel en
tussenpersonen, C. nijverheid en industrie, D. financiële instellingen en verzekeringswezen, E. verkeersbedrijven, F. hotel-, cafe-, en restaurantbedrijven en amusementsbedrijven, G. bedrijven op het gebied van de mijnbouw en de industriële
verwerking van mineralen en H. bosexploitatiebedrijven en bedrijven op het gebied
van de industriële verwerking van bosproducten.
Voor 1 juli 2015 moeten ingeschrevenen in het Handelsregister de verschuldigde
jaarbijdragen hebben voldaan/aangezuiverd om op de kiezerslijst geplaatst te kunnen worden en aan de verkiezingen te mogen deelnemen. De KKF is een bij wet
ingesteld orgaan en de Landsverordening van 15 juni 1962 die de samenstelling,inrichting, taak en bevoegdheden van de Kamers van Koophandel en
Fabrieken regelt, is op haar van toepassing.

Kenmerkend voor de periode
Naarendorp
Padarath is dat in deze
periode er op een innovatieve manier nog intensieverde transformatie van
de Kamer ter hand wordt
genomen. Het streven is
om de Kamer te transformeren naar een instituut
dat adequaat equiped en
toegerust is qua om het
bedrijfsleven optimaal te
kunnen vertegenwoordigen, te ondersteunen en
diensten te verlenen die
kwalitatief voldoen aan

nationale, regionale en internationale standaarden.
Dit bestuur is zich bewust
van de noodzaak de ingrijpende veranderingen die
zich regionaal en mondiaal, maar ook nationaal
voltrekken, bij te benen.
Dus werd er maanden
geleden een project opgestart dat nu al vergevorderd is m.b.t. het uitvoerbaar maken van een beleidsplan Missie en Visie
KKF 2020.

Proces
Eerst werd een analyse

gemaakt van de voor de
KKF relevante politieke,
maatschappelijke, wetenschappelijke en economische geledingen; een zogeheten omgevingsanalyse. Hierna werden uit
deze geledingen ruim 100
personen geselecteerd,
die door leden en medewerkers van de Kamer
werden geïnterviewd. De
verslagen hiervan zijn
systematisch vastgelegd
door letterlijke citaten uit
de gesprekken per onderwerp samen te voegen,
wat een bloemlezing ople-

verde van ruim 100 pagina's, die voor belangstellenden digitaal beschikbaar is bij de Kamer. De
consultatieronde heeft de
Kamer belangrijke, interessante en indringende
informatie
opgeleverd.
Zelfs zo dat wat van de
Kamer verwacht en verlangd wordt, haar voor de
uitdaging heeft geplaatst
haar ambitieniveau aanzienlijk te verhogen. In
een vervolgartikel gaan
wij hierop dieper in.
RMD

CITAAT
"De beste relaties verlopen moeiteloos omdat beide partners zich gerespecteerd voelen.
Ze durven eerlijk tegenover elkaar te zijn. De communicatie gedijt, want er zijn geen geheimen”.
(Paul Ferrini)

KKFacts

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Argentinië

Deseño Gastronómico

distributeurs, importeurs van
plastiek huiswaren, incl. plastiek
tafelwaar en andere items voor
de keukentafel.
www.di-gastronomico.com.ar
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