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In Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, gaat op 30 en 31 mei a.s.
het eerste Business Forum van de Caricom, de Dominicaanse
Republiek en Spanje van start. Het thema is: 'Business opportunities
in the Caribbean and Europe. Na een conferentieprogramma volgt
een multi-sectorale business meeting met bedrijven en business
associaties van de Dominicaanse Republiek, Trinidad&Tobago,
Antigua&Barbuda, Jamaica, Suriname en Spanje.
De sectoren waarop de
business meetings zich
zullen richten zijn: landbouwproducten en machinerie voor de voedselverwerkingsindustrie, verpakking en printing machinerie, plastiek & rubber industrie machinerie, chemicaliën en farmaceutica,
textiel en machinerie voor
deze sector, equipment
en services voor het milieu, energie, constructie,
urban, verkeersdiensten,
equipment en informatie
technologie. De business
meetings zullen persoonlijke interviews voor de
participanten omvatten en
wel overeenkomstig hun
specifieke interesse. Verwacht worden: 12 ondernemingen van de Caricom, 10 Spaanse bedrijven, en 40 van de Dominicaanse Republiek.

Organisatie

Het Business Forum
wordt georganiseerd binnen het raamwerk van het
Europese
programma
Pro-€Invest en het project
voor versterking van het
industrieel netwerk in CARIFORUM (Caricom +
Dominicaanse
Republiek), dat de Spaanse associatie 'Amec' uitvoert
met de Associatie van Industrie van de Dominicaanse Republiek (AIRD)

en in samenwerking met
de CAIC (Caribische Associatie van Industrie en
Commercie). In het project participeren 19 associaties en kamers van
koophandel & industrie,
waaronder onze KKF.

EPA

Zoals bekend heeft de
Dominicaanse Republiek
samen met de CARICOM
als CARIFORUM onderhandeld over de 'Economic Partnership Agreement (EPA)'. CARIFORUM is er voor politieke
dialoog en regionale coördinatie en representatie
van de belangen van de
regio. Cariforum industrieën staan voor de noodzaak zich aan te passen
aan dit raamwerk om zo
voordeel te kunnen halen
uit 'global opportunities'
en te leren omgaan met
de snelheid en flexibiliteit
die dit milieu vereist. De
ervaring leert dat sterke
banden met regionale
partners m.b.t. levering
van inputs en overdracht
van technologie essentieel bijdraagt aan de positieve impact van vrijehandelsovereenkomsten.

Identificeren

De EPA schept een gunstiger klimaat voor business en biedt de gelegenheid een strategie te ontwikkelen voor internatio-

nalisatie van hoger toegevoegde waarde. De behoefte bestaat om in de
regio sectoren met potentie te identificeren opdat
deze kunnen concurreren
in de globaliserende wereld; en om een industriecultuur te scheppen die
voortdurende verbetering
bevordert en die stimuleert tot groei in de regio.
Maar ook business opportunities voor Europese
bedrijven in de Caribbean
moeten worden geïdentificeerd. Dit alles zal aan de
orde komen tijdens het
Business Forum in Santo
Domingo.

KKF

De Surinaamse missie
georganiseerd door KKF
zal naast het vorenstaande vooral ook bench-marking doen (oriëntatie best
practises, mogelijkheden
voor handel). Zij zal bezoeken afleggen aan o.m.
de Free Trade zones, het
agrarisch gebied en de
haven van de Dominicaanse Republiek. Het
Business Forum waarin zij
zal participeren omvat
een seminar, business
meetings en matchmaking. Voor meer info:
chamber@sr.net. De missie vertrekt op zaterdag
28 mei en is op woensdag
1 juni terug in Suriname.
RMD

BEDRIJF

Trinidad & Tobago

Starr Enterprises LTD.

China

Santo Domingo

Een presentatie hierover wordt gehouden in de
KKF conference room aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Datum: woensdag 18 mei 2011
Tijd: 13.30 - 17.00 uur
Allen werkzaam in de toerismesector wordt gevraagd actief hierin
te participeren. Wij denken aan: Hotels, Lodgehouders, Touroperators, Restaurants, Warungs, Consultants, Appartementhouders,
Reisburo's en alle anderen verbonden met deze sector.
Laat uw ideëen en uw stem horen!
Bevestig uw aanwezigheid op rapi78@gmail.com of bel op
530311 (Mw. Rachel Perri)

KKF-JAARBIJDRAGE

Stimulerend milieu scheppen voor MKB

ken is wat deze landen
allemaal gedaan hebben
om hun ondernemersklimaat zodanig te verbeteren dat zij betere posities
verwierven op de Wereldbank ranking.

Actieplan

Via het SBF is een strategisch actieplan 2011-2015
opgesteld gericht op de
ontwikkeling van de lokale
private sector en dat uiteraard de verbetering van
het ondernemers- en investeringsklimaat in ons
land omvat. De 30 deelnemers aan de training hebben 'a certificate of commitment' getekend en zij
zullen de uitvoering van
het strategisch plan actief
ondersteunen.
Hiertoe
hebben zij een ' SBF coalition network' opgezet, dat
in de komende maanden

in sessies bijeen zal komen om te evalueren,
kennis te delen en oproepen van het SBF om in
actie te komen af te wachten. Inmiddels is gewerkt
aan het verfijnen van het
strategisch plan en drafts
zijn verzonden naar het
coalitienetwerk dat nog
bijelkaar moet komen om
aangegeven prioriteitsgebieden uit te werken. Overigens zullen ook andere
relevante
organisaties
m.b.t. de ontwikkeling van
de private sector betrokken worden waardoor het
strategisch plan een landelijk karakter zal hebben.
Er is een dialoog structuur
in de maak om met stakeholders te bekijken hoe
het strategisch plan uit te
voeren.
RMD

Onderwerp: “Keuringssysteem van vrachtwagens en het veiliger rijden
op de weg”.
Inleider: De heren S.
Bhagwandas
en
J.
Bhagwandas van J.
Bhagwandas & Son
Datum: 17 mei 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Bezoek de KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond van
19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders werk
en problemen en zoek
samen naar oplossingen!

Hiermede brengen wij de ingeschrevenen in het Handelsregister bij de KKF in herinnering dat de mogelijk nog niet voldane jaarbijdrage over 2011 voor 30 juni 2011
dient te zijn voldaan. In december a.s. zijn er Kamerverkiezingen waaraan slechts
ingeschrevenen kunnen deelnemen die minstens een jaar ingeschreven zijn bij de
KKF, geen achterstand hebben in de verschuldigde jaarbijdrage en deze voor 30
juni 2011 hebben voldaan.

China

CITAAT
"Wat ik vandaag doe of nalaat heeft als prijskaartje een dag
van mijn leven. Aanvaard elke dag daarom als een geschenk
van God dat dankbaar en nuttig gebruikt moet worden."
(Yor Sunitram)

De KKF bevordert een cultuur

in Suriname door het zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen en te versterken.

www.surinamechamber.com

26ste Tradexpo Indonesia
De 26ste Tradexpo Indonesia wordt van 19 - 23 oktober 2011 gehouden in de
Jakarta International Expo (JIExpo) in Kemayoran, Jakarta - Indonesia.
Organisator is: Het Directoraat Generaal van Nationale Export Ontwikkeling van
het Ministerie van Handel van de Republiek Indonesië.
Voor meer info: www.tradexpoindonesia.com
Ondernemers die wensen te participeren kunnen zich opgeven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken. Tel.no.: 530311, e-mail: chamber@sr.net

Wist

u

8 - 10 september 2011:
“5th annualChina International Autoparts Expo”.
Locatie: China International
Exhibition
Center, Beijing
www.woodmacchina.
net

Indonesië

van ondernemerschap en daardoor economische groei

ZOEKT

Exporteurs van witte rijst 20 -25%
breuk en breuk rijst voor die
renvoeding. T: 868-646-6365
Bectrade International
Mijnbouwbedrijven en exporteurs
van koper erts, goud erts, zilver
erts en concentraten.
bectrade@gmail.com
M.B.K. International LTD Importeurs van verlichting.
berlic@mbkint.com/
www.mbkint.com

Voor het Klein en Middelgroot Bedrijfsleven (MKB)
is de training van groot belang want een sterk verbeterd ondernemers- en investeringsklimaat is een
noodzakelijke voorwaarde
voor het regionaal en internationaal concurrerend
kunnen worden van onze
ondernemers. De KKF
bepleit dit sinds jaar en
dag en ook onze zeer lage
ranking op de Ease of
Doing Business rangschikking van de Wereldbank geeft de noodzaak
van verbetering aan. Het
SBF denkt aan een positie
onder de 100 en op z'n
minst plaatsje 90 in 2013.
Tijdens de training zijn
casestudies behandeld
van landen in de Regio,
Africa en Europa. Beke-

Ondernemersavond

Het Project
“Suriname Sustainable Tourism Capacity Building
Programme” is opgestart.

VISIT OUR WEBSITE:

Geïnitieerd door het Suriname Business Forum (SBF) en verzorgd
door ILO-deskundigen is in april j.l. een zesdaagse training gegeven
aan een 30-tal participanten uit de publieke en private sector. Het
thema was: 'Creating an enabling environment for small and medium
sized enterprises'. Aan de trainees werden skills bijgebracht en tools
en methoden aangereikt om het werk van het SBF effectief te kunnen
ondersteunen.

Belang
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Business Forum van Caricom
Dominicaanse Republiek en Spanje

Sectoren

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

Website
E-mail

dat ?

7 - 8 j u l i 2 0 11 :
“5th Indonesian International Cocoa Conference
and dinner 2011”.
Locatie: Westin Resort
Nusa Dua, Bali
Organisator: Indonesian
Cocoa Association
www.askindoconference2011.org/
askindoconference@
gmail.com

Suriname
10 - 13 juli 2011:
“Canto 27th Annual
Conference and Trade
Exhibition”.
Locatie:
Torarica
Hotel, Paramaribo
www.canto.org/
www.cantoicreate.com

ONE
STOP
WINDOW

Bijna elk zichzelf respecterend bedrijf in de Verenigde Staten investeert in het hoger
onderwijs. Curt Weeden, expert op het gebied van bedrijfsfilantropie en auteur van
het onlangs verschenen boek 'Smart Giving is Good Business, schrijft dat het een
combinatie is van liefdadigheid en verlicht eigenbelang. In El Dorado, een stadje in
Arkansas betaalt oliebedrijf Murphy Oil, de grootste lokale werkgever, sinds 2007 het
college geld voor alle jongeren die de lokale middelbare school met succes hebben
afgesloten. Vijf miljoen dollar per jaar investeert Murphy Oil in deze jongeren.
Beoogt wordt het aantal studenten met een universitaire opleiding te verhogen en
het investeringsklimaat in El Dorado aantrekkelijker te maken. Elders heeft KPMG
sinds 1994 zo'n vierhonderd studenten uit minderheidsgroepen geholpen bij het
behalen van een doctorsgraad. De accountantsfirma bekostigde daarnaast de opleiding van duizend universiteitsdocenten van Afro-Amerikaanse en Latino afkomst. De
meer filantropische initiatieven worden ingegeven door een behoefte om iets terug
te geven aan de maatschappij. Coca Cola heeft deze ambitie het verst doorgevoerd.
Jaarlijks selecteert de frisdrankengigant uit meer dan zeventigduizend middelbare
scholieren 250 hoogbegaafde studenten die studiebeurzen van 10 of 20 duizend
dollar per jaar krijgen. De beurzenprogramma's van het bedrijfsleven dienen ook een
maatschappelijk doel. "We hebben een tekort aan mensen die afgestudeerd zijn in
de exacte vakken (ingenieurs en wiskundigen)" zegt Brian Fitzgerald. Hij is directeur
van het Business Higher Education Forum in Washington DC, een ledenorganisatie
van universiteitspresidenten en ceo's van grote ondernemingen als IBM, Pepsi Cola
en het defensiebedrijf Raytheon. "Bovendien zijn de vaardigheden van degenen die
wel voor een dergelijke studie kiezen onvoldoende afgestemd op de behoeftes van
het bedrijfsleven. Als we de zaken op hun beloop laten, komt Amerika's concurrentiepositie in de wereld in gevaar" zegt Fitzgerald. Binnen 10 jaar wil men het aantal
afgestudeerde natuurwetenschappers met 40% doen toenemen in de staat
Maryland. Om de interesse in exacte vakken op jonge leeftijd te stimuleren lanceerde defensiebedrijf Raytheon vorig jaar samen met president Obama het 'Change the
Equation-programma, dat kinderen spelenderwijs bekend maakt met natuurwetenschappen, technologie, engineering en wiskunde. Inmiddels hebben al meer dan
100 bedrijven zich bij dit initiatief aangesloten.

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. 03/05/2011
Geldigheidsduur 16/05/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,97
Pound sterling
5,59
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
411,29
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,56
Brazil real
2,13

