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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF review 2010

In het haast afgelopen jaar 2010 heeft de KKF enkele markante
momenten gekend die het jaar heel bijzonder hebben gemaakt. Zo
beleefden wij in dit 100ste jubileumjaar ondermeer de verkiezing in
DNA van onze voorzitter Robert Ameerali tot Vice-President van de
Republiek Suriname, waarna bij de Kamer drs. Narpath Bissumbhar
werd gekozen tot voorzitter en dhr. Molijn Abas tot ondervoorzitter.

Benoeming

Een ander belangrijk moment in het jaar was de
aanstelling van een nieuwe secretaris bij de Kamer in de persoon van
drs. Joanne Pancham die
de vorige secretaris Rita
Ramdat-Thakoer, die enige maanden eerder met
pensioen ging, heeft opgevolgd. De Kamer is in
2010 gestaag doorgegaan met het verder moderniseren van haar operaties. Haar core-business, het Handelsregister,
is volledig gedigitaliseerd
alsook andere onderdelen
van het KKF-werk dat
uiterst modern wordt uitgevoerd. De website van
de Kamer www.suriname
chamber.com verschaft
tegenwoordig niet slechts
informatie maar biedt ook
interactieve mogelijkheden.

Activiteiten

Naast haar zeer actieve
participatie in het werk van
het Suriname Business
Forum is onlangs met de
ASFA een partnerschap
aangegaan die er ondermeer in moet resulteren
dat het werk dat beide
bedrijfslevenorganisaties
te verzetten hebben, effectiever en efficiënter
gedaan kan worden. De
diverse beurzen die op het
KKF-complex worden gehouden zijn alle succesvol
verlopen. Zo organiseerde
BUSOS als werkarm van
de Kamer de Agro-Made
in Suriname-ICT-beurs
2010 en de Jaarbeurs
2010. De Women in Bisnis
beurs van de Nationale
Vrouwen Beweging werd
dit jaar toegevoegd aan
onze 3 in 1 beurs.
Daarnaast waren er het
Kinderboekenfestival van

de Stichting Projecten
(SPCOS) waaraan KKF al
enkele jaren ondersteuning verleend. Het beurzenseizoen werd afgesloten met de traditionele
Jaarbeurs die circa honderdduizend bezoekers
trok die meer dan 500
stands van 185 ondernemingen konden bekijken.
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De Kamer van Koophandel

Missies

De Kamer bevordert op
vele wijzen het ondernemerschap in ons land en
één daarvan is de training
in vijf modulen onder de
naam Businness-Start-Up
& Business Planning, die
in 2010 drie maal werd
verzorgd door gecertificeerde trainers. Er zijn
ook missies geweest naar
Frans-Guyana, Guyana
Haïti, Cuba, Trinidad, St.
Lucia, Columbia, Nederland en China.
RMD

BEKENDMAKING
De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij bekend
dat haar kantoor op vrijdag 24 december 2010 open zal zijn tot

en Fabrieken wenst aan allen
en in het bijzonder het
bedrijfsleven: vrolijke, vredige en
bezinningsvolle Kerstdagen toe.

OPROEP

en met 15.00 uur. Verzoeke hiermede rekening te houden.

SPOEDCURSUS
ZWAAR-MATERIEEL-OPERATORS
Het Platform Houtsector Suriname biedt in februari 2011 aan houtexploitatiebedrijven een spoedcursus aan om hun operators die zwaar materieel bedienen een
gedegen training te geven. De cursus wordt gegeven door een internationaal
erkend en gecertificeerd bedrijf en duurt 18 dagen plus een stageperiode van 40
machine-uren.
Opgave voor de training kan dagelijks tot en met 30 december 2010 tijdens kantooruren op het Secretariaat van de KKF. Er kunnen slechts 25 personen toegelaten worden tot de cursus dus is het ‘first come first served’.

KKFacts

CITAAT

"Een succesvolle visie houdt meervoud in. Het is niet de
zaak van één maar van velen. Hoe visie te vertalen naar
beheerste actie en ondersteuning van activiteiten is één
van de grootste vraagstukken voor het management”.
(Marc van der Erve)

Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo
belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het bedrijfsleven wordt genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks wordt
geraadpleegd door het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en
actueel te zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom:
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te
registreren.
- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om
de huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien
wijzigingen zijn opgetreden.
- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer
economisch actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen
belang.
- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.

Brazilië
15 - 18 februari 2011:
“VITORIA STONE FAIR
2011 - The 31st Marble
and Granite International Fair”
Locatie: Vitoria, Esperito Santo
www.vitoriastonefair.
com.br

China

17 - 19 juni 2011:
“Beijing International
Tourism Expo 2011”
Locatie: China National
Convention
Centre,
Beijing China
Organisator:
Beijing
Tourism Administration
(BTA) en Conference &
Exhibition Management
Services
PTE
Ltd.
(CEMS)
www.biteschina.com.cn

Voor meer info: Tel.no.: 530311 / 530313. E-mail: chamber@sr.net

Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uitsluitend op afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak
kunt u bellen op de telefoonnummers: 530311 of 530313.
Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

ONE
STOP

Wist
Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311
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dat ?

Succes is de moed, de vastberadenheid en de wilskracht hebben om de persoon te
worden die je gelooft te moeten zijn. Dit vereist zelfvertrouwen en honderd procent
inzet. Je moet ook nadenken over vragen als 'Wie ben ik?' en 'wat wil ik?'. We bepalen elke dag wie we zijn door onze keuzes. We kiezen daardoor wie we willen zijn.
We bedenken en maken onszelf. We zijn wat we denken. Zelfvertrouwen is een
instelling jegens mensen en situaties die aan verandering onderhevig is. Belangrijk
is je zelf verantwoordelijk te weten voor je gedrag en aanvaard daardoor verantwoordelijkheid voor je leven. Het lot is een keuze, jóuw keuze. Jij kiest het leven dat
je leidt. Ook al kan je soms niet voorkomen dat het ergste gebeurt, blijf je verantwoordelijk voor jouw houding jegens onafwendbare tegenspoed die het leven versombert. Jouw Karakter en de kwaliteit van je leven bepalen hoe je erop reageert.
Drie factoren bepalen wie we zijn: erfelijkheid, omgeving en onze reacties op beide.
Erfelijkheid is ons potentieel en omgeving is onze kans. Als erfelijkheid de auto is en
omgeving de toestand van de wegen, dan zijn wij de bestuurder. Wie we zijn wordt
bepaald door ons geërfd potentieel, de kansen die we krijgen en de keuzes die we
maken. Het zijn onze keuzes waardoor wij onze unieke zelf worden. Weet wat je
werkelijk wilt, waarvoor je wilt werken, vechten, risico's wilt nemen. De mens met
zelfvertrouwen kijkt niet door de ogen van anderen naar zichzelf maar heeft geleerd
zichzelf te zien en te aanvaarden zoals hij/zij is. Die mens kan met humor en vanaf
een zekere afstand naar zichzelf kijken. Hij/zij weet dat de echte levenswijsheid ontstaat wanneer mensen de moed hebben om kritisch naar zichzelf te kijken.

VISIT OUR WEB SITE:

www.surinamechamber.com

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. 14/12/2010
Geldigheidsduur 27/12/2010

U.S. dollar
2,78
Euro
3,69
Pound sterling
4,37
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
330,63
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,37
Indian rupee (100) 6,16
Brazil real
1,63

