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Op onze speciale ondernemersavond van dinsdag 28 maart jongstleden werd de maandelijkse KKF Business Promotion Event voor de 7e
keer gehouden. Van de ondernemers die zich in januari en februari
2016 in het Handelsregister (HR) hebben ingeschreven, hebben zes
gebruik gemaakt van deze unieke gelegenheid om hun producten/
diensten te presenteren, te netwerken en kennis te maken met andere ondernemers. Op de volgende B2B meeting krijgen in maart 2016
ingeschrevenen in het HR de gelegenheid zich te profileren.
De deelnemers worden
door de Kamer geselecteerd uit de vele inschrijvingen en op de zevende
B2B waren dat de volgende zes ondernemingen: 1)
Hirasingh Training & Consultancy; 2) Prinses Succes; 3) Uitvaartverzorgingsbedrijf Moab; 4)
SuraVik
Construction.
Ook de volgende ondernemingen waren aanwezig om hun komende activiteiten te promoten nl. 5)

Opmaak

Nr. 740

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

7de KKF Business Promotion Event

Selectie

: 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

Stichting Business Innovation Suriname en 6)
Stichting IT-Core Suriname. De deelnemende
ondernemingen hielden
elk een presentatie van
maximaal 10 minuten
over hun organisatie. Er is
enthousiast gereageerd
op dit geslaagd KKF initiatief.

Informatie
Voor wie meer wil weten
over de genoemde ondernemingen vermelden wij

hieronder hoe u met hen in
contact kunt treden: 1) suraksha27@hotmail.com; 2)
8537480; 3) 8583473; 4)
vikash.21@hotmail.com; 5)
stichtingbusinessinnovationsur@gmail.com;
6)thboomsma@gmail.
com. Op de volgende Business Promotion Event
(B2B meeting) worden de
ingeschrevenen van de
maand maart in de gelegenheid gesteld hun producten en/of diensten te
presenteren.
RMD

BEKENDMAKING
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:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

37219
37223

FENLIS BRAID & WEAVE
STUDIO
DOERGA AMARSINGH

Maagdenstraat 2 (in een der Units Servicebureau
van UN CENTER)
Ramdath-tewarieweg 36A
Grossier

37256

TOEKIRAN KASANTIRTO

Standhouder

37282

Maagdenstraat 35 hoek
Jodenbreestraat
ABDUL KADIR ABDUL SATAR Walther Hewittstraat 25

37283

ESLY PANSA

Bruinhartstraat 18

Importeur, Exporteur

37310

WARUNG WARTI

Harrypersadweg 2B

Standhouder

37321

ANIELKOEMAR SOMAROE

Kanhaiprojekt 102

Importeur

37331

TAXIBEDRIJF GOOLCHARAN Balatastraat 68
BARRAT
H.R. OLDENSTAM
Noord Polderdam 82

Taxibedrijf

Importeur, Exporteur

37346

HUA TAO IMPORT & EXPORT Poseidonstraat 18
TRADING
TRANSPORTBEDRIJF
William Kemblestraat 14
BRASUR
WINKEL BOODOE
Lebidotie

37357

COOLTECH SERVICES

Makroetoelaan 4

Koeltechnisch Bedrijf

37362

SURINAME SENDA CAR
RENTAL
L. AWSA

Tillystraat 71

Verhuurbedrijf

De Nieuwe Grondweg 66

Exporteur

Awinistraat 42

Importeur

37378

IMPORTBEDRIJF I.
SHEWRADJ
KIDS PARTY DECORATION

Ragoebierstraat 40

37414

DEAN IMPORT AND EXPORT Maretraiteweg 13

Verhuurbedrijf, Importeur,
Servicebureau
Importeur, Exporteur

37423

ALFRED H. NARAIN

Biharielaan perceel 5

Fabrikant

37445

IMPORT EN EXPORTBEDRIJF
RAMCHARAN PRIWESKOEMAR

Corantijnpolder Serie B no. 5

Importeur, Exporteur

37450

ORGANISATIE-, ADVIES- EN BEMIDDE-

Oberonstraat 10

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Standhouder

37334
37338
37341

37368
37369

Angel Investor Ecosystem
De Caribbean Export Development Agency (CEDA) organiseerde onlangs in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Fabrieken een workshop over het
'Angel Investor Ecosystem' en de integratie hiervan in het 'Regional Angel Investor
Network' (RAIN). Beoogd werd mogelijke investeerders, oftewel angels (ook bekend
als business angel of particuliere belegger), de spelregels bij te brengen. Dit m.b.t.
het uitzetten/investeren/beleggen van kapitaal in een start-up bedrijf en om dit
bedrijf te adviseren e/o te coachen. Meestal gebeurt dit in ruil voor converteerbare
schulden of "ownership" eigen vermogen.
RMD

ACTIVITEIT

LINGSBUREAU DE OPLOSSING

Importeur

Kwekerij

Transportbedrijf
Winkelier

37454

LEOPARD'S

37466

CASIRO CONSULTANCY

Kleine Combeweg tegenover
Regionale Ontwikkeling
Jan Besar Sarno Rebostraat 77

CITAAT

37473

CHANTAL DIEUJUSTE

Weidumweg 26

Exporteur

"Tegenover iedere kwade daad in onze wereld staat een dozijn goede
daden, die vaak onopgemerkt blijven. De kwade daden zijn minder
gewoon, daarom worden ze tot nieuws”. (Desmond Tutu)

37920

RAIMIL FLOWER SHOP

Zinniastraat het terrein van het
Diakonessenhuis

Standhouder

Adviesbureau, Distributeur, Informatiebureau,
Uitzendbureau, Importeur, Exporteur

Leven vanuit universele principes
Het woord principe komt zowel in het Grieks als het Latijn voor en
betekent 'begin' of 'grondslag'. Principes zijn universeel en de oorsprong of bron waaruit bepaalde gevolgen voortkomen. Principes en
oorzaken zijn één en hetzelfde. Het woord principe is de aanduiding
van dat waaruit iets voorkomt. Wie principes negeert zwemt tegen de
stroom van het leven en de natuur in.
Alles wat we in ons leven
scheppen is een proces
dat harmonieus of turbulent verloopt, afhankelijk
van de mate waarin het in
overeenstemming is met
universele principes. De
schepping is een voortdurend proces en de principes die in de natuur gelden, gelden ook in de
maatschappij. Natuurwetten komen voort uit principes en zijn daardoor onveranderlijk. Wetten en
conventies van mensen
zijn vaak niet tot principes
te herleiden en dus variabel. Meestal zijn ze gebaseerd op gewoonten en

traditionele vuistregels en
hebben daardoor niet de
kwaliteit van een universeel principe. Wanneer
regels of procedures van
mensen niet in harmonie
zijn met universele principes, resulteert dit onvermijdelijk in disharmonie.
Natuurwetten gelden altijd
en overal of wij ons er nu
van bewust zijn en ons
eraan houden of niet.
Principes zijn immers universeel en niet door de
mens bedacht. Het getuigt
van wijsheid ons leven te
baseren en in te richten
op principes. Een principe
dat alle wijsheden opsomt

is het principe van oorzaak en gevolg. Alle ellende in de wereld, in onze
relatie tot de natuur en
onderling met elkaar, is
toe te schrijven aan het
doen en laten van mensen dat dit principe negeert/veronachtzaamt.
Een principe is niet hetzelfde als een waarde.
Onze waarden zijn alleen
effectief als ze gebaseerd
zijn op principes. In dat
geval zullen wij in alle facetten van ons leven harmonie en evenwicht ervaren.
RMD

Belastingtip (11)
Jaarlijks staat de maand april in het teken van de aangiften inkomstenbelasting. Dit
jaar is dat de voorlopige aangifte voor 2016 en de definitieve aangifte over het afgelopen jaar 2015. De definitieve aangifte voor natuurlijke personen moet uiterlijk 30
april worden ingediend en voor rechtspersonen uiterlijk 30 juni. De voorlopige aangifte, ook wel SAS-aangifte genoemd, moet door elke belastingplichtige uiterlijk 15
april a.s. zijn ingediend. Als uit deze aangifte een te betalen bedrag volgt, mag dit in
4 termijnen (per kwartaal) worden betaald. De voorlopige aangifte moet worden
gebaseerd op een schatting van het inkomen voor 2016. De wet schrijft voor dat
deze schatting van het inkomen niet lager mag zijn dan het inkomen zoals aangegeven in de meest recente definitieve aangifte (bijvoorbeeld over 2014). De schatting voor 2016 mag dus wel meer, maar niet lager zijn dan 2014. Lager dan 2015 is
overigens op zich wel mogelijk. Deze aangifte moet worden onderbouwd met een
(voorlopige) winstberekening over 2015, welke verplicht moet worden bijgesloten.
Let op! Het is op zich niet noodzakelijk dat de winst over 2015 al definitief vast staat;
een voorlopige en voorzichtige schatting is al voldoende. (Bron: Marcel Persad,
belastingadviseur bij BDO)

KKFacts

Made in Suriname beurs
voor de volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-,
fruit-, vee- en bijenteelt.
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid.
Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten,
etc.).
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.
Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT,
transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen,
etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

Ondernemersavond
Onderwerp: “Informatie bijeenkomst betreffende de
status van de muziekauteursrechten in Suriname
2016”
Inleider: mw. Ann Hermelijn
(plv. Kamerlid KKF)
MC: mw. Odette Miranda
(plv. Kamerlid KKF)
Datum: 5 april 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE
STOP

27 april - 1 mei 2016
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net

Wist

u

dat ?

Maak gebruik van je Resourcefulness & Initiative, kortweg R&I. Dit komt erop neer dat je van elke
situatie in je leven een leer en groei ervaring maakt waarbij je ervoor kiest emotioneel niet van
streek te raken door omstandigheden. Daarmee demonstreer je creatieve levenslust. Je kijkt om je
heen en denkt: 'Hoe kan ik hiervan een geweldige ervaring maken? Wat kan ik denken, voelen, zeggen en doen waarvan ik iets leer en waarvan ik voldoening vindt?' Wie creatieve levenslust heeft

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 OSW - tel. 530311

FOREIGN
EXCHANGE
AUCTION
March 29, 2016

voelt zich overal oké. Zijn/haar houding is: 'Dit is de plek waar ik mij nu bevind en ik kan het er beter
prettig vinden dan me eraan ergeren en de dupe worden van mijn ergernis'. De persoon die creatief
levenslustig is heeft gebroken met zelfondermijnende gewoonten. Hij/zij beschouwt het leven als
een reis en heeft ervoor gekozen om van alle momenten te genieten of er een positieve ervaring
van te maken. Waardeer alles in de natuur om je heen. Maak gebruik van je situatie en verwacht er
als overwinnaar uit te komen. Wordt bewust van kansen en grijp ze. Geef tegenspoed een positie-

Currency
Total Amount

USD
7.500.000

ve wending. Besef dat je het vermogen hebt om steeds een creatieve en positieve respons te hebben op alle omstandigheden. Kortom: Use your Resourcefulness & Intitiative, your R&I.

Weighted
average rate

5,154

