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"Om te weten hoe het gaat met de Surinaamse economie biedt de
KKF-Jaarbeurs een belangrijk meetmoment. Het bedrijfsleven toont
wat hier wordt gemaakt en wat verder hier wordt verhandeld. Kortom: What's happening on the Surinamese market. De bedrijven die
elk jaar weer trouw op de beurs staan geloven dat zij er wat aan hebben met hun participatie in de Jaarbeurs”. Woorden van Vice
President Ameerali die donderdag jongstleden de officiële opening
van Jaarbeurs 2014 verrichtte.
De VP sprak een gehoor
toe bestaande uit: ministers en assembleeleden,
Districtscommissarissen,
Leden van het Corps
Diplomatic, representanten van de ASFA en de
VSB, het KKF-bestuur en
overige Kamerleden onder wie de bestuursleden
van de Business Support
Organization Suriname
(BUSOS), de werkarm
van de Kamer die de
Jaarbeurs organiseert,
KKF Staf en personeel en
participanten in de beurs.
Hij wees erop dat de overheid ook vertegenwoordigd is op deze beurs en
vaak deelneemt aan dit
soort activiteiten. Zij staat
er i.v.m. de komende verkiezingen en er is ook een
booth die informeert over
de drie sociale wetten die
onlangs werden geïntroduceerd. Volgens de VP is
het voor bedrijven niet
gemakkelijk om het hoofd
boven water te houden.
De dynamiek van de
wereld en de snelle veranderingen die zich erin voltrekken maken plannen
op lange termijn er niet
gemakkelijker op. Van het
ene op het andere moment veranderen zaken in
hun tegendeel en de
goudprijs die aanvankelijk
zo gunstig lag en de
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kwestie rond Suralco zijn
er enkele voorbeelden
van. De VP schetste de
uitdagingen waarvoor wij
als land staan vanwege
deze ontwikkelingen.

MKB
Ameerali benadrukte het
belang van het MKB voor
wat betreft stabiliteit in
werkgelegenheid, in tegenstelling tot de situatie
met multinationals. 'De
grote jongens', zoals hij
de multinationals betitelde, 'blijven wanneer het
mooi weer is, maar als het
begint te onweren worden
ze door hun aandeelhouders naar huis geroepen.
"Zo gaat het nu eenmaal
en juist daarom heeft de
overheid de drie sociale
wetten gerealiseerd”. De
VP ging ook in op het
belang van sparen voor
de oude dag en de pensioenwet die mensen
daartoe zal verplichten.
Hij benadrukte het belang
van de drie sociale wetten
en gaf aan dat de overheid het ondernemersklimaat voor het MKB even
aantrekkelijk wil maken
als voor de grote spelers.
De VP kon zich vinden in
het pleidooi van KKF
voorzitter Ir. Naarendorp
voor dialoog en voldoende overleg om zaken in
orde te krijgen teneinde

onze samenleving voor
iedereen beter te maken.
De kwestie vrije dagen
kwam ruim ter sprake alsook de criminaliteit. De VP
somde ook de zaken op
die de huidige regering
succesvol voor het bedrijfsleven heeft gedaan.
Belangrijke zaken om het
bedrijfsleven te laten overleven omdat de regering
weet dat dit in het belang
is van Suriname. Zo gaf
hij aan wat op ICT gebied
is verwezenlijkt en hoe dit
geweldige mogelijkheden
en kansen biedt aan het
bedrijfsleven. De VP benadrukte de stabiliteit en
het vertrouwen dat de
regering schept voor de
ondernemerswereld die
daarvan kan profiteren. Hij
wees op de dreiging van
ondoordachte loonrondes
en deed een beroep op
het bedrijfsleven en de
vakbeweging om gedisciplineerd zaken aan te pakken en rekening te houden met wat de regering
en de gemeenschap kunnen dragen. 'Wat heb je
immers aan verhogingen
als die leiden tot koerscorrecties en verlies van de
stabiele koers en de
goede omgeving waarop
zolang werd gewacht'.
Aldus een greep uit de
speech van de VP.
RMD

JAARBEURS 2014
Nog t/m woensdag 3 december van
17.00 - 23.00 uur op het
KKF-beursterrein, ingang Benjaminstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn van 10.00 - 16.00 uur verkrijgbaar in het
gebouw van de KKF aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop
u ze koopt en ze verschaffen uitsluitend tussen
17.00 - 19.00 uur via de ingang aan de
Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE
Volwassenen: SRD 7,50 p.p.
Kinderen t/m 12 jaar en 60+sers: SRD 5,- p.p.

STALLING
van bromfietsen en fietsen kan op het terrein van
het Surinaamse Padvindsters Gilde allernaast de
KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg.

DE JAARBEURS, HET GROOTSTE
SURINAAMS EVENEMENT EN ALTIJD
DE MOEITE WAARD!
Met meer dan 170 bedrijven
Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!
CITAAT

KKF-Jaarbeurs naar nog hoger
niveau getild

"Om onderscheidend te zijn moet u een klant niet aanbieden wat hij vraagt,
maar wat hij nodig heeft. Dit betekent op zoek gaan naar de vraag achter zijn vraag
en uw aanbod afstemmen op het echte probleem van de klant”. (Jos Burgers)
"Succes betekent alleen maar doen wat je goed kan en de rest door
anderen laten doen”. (Samuel Goldstein)

"Dit jaar nemen aan de KKF-Jaarbeurs (de 17e) circa 170 bedrijven deel. Dit getal alleen al
maakt de beurs bijzonder voor het bedrijfsleven en voor Suriname. Veel is veranderd aan de
aankleding en het bedrijfsleven is het waard. Binnen ons bedrijfsleven voltrekt zich een kwaliteitsprong die we belonen met het naar een hoger niveau tillen van de kwaliteit," aldus Ir.
Henk Naarendorp, voorzitter van de KKF, bij de opening van Jaarbeurs 2014.

Beleidsformulering
Naarendorp zei dat dit
jaar een jaar van beleidsontwikkeling en beleidsformulering is geweest.
Na analyse van waarmee
en met wie de Kamer te
maken heeft, is een team
van kamerleden, plaatsvervangende kamerleden
en personeelsleden, de
samenleving ingetrokken
om te peilen wat men van
de Kamer vindt. 100 personen werden geselecteerd aan wie specifieke
vragen werden gesteld
die onomwonden en ongezouten werden beant-

woord. Dit proces van
zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid resulteerde in het formuleren en
kunnen ranken van 10
grote onderwerpen in de
strategische doelen van
de Kamer. De samenleving wil een onafhankelijke Kamer die vernieuwend werkt en gedecentraliseerd opereert. Men
vindt dat de Kamer het
steunpunt moet zijn voor
startende ondernemers
en buitenlandse investeerders en dat zij significant moet bijdragen aan
de regionale en mondiale

economische politiek van
Suriname.

Transformatie
KKF transformeert! Zij
maakt zich klaar voor veranderingen en uitdagingen die op haar afkomen.
Een 20-tal acties zijn hiervoor vereist waarvan vele
al in werking zijn. Passiviteit en denken het komt
wel goed, zijn geen optie.
"We hebben pro-actief
gekeken naar wat op ons
afkomt en naar wat in het
land
gebeurt,"
zegt
Naarendorp. "Er zijn wat
pluspunten en ook min-

punten en de voorzitter
van de Kamer hoort deze
zaken ongeremd en vrijmoedig aan de orde te
stellen”. De Kamer opereert als een waardige
partner van de overheid.
Zij is een publiekrechtelijk
lichaam, bij wet ingesteld
en met de uitvoering van
die wet en de verantwoordelijkheid ervoor is een
minister belast. Het karakter van de Kamer wordt
echter beheerst door het
bedrijfsleven dat de Kamer kiest.
RMD

KKFacts
Geen
Ondernemersavond
deze week
i.v.m.
de Jaarbeurs 2014

Douanekoersen
M.i.v. 26/11/2014 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,16
Pound sterling
5,25
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
283,16
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,41
Brazil real
1,32

