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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Op weg naar 105
jaar KKF (2)
Op 8 juli 1909 diende gouverneur Fock een landsverordening in bij de
Koloniale Staten tot oprichting van een Kamer van Koophandel en
Fabrieken (KKF)in Suriname. Het bedrijfsleven had namelijk de wenselijkheid aangegeven van een lichaam, dat gevraagd en ongevraagd
mocht adviseren in zaken die zijn belangen betroffen. De landsverordening werd op 6 januari 1910 met algemene stemmen aangenomen
door de Koloniale Staten en afgekondigd op 14 januari (GB 1910 no
11).

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

ACTIVITEIT

24033

Van Drimmelenpolder Serie E no. 18

Grossier

27003

GROSSIERSBEDRIJF DH.
CHANDER
P.A. KONINGSBLOEM

Kibrimistraat 60

Exporteur

27007

H.S. KROMOKARIJO

Soekodadiweg 9

Taxibedrijf

27008

P. MANGKOEREDJO

Paramaribo En Omgeving

Taxibedrijf

27020

KIRI

Lupsonweg 18

Fabrikant

27236

A.P. SCHULF

Normandiestraat 39

27657

Bhoendieweg 3

27658

SEW'S CAR & PARTS
CENTRE
MORGEN INTERNATIONAL

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Winkelier, Importeur

Cocobiacoweg 19

Importeur

27715

WINKEL JINRU

27752

Eet- En Drankinrichting,
Winkelier
Winkelier

27824

J. DINMOHAMED SHEORATAN
RAMHIT SOEBHKARAN

Twee Kinderenweg hoek
Narainstraat no. 1
H.n. Van Dijkstraat perceel 33
Van Idsingaweg 51

Grossier

27841

H.N.Z. MOFINA STAND

Apicalolaan 10

Standhouder

27912

D. BHOLANATH

Hamptoncourtpolder Serie D no. 20 Autobusdienst

27913

AANNEMERSBEDRIJF
SHAIK SOELTAN
SCHOONMAAKBEDRIJF R.
RATTAN
EUGILS

Verlengde Possentriestraat perceel
842
Indira Gandhiweg 375

Aannemer

Ceynelaan 37

Pension

27938

MAYNOX
VERZEKERINGSAGENTSCHAP

Johan Adolf Pengelstraat 107 boven Bemiddelingsbureau

Beste ondernemer, uw KKF-jaarbijdrage op tijd voldoen

27976

DE MOOIJ EDELMETAAL

Powisistraat 21

is een voortreffelijk voornemen. Dit kan van ma. - vrij.

27987

RESHMA'S VIDEOCLUB

Margarethenburg 25

Verhuurbedrijf

van 08.00 - 16.00 uur bij de kassa van de KKF.

28391

R.F. GODLIEB

Jankilaan 24

Monteur

38495

JAKHARI'S GARAGE

Gonggrijpstraat 286 perceel no. 110 Reparatieinrichting

38512

I. FONSECA GASPAR

Exporteur

45320

deSign A Wordservices

Dominestraat 39, Hotel
Krasnapolsky, kamer 34
Dr.j.f. Nassylaan 135A

49777

MXM ENTERTAINMENT

Gonggrijpstraat 246

52411

STAR TAXI

Dr. J.f. Nassylaan 35 - 37

Servicebureau, Promotion
Bureau
Taxibedrijf

Constitutie
De eerste vergadering
waarin de Kamer zich
constitueerde werd gehouden op 1 mei 1910 in
de wachtkamer van de
Surinaamsche Bank om
20:00 uur. De benoemde
Kamerleden van het eerste uur waren: C.M.H.
Kroesen
(voorzitter),
S.Beck, J.M. Da Costa,
Ad. F.C. Curiel, J.E. de
Neef, S.H. Pos en WongLun-Hing. Suriname telde
toen circa 100 duizend
inwoners van wie 35 duizend in Paramaribo. De
handel had toen een eenvoudig karakter en was
vooral geconcentreerd in
Paramaribo. De KKF begon haar werkzaamheden
met het vaststellen van
een concept Reglement
van orde en het benoemen van een secretaris.

Op 19 juli 1910 werd H.I.
Nahar door de gouverneur benoemd tot Secretaris op een salaris van
f. 300 per jaar. En op 20
oktober 1910 werd bij
Gouvernements Resolutie
No 4 goedkeuring verleend aan het voorgestelde Reglement van Orde.
De Kamer vergaderde in
haar beginperiodevaak bij
de Surinaamsche Bank
waar
KKF-voorzitter
Kroesen, de directeur van
was.

Ambities
Reeds kort na haar instelling adviseerde de Kamer
de gouverneur om een
handelsregister te koppelen aan de KKF taken.
Een register dat zou moeten dienen als kohier van
de kiezers voor de Kamer.
KKF wilde ook rechtsper-

soonlijkheid en de bevoegdheid om inrichtingen
zoals beursen, veilingen
etc. te exploiteren. Gestreefd werd naar een
goed opgezette Kamer,
met goed bezoldigd personeel en uitgerust naar
de eisen van de tijd om de
belangen van het bedrijfsleven beter te kunnen dienen. Een terugblik over de
afgelopen jaren laat zien
dat de KKF binnen haar
mogelijkheden belangrijk
heeft bijgedragen aan het
sociaal-economisch
gebeuren in Suriname. De
Kamer is steeds meegegroeid met veranderingen
binnen het bedrijfsleven
en heeft naarmate de omstandigheden dat vorderden altijd ingespeeld op
nieuwe behoeften. In vervolgartikelen gaan wij
daar dieper op in.
RMD

CITAAT
"De wereld zal de fundamentele les moeten leren dat we zijn geschapen voor
eensgezindheid, voor onderlinge afhankelijkheid. Er is maar één manier om
ervoor te zorgen dat het ons voor de wind gaat, en dat is in gezamenlijkheid”.
(Desmond Tutu)

27926
27936

Schoonmaakbedrijf

Servicebureau

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

KKFacts

Schrijf nu in voor de training:

Ondernemersavond

BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING

Onderwerp:”Informatie
avond i.v.m. de te houden
open dag voor uitvindingen, Innovaties, Creaties
en nieuwe ideeen”
Inleider: dhr. H. Does
(Consultant
Business
Innovation Models), dhr.
Yakaoema (Hfd. Bureau
Intellectuele Eigendommen en dhr. E. Sadhoe
(Ondernemer)
Datum: di. 20 jan. 2015
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

START TRAINING: februari 2015
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
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Wist

u

dat ?
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), in sa-

Aan het begin van het jaar is het goed jezelf te positioneren en vragen te stellen als:
wie ben ik ? Wat zijn mijn 'I am's of 'Ik ben's'? Vele succesvolle mensen hebben een
helder zelfbeeld dat hun attitude en handelen bepaalt. Het is van groot belang dat
alles wat je over jezelf zegt positief is. Je 'Ik ben of I am statements' moeten altijd
zijn wat je wilt worden. Zeg bijvoorbeeld 'Ik ben vrede, vreugde en vriendelijkheid' of
'Ik ben zachtmoedig en zelfbeheerst'. Misschien ben je het nog niet, maar het is wat
je wilt zijn. Doe dit elke dag en laat je self-talk altijd positief zijn. Woorden hebben
power en een wijze heeft eens gezegd: 'Each word you say about yourself will fall
and wrap itself around you like a garment'. Neem dit ter harte! Hebt je een persoonlijke mission statement (MS)? Het is belangrijk een persoonlijke MS te hebben.
Neem de tijd ervoor en formuleer jouw persoonlijke MS. Het wordt je kompas in het
leven waardoor je de uitgestippelde koers kan aanhouden. Ga niet in op aanbiedingen en kansen die niet relateren aan jouw MS en laat je er niet van afleiden.
Geloof in jezelf voor 100% en straal zelfvertrouwen uit. Heb je een droom? Go for
it! You can do anything you set your mind to. Wordt vaardig in het correct richten van
je energie. Als je een duidelijke MS hebt, ben je in staat werkelijke en potentiële
energielekkages te voorkomen. Weiger betrokken te raken in zinloze debatten met
mensen die niet willen leren maar slechts willen argumenteren. Boosheid, tobben,
oordelen en veroordelen en bemoeien met zaken die je niet aangaan, veroorzaken
energielekkages. Maak het bewaken van jouw energie reserves tot een prioriteit.
Energie opladen kan o.m. door stilte, meditatie, gebed en rust. Iemand had de volgende inspirerende MS: 'Life is full of opportunities to celebrate and I don't want to
miss any of them'.

menwerking met haar werkarm Stichting Suriname
Business Information Center, is voornemens de eerste

innovatie dag in februari te organiseren. De essentie
van de innovatie opendag is om ontwikkeling opgang te
brengen voor en door de Surinaamse gemeenschap.

INNOVATIE OPENDAG
Heeft u een INNOVATIEF IDEE of
vindt u uw CREATIE UNIEK?
Dan moet u deze OPENDAG niet missen!
Voor registratie of meer info kunt u contact opnemen met mw. Premiela Rajaram
op het nummer 530311 of per e-mail: chamber@sr.net

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: OSW
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 6/1/2015 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,99
Pound sterling
5,10
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
279,13
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,28
Brazil real
1,23

