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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:

Business Analytics, is de modernste performance management
methode die verschillende soorten data gebruikt om meer inzicht te
krijgen en beter te beslissen. Drs. Ricardo Breeveld hield hierover
een interactieve presentatie op onze laatstgehouden ondernemersavond.
jecten uitvoert. Hiervoor
was hij jarenlang succesvol werkzaam bij Akzo
Nobel als internationale
R&D projectmanager. Dit
resulteerde ondermeer in
tien octrooien, nieuwe
producten en een R&D
Business Award. Daarnaast is Breeveld een
internationale ondernemer en leverancier van
speciale relatiegeschenken aan overheidsorganisaties, bedrijven en con-

sumenten in Suriname,
het Caribisch gebied, Latijns Amerika en Europa.
Hij is in Suriname geboren
en studeerde Scheikunde,
Information Management
en Bedrijfskunde in Nederland.
Voor meer informatie:
Poly-Cure Business
Analytics & Strategy
r.breeveld@poly-cure.nl
en www.poly-cure.nl.

CITAAT

Guyana's One Stop
Logistics Company
De Guyana Logistics And Support Services Inc. (GLASS Inc.) is
gespecialiseerd in het assisteren van buitenlandse investeerders bij
het opzetten van hun business in Guyana en zij wil haar dienstverlening uitbreiden naar Suriname. Glenn Low A Chee en Gregory Sukull
van Glass Inc. gaven onlangs bij de KKF hierover een presentatie.
zijn voor buitenlandse investeerders om succesvol
business te kunnen doen
in Guyana. De Glass Inc.
is zo opgezet dat zij de
efficiëntie en effectiviteit
van business processen
garandeert. De dienstverlening van de GLASS Inc.
omvat: Corporate Legal
services: Documentation
and Li-cense processing
en Brokerage services.
Verder: Travel and Immigration; Shipping Agency;
Logistics and Transpor-

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

21328

SATISFACTION

Marowijnestraat 51

27287

Commissaris Roblesweg 44
Meindert Hobbemastraat 13

Scheepsleverancier

27898

VLEESWINKEL
ADBOELRAHMAN
SCHEEPSBEVOORRADER
INKA
ROB'S KAPSALON

Eet- En Drankinrichting,
Amusementsbedrijf
Winkelier, Slager

Pater J. Weidmanstraat 53

Barbier

28971

MARLON ADRIAANS

Standhouder

35703
38190

BIBI'S WHOLE SALE AND
RETAIL
LI XIAOMANG

Dr. Sophie Redmondstraat op het
parkeerterrein (Ondrobon)
Tweede Rijweg 107
Zonnebloemstraat 13

Importeur

38312

BRETTJE'S TAXI

Oseisistraat 36

Taxibedrijf

38342

WANG YUSHAN

Grote Combeweg 14

Importeur

39087

PRO GARDENING

Winchesterstraat 11

Schoonmaakbedrijf

39148

Langatabikistraat 100

Touroperator

39149

KUDEWAI TOURS &
EXPEDITIONS
F.J. NASH

Zonnebloemstraat 33

Exporteur

39470

BIBEN INTERNATIONAL

Tweede Rijweg 39

Servicebureau

40202

U.A. SEWCHARAN-JEWBALI

Tweede Rijweg 54A

Autobusdienst

41163

b. effect

Adviesbureau

41430

SHREERAJ

Dominestraat 39, Shopping Arcade
Unit 16
Ramalaan 8

41543

A. LUTJENS

Anton Dragtenweg 226

Leverancier, Importeur,
Exporteur
Adviesbureau

42245

Anton Dragtenweg 270

Exporteur

42586

CONNECTION
INTERNATIONAL COMPANY
ANDRE H. SIMON

Madamweg 7

Exporteur

42742

MADAME CHINTA

43904

NOORDAM CONSULTANCY

Steenbakkerijstraat 27 (i/e der Units Eet- En Drankinrichting
v/h C.K.C. Warenhuis N.V.)
Tweede Rijweg 77
Adviesbureau

44542

STORM PROTECTIVE
SERVICES
GIZMO PROMOTION

Ramalaan 8

Beveiligingsbedrijf

Anton Dragtenweg 134

GINASTIC BEACH & ACTIVE
WEAR
R.J.G. BOUTIQUE

Steenbakkerijstraat 27 (een der
units van de Kersten Mall)
Steenbakkerijstraat 27 (een der
units van de C.K.C. Mall)

Servicebureau, Promotion
Bureau
Winkelier

27810

Winkelier, Grossier, Importeur

RMD

"Goede raad is zelden welkom en degenen die haar het
hardste nodig hebben zijn er altijd het minst mee
ingenomen”. (Lord Chesterfield)

Dit Guyanees bedrijf is
een One-Stop-shop voor
business en in het bijzonder voor buitenlandse investeerders die in Guyana
aan de slag willen. De
Glass Inc. bestaat uit experts op verschillende gebieden die het initiatief
hebben genomen om onder één dak een professionele en effectieve service company op te zetten. Dit bedrijf vergemakkelijkt de toegang tot alle
diensten die noodzakelijk

Opmaak

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Business Analytics om
beter te beslissen
Breeveld illustreerde aan
de hand van praktijkvoorbeelden hoe toonaangevende organisaties deze
methode gebruiken om
processen en resultaten
te verbeteren. Mogelijkheden voor Surinaamse
organisaties werden uiteraard ook besproken. Drs.
Ricardo Breeveld is een
ervaren
management
consultant die voor diverse bedrijven Business
Analytics & Strategie pro-

: 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

tation; Equipment and
vehicle rental; Office and
Residential rental; Relocation and Domestic support.
Contactgegevens zijn:
Tel.: 592 - 226-8034/8041;
6 2 4 - 0 8 6 1 / 7 1 9 4
E-mail: glassinfo@guyanalogistics.com
Website: www.guyanalog i s t i c s . c o m
Office address: 44'B' High
Street; Kingston, Georgetown
RMD

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 1: Ondernemerskwaliteiten
module 2: Concretiseren van het idee
module 3: Markt en marketing
module 4: Productie en organisatie & management
module 5: Financieel plan

45283
45537
45596

Winkelier

Beste ondernemer, uw KKF-jaarbijdrage op tijd voldoen is een
voortreffelijk voornemen. Dit kan van ma. - vrij. van 08.00 - 16.00 uur bij
de kassa van de KKF.

Op weg naar 105 jaar KKF (6)
Een hoofdtaak van de KKF is het bijhouden van het Handelsregister
(HR); ook wel de Burgerlijke Stand van handel en bedrijfsleven
genoemd. Dit handelsregister werd in 1936 bij landsverordening
ingesteld. De bijdragen van de ingeschrevenen waren toen zo klein
dat de Kamer weinig armslag had voor het verrichten van haar werkzaamheden. Daarom werden In 1962 de bijdragen verhoogd.

HR Commissie
De HR Commissie was
aanvankelijk een Kamercommissie maar de verordening van 1962 bracht
het benoemingsrecht van
de leden ervan bij de
Minister van Economische Zaken, die bij
Beschikking van 10 november 1962, de leden
van de HandelsregisterCommissie benoemde.
De secretaris van de
Kamer werd ambtshalve
aangewezen als Secretaris van de HR-Commissie. Alle bedrijven in Suriname zijn wettelijk verplicht zich te doen inschrijven in het HR en alle mu-

taties t.a.v. adres, handelsnaam, bedrijfstype,
samenstelling van directie
of bestuur en commissariaat, nationaliteit e.d. daarin te laten opnemen.

Commissies
Om het bestuur bij te
staan werden vaste en ad
hoc commissies ingesteld.
In de eerste vergadering
van de nieuwe Kamer op
1 april 1963 werden ingesteld: een PR commissie,
een Huishoudelijke commissie en een Bulletin
commissie. Maanden later
kwamen daar nog bij: de
commissie Invoerrechten,
de commissie Wijziging

Landsverordening
Kamers van Koophandel
1962 en de commissie
Wijziging Houtverordening 1947. Andere commissies die hierna kwamen betroffen Branche
indeling van de handel,
Toerisme, Personeelsbeleid, Begroting, Afhandeling Postpakketten en
Grondbeleid. De Kamer is
of was ook vertegenwoordigd in diverse stichtingen
en commissies van de
overheid en particulieren.
In het vervolgartikel stellen wij verkiezingen in die
periode aan de orde.

STOP
ONE

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:
OSW
KKF - tel. 530311

De KKF bevordert
een cultuur van
ondernemerschap
en daardoor
economische groei in
Suriname door het
zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen
en te versterken.

RMD

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

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

Wist

u

dat ?

Diogenes was een Griekse filosoof uit de oudheid die overdag met een lantaarn
door Athene liep, op zoek naar een eerlijk mens. Diogenes was echt een onconventionele denker. Hij geloofde dat mensen de sleutel tot geluk waarnaar zij op zoek
waren, zelf vasthielden en dat het eenvoudigste leven het gezondste was. Op zijn
oude dag bleef hij net zo actief als altijd. Tegen een volgeling die erop aandrong dat
hij het kalmer aan zou doen zei hij: "Ik weet dat veel mensen vinden dat de oude
dag een tijd is om het kalm aan te doen, maar ik vergelijk mijn leven nu met de laatste loper van een estafette. Zou jij willen dat ik langzamer ging lopen als ik de finish
naderde?" Zo werd de opmerkelijke Diogenes ver in de 90 en aan ouderen die willen luisteren heeft hij zijn estafettestokje na gelaten.

Douanekoersen
M.i.v. 17/2/2015 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,82
Pound sterling
5,15
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
282,54
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,46
Brazil real
1,18

