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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

BEKENDMAKING

BEZOEK

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:

ONZE BUSINESS

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

29502

CHERIDA'S EXPORT

Ormosiastraat 20B

Exporteur

29555

G.D. MAASIE

Ericweg 5

Autobusdienst

Een speciale ondernemersavond

29580

Cocobiacoweg 53

Op dinsdag 30 juni a.s. van 19.00 - 20.00 uur.

29591

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF R. GOERDIN
EVANUS TJON

Poseidonstraat 39

Importeur, Exporteur,
Distributeur
Taxibedrijf

29622

CHIRAZ TAXI

De Jongweg 45

Taxibedrijf

29633

E.S. RONOWIDJOJO

Heiligenweg

Taxibedrijf

29645

RAYMOND JANKY

Rahiemweg 21

Exporteur

29665

H.L. ABENSITS

Waterkant (omgeving centrale markt ) Taxibedrijf

29670

Schoonmaakbedrijf

29676

NATIONAL CLEAN afgekort
Chroomstraat 6
NATCLEAN
WATSAAM EXPORTBEDRIJF Papatamkondre

29692

SJO BARBERSHOP

Agenoriaweg 63

Barbier

29721

MIRJAM'S TAXIBEDRIJF

Margarethalaan 72

Taxibedrijf

29792

STANLEY CAIRO

Sulfaatstraat 28

Exporteur

29798

A.K. BISAI

Ramnarainweg 15

Taxibedrijf

De lokatie is: de KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

29799

B.E. BURNETT

Dr. Samuel Kafiluddistraat 21A

Autobusdienst

Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is vrij.

29816

Grote Hofstraat 7 boven

Competitiveness oftewel
Concurrentievermogen

29842

DELMAR LEGAL
CONSULTING
P. KIA

29843

B.C. VAN DER VIS

Onverdacht

Verhuurbedrijf

29853

JOHAN EMILISIE

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

Op onze laatstgehouden ondernemersavond waren er presentaties
over Competitiveness oftewel het concurrentievermogen van landen;
een economische theorie die feiten en beleidsregels analyseert die
het vermogen van een land bepalen een milieu te scheppen en te
handhaven waarin waarde creatie voor zijn ondernemingen en meer
welvaart voor zijn mensen wordt gerealiseerd.

29857

MASSRIKI CONSULTANCY

Dr. S.h. Axwijkstraat 23

29858

S. DEWKAL

Leiding 9a no. 82

Adviesbureau, Servicebureau,
Opleidingsinstituut
Autobusdienst

29903

JACQUES F. THIJM

Waterkant Centrale Markt

Taxibedrijf

29907

R.K. PANKA

Basralocusstraat 15

Distributeur

29939

WINKEL M. LUMSDENHARDIN
H.T. TSAI-MEU-CHONG

Jarikaba Wooncentrum perceel 91

Winkelier

Stenhuysstraat 28

Kwekerij

PROMOTION EVENT

Aan alle in mei 2015 ingeschrevenen in het
Handelsregister wordt op deze avond de
gelegenheid geboden hun producten en/of
diensten aan het publiek te tonen.
Deze B2B meeting zal maandelijks worden
gehouden. Het biedt gelegenheid tot
netwerken en kennismaking met
nieuwe ondernemers

Groei
Het gaat om meer economische groei waarin zoveel mogelijk mensen participeren/delen en een
goede sociale herverdeling. Productiviteit en innovatie zijn de belangrijkste elementen van Competitiveness. Onze smalle
economische basis moet
verbreed worden door
nieuwe sectoren te ontwikkelen en diversificatie
van de productie naast de
mijnbouw. Voorts moet
het niveau van productiviteit en van innovatie worden verhoogd. Een sterke
concurrentie positie vereist een sterk gevarieerde
exportpakket waarmee
succesvol op de internationale markt kan worden
geconcurreerd. Op nationaal niveau is daarom
vereist: *verhoging van
productie en productiviteit; *verbetering van het

ondernemingsklimaat en
bevorderen van gezonde
concurrentie; *innovatie
van producten en processen en toepassing van
technologie; *samenwerking van stakeholders bij
beleidsformulering en uitvoering.

Innovatie
Versterking van de Nationale 'Competitiveness' zal
ons brengen van 'Efficiency Driven' naar 'Innovation
Driven'. De Global Competitiveness Index (GCI)
van het World Economic
forum (WEF) is een maatstaf voor het meten van
het vermogen van een
land duurzame nationale
ontwikkeling te realiseren.
Landen worden ingedeeld
in de economische ontwikkelingsfasen: Factor Driven, Efficiency Driven en
Innovation Driven. Ze worden onderling vergeleken

aan de hand van 114 indicatoren die in 12 pillars
zijn gegroepeerd. WEF
classificeert Suriname, als
een "Efficiency Driven"
country omdat de meeste
basis vereisten wel redelijk ontwikkeld zijn. Via efficiency verhogende maatregelen om een hogere
productiviteit en innovatie
te bereiken kunnen wij ons
ontwikkelen tot een Innovation Drive land. De inleiders gaven aan waaraan
eerst gewerkt moet worden om een klimaat te
scheppen waarin de innovation driven fase bereikt
kan worden. De beschikbare ruimte staat ons niet
toe ruimer in te gaan op
de interessante en veel
omvattende presentaties.
Voor meer informatie kan
men terecht bij:
www.surinamecompete.org

RMD

LAATSTE OPROEP
Namens de Voorzitter brengt de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) alle
ingeschrevenen in het Handelsregister ter kennis dat zij hun jaarbijdrage over 2015
vóór 01 april 2015 voldaan dienden te hebben.
Op alle ingeschrevenen wordt wederom een beroep gedaan om hun jaarbijdrage
vóór 01 juli 2015 aan te zuiveren. Dit kan geschieden van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 15.30 uur bij de kassa van de KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37 (Beursterrein) of te Nickerie aan de G.G. Maynardstraat no. 34.
In verband met de verkiezingen van de leden der Kamer dit jaar, zullen slechts ingeschrevenen die vóór 01 juli 2015 hun jaarbijdrage hebben voldaan op de kiezerslijst
geplaatst kunnen worden.
Drs. Joanne Pancham, Secretaris

ONDERWERPEN ONDERNEMERSAVONDEN
Waarover zou u als ondernemer graag geïnformeerd willen worden op onze
ondernemersavonden?
Uw suggesties, ideeen, voorstellen, waarnaar wij met belangstelling uitkijken, kunt u
persoonlijk, telefonisch of per e-mail aan ons doen toekomen.
Contact: afdeling Communications tel.no. 530311 tst. 112, e-mail: chamber@sr.net

29969

Exporteur

Adviesbureau, Leverancier,
Servicebureau
Waterkant (omgeving centrale markt ) Taxibedrijf

CITAAT

"Ons leven is een kort intermezzo in de eeuwigheid waarin we elkaar ontmoeten,
liefhebben en delen. Als we voor elkaar genegenheid, vrolijkheid en liefde
scheppen, zal dit kort intermezzo de moeite waard zijn geweest”. (Yor Sunitram)

Handelsmissie Trinidad Energy Chamber
Een 18 personen tellende handelsmissie, geleid door de Trinidad Energy Chamber vertoefde
van 21 t/m 25 juni 2015 in ons land voor een 'Energy Service Trade Mission'. KKF arrangeerde op verzoek van de gasten meetings met hooggeplaatste personen, bedrijven en organisaties.

Samenstelling
De delegatie was samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende
bedrijven/organisaties:
The Energy Chamber,
Fluid Technology, Dumore
Enterprise Ltd., Perfection
Services Ltd, ITS Energy
Services, Survival Sys-

tems Ltd., HHSL Safety
Systems Limited, Trinidad
Mooring and Launch Services Ltd., National Energy Corporation of Trinidad
and Tobago, Anfiled Services Ltd., PHI Inc., On Site
Services Ltd., Coastal
Dynamics Ltd. en ExporTT.

Bezoeken
De delegatie bezocht:
Suralco Paranam, Brokopondo
Krachtcentrale,
IDCS N.V., de Vice President van de Republiek
Suriname, N.V. Energiebedrijven Suriname, Kamer van Koophandel en
Fabrieken, het Ministerie

Stichting Fablab Suriname
Het Fablab is thans gehuisvest in het gebouw van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken.
Per 2 juli a.s. is het Fablab toegangelijk voor het publiek.
Het doel van de Stichting is de fabricage technologie toegankelijk te maken voor
(toekomstige) producenten. 3-D printing maakt het namelijk mogelijk om uw idée
te visualiseren ter ondersteuning van uw ondernemingsplan.
De funtionaliteit van het Fablab is voor diverse disciplines inzetbaar. Architecten
kunnen maquettes laten printen, terwijl ook een metaalbewerker een prototype
kan laten vervaardigen.
Ook scholen zijn welkom ter stimulering van de interesse van leerlingen en studenten tot productie.
De schooldirectie wordt verzocht vooraf een afspraak te maken.
Adres
Tel.no.
Open
Tijd

:
:
:
:

Hoek Kernkampweg / Boretstraat
530311 toestel 122
maandag - vrijdag
08:00 - 16:00 uur.

van Handel en Industrie,
Kosmos Energy, N.V. Havenbeheer
Suriname,
Guguplex Technologies
SAC, Staatsolie Suriname
N.V. en Teikoku Oil Suriname. Het bezoek aan de
bedrijven/organisaties had
een orienterend karakter
met de mogelijkheid tot
samenwerking op het gebied van petroleum, gas
en aanverwante industrie.
Ter afsluiting van hun missie werd er een networking cocktail reception gehouden bij Ramada Princess Hotel & Casino. Het
is de vijfde keer dat de
Trinidad Energy Chamber
een handelsmissie naar
Suriname heeft geleid.

Douanekoersen
M.i.v. 23/06/2015 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,80
Pound sterling
5,30
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
271,86
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,27
Brazil real
1,08

