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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

De vertegenwoordiger van de
Productiesector in Suriname
Als vertegenwoordiger van de productiesector, vindt de ASFA, en
met haar de KKF, dat voor een structurele groei en ontwikkeling
van de productiesector het nodig en verstandig is dat onze strategische doelen verder ontwikkeld worden. Via het Suriname
Business Forum worden verschillende concrete voorstellen voorbereid om ons ondernemers klimaat te verbeteren en de verdiencapaciteit van het bedrijfsleven en de overheid duurzaam te verhogen. Hierin heeft de ASFA een voorname rol te vervullen. Zij
heeft zich in de afgelopen dertig jaren reeds ingezet voor het doorbreken van de stagnatie in de nationale productie en bijzondere
aandacht besteed aan de exportproductie en verbetering van het
investeringsklimaat. Het hoofdmerk voor een klein en open land
als Suriname is dat er tussen vraag en aanbod van deviezen een
evenwicht bestaat, zowel op korte als op langere termijn. Dit is
namelijk een essentiële voorwaarde voor continuïteit en uitbreidingsmogelijkheden van productiebedrijven. Export gerichte en
import vervangende productie zullen hand in hand moeten gaan bij
dit streven. Daarnaast zullen de wisselkoersfluctuaties binnen
redelijke marges moeten blijven waarbij het bedrijfsleven een sleutelrol zal spelen.

OPROEP

KKFacts
Ondernemersavond

Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo
belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het
bedrijfsleven wordt genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks
wordt geraadpleegd door het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en actueel te zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom:
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te
registreren.
- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om
de huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien
wijzigingen zijn opgetreden.
- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer
economisch actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen
belang.
- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.
Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uitsluitend op afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak
kunt u bellen op de telefoonnummers: 530311 of 530313.
Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

Prioriteit voor 2011 en 2012 zijn:
* De snelle inwerkingtreding van de investeringswet. Foreign maar ook Local Direct
Investment stimuleert door o.a.:
- Industrieterreinen te bestemmen met adequate infrastructuur
- Duurzame productiemiddelen en IT-investeringen vrijstelt van invoerrechten en
omzetbelastingen
* Prioriteitsproductiesectoren identificeren (Packaging, Agrarische voedselverwerking, Biologische landbouw, Basic Food Supply Chain Industry, Mijnbouw en
Technology (ICT)) en deze expliciet stimuleren en accommoderen
* De bouw van industriehallen en z.g. startersboxen voor beginnende ondernemers
opzetten
* Directe stimulering van de export door een 1 x 24 uur draaiende douane apparaat en havenfaciliteit in te stellen
* Een High Priority lane bij alle grenzen voor Surinaamse exporteurs instellen en
document verwerking binnen 6 uren realiseren
* Suriname ten minste 50 plekken vooruit te brengen op de "Doing Business"
ranking
* Vergunningen afschaffen
* Oprichten van een N.V. mogelijk maken binnen maximaal 1 week
* Corruptie hard en snel terugdringen in alle lagen van de samenleving maar in het
bijzonder binnen het overheidsapparaat
* NUTSvoorzieningen, in het bijzonder voor productiebedrijven, op kostprijsniveau
verschaffen
* Een vereenvoudigd en efficiënt belastingstelsel instellen
* Bruto Toegevoegde Waarde i.p.v. omzetbelasting invoeren
* Openbaarvervoer herstructureren naar een efficiënt en on-time en reliable apparaat
* Government led handelsmissies initiëren naar potentiële exportmarkten
* Rechtspraak drastisch versnellen
* Beroepen instanties bij de Douane en de belastingdienst instellen
* Ombudsman van de overheid introduceren

Handelsbemiddeling

Caribbean Business Awards
Caribbean Business Awards (CBA) presenteert i.s.m. Caribbean Association of
Industry and Commerce (CAIC) in september 2011 een Caribe Palm of
Excellence erkenning.
Grote, kleine, publieke, private, commerciële en niet-commerciële bedrijven/organisaties kunnen zich hiervoor opgeven. Er zijn 16 categorieën waarin bedrijven
kunnen participeren. Alle bedrijven actief binnen het Caraibisch gebied mogen
zich vanaf nu registreren.
In aanmerking komen voor zo een Award biedt de bedrijven/organisaties erkenning of excellence binnen het Caraibisch gebied. De registratie kan online
geschieden op de volgende website: www.caribbeanbusinessawards.com

26 november t/m 2 december 2010
Voor meer info: Beurssecretariaat telno. 530311

Bezoek de KKF
ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond van 19.00 20.00 uur.
Actuele
onderwerpen.
Leer elkaar
kennen, leer van
elkanders werk en
problemen en
zoek samen naar
oplossingen!
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Spanje

DVL Davelaa Ind. Raw
importeurs van bouwmaterialen en landbouwmachines
Materials, Chemicals & Building
davela@telefonica.net
Supplies
Nazco Trading
leveranciers, exporteurs van bananen nazcotrading@gmail.com

Trinidad
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Recyclen van afvalpapier

Rahul Singh van Apollo Industrial Group N.V. presenteerde onlangs op
onze ondernemersavond het thema ‘waste paper recycling in Suriname’
waarbij het proces van afvalpapier tot eindproduct werd toegelicht.
Het bedrijf collecteert het
afvalpapier bij o.a. DSB,
EBS, SLM en printing
bedrijven. Uitgebreid werd
ingegaan op het waarom
van tissue paper manufacturing en de goals van
het project omvattende:
gebruik van recycled
fibres, bio-fuel uit houtafval en water recycling
plant. Singh verstrekte
details over tissue paper,
tissue machine speed, tissue consumption en tissue manufacturing. Hij
deed dit aan de hand van
beeldmateriaal waarmee
hij zijn presentatie verluchtigde. Te zien waren:
de boiler die werkt op biofuel, stock preparation die
70% van het proces in
beslag neemt en de paper
machine. Veel aandacht
werd geschonken aan het
installatieproces. In een
tweede fase gaat het
bedrijf over van leveran-

* Jaarakkoorden sluiten (al dan niet via de SER) tussen het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid
* World Innovation Center opzetten voor de (her)ontwikkeling van onze 2030 vision.

Onderwerp: “De multi toepasbaarheid van marketing voor ondernemers”
Inleider: Mevr. Ria Herfst
Datum: 5 oktober 2010
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg
37.

Frans Guyana

Rahul Singh van Apollo Industrial Group N.V.
cier van ruw materiaal
naar leverancier van eindproduct. Getoond werden
foto’s bij het verhaal van
het omzetten in product
alsook van het eindproduct. Voor de toekomst
denkt Apollo Industrial
Group N.V. aan fibre sourcing waarbij locale opties
worden ontwikkeld. Verder

aan het produceren van
andere papiersoorten als
kraft paper, news paper
en office paper.
Heeft uw bedrijf afvalpapier ter beschikking?
U kunt dan mailen naar:
rahuls@causaltech.com
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“Wees ieder die twijfelt aan je vermogen om succesvol te zijn dankbaar
voor de kans die dat jou geeft om hun ongelijk te bewijzen”
dr. Wayne Dyer

Wist

u

8 - 10 oktober 2010:
“Foire de Guyane”
Locatie: Stade Scolaire de Cayenne
Organisator: Chambre
de
Commerce
et
d’Industrie de la Guyane
Contact: Mw. Anne
Mathieu - International
Development Adviser
Paramaribo Representation Office
Tel.: 475222 / 476455
ccig.mathieu@gmail.
com
www.guyane.cci.fr

dat ?

Praten over persoonlijke problemen werkt genezend. Gedeelde smart is nog altijd
halve smart. Bovendien blijken de lichamelijke gezondheid en schoolprestatie mee
te profiteren. James Pennebaker, een Amerikaanse psycholoog, denkt dat iedereen
in potentie zijn eigen therapeut kan zijn, hoewel mensen zichzelf natuurlijk ook het
meest in de weg zitten. Pennebaker’s interesse voor de relatie tussen de geestelijke en de lichamelijke gezondheid ontstond toevallig. Op een feestje vertelde een van
de aanwezige psychologen het verhaal van een vrouw die hij in behandeling had.
Een kidnapper was haar auto binnengedrongen en had een pistool op haar gericht.
Hij dwong haar naar een park te rijden, waar hij haar zou verkrachten. De vrouw ging
daarop zeer hard rijden en vertelde de indringer dat ze kanker had en niet lang meer
te leven had. En aangezien ze toch dood zou gaan zou ze hem meeslepen in haar
ondergang. De indringer kreeg het toen doodsbenauwd en vluchtte de auto uit, toen
de vrouw afremde voor een bocht. De vrouw was zo geschrokken van deze gebeurtenis dat zij zich aanmeldde voor psychotherapie. Ze kreeg de raad om tegen iedereen te vertellen wat zei had meegemaakt. Dit advies intrigeerde Pennebaker en alle
psychologen die hij erover sprak vonden het advies deugdelijk. De natuurlijke reactie van mensen op een trauma is erover praten. Dit gegeven vormt de basis van psychotherapie. Het belangrijkste is dat mensen zichzelf blootgeven. Daarmee wordt
ook de lichamelijke gezondheid beter. Gemiddeld daalt het gebruik van medische
diensten na psychotherapie met 15 tot 20%. Pennebaker liet proefpersonen korte
opstellen maken over hun meest traumatische ervaring. Kort daarna bleek dat zij die
onverholen over de meest vervelende gebeurtenissen uit hun leven hadden
geschreven minder vaak de dokter raadpleegden en beter op school presteerden.
Uit biologische metingen bleek bovendien dat hun immuunsysteem was verbeterd.

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 - tel. 530311
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U.S. dollar
2,78
Euro
3,63
Pound sterling
4,34
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
324,31
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 6,08
Brazil real
1,62

