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Opmaak

Leiderschap hangt van
de persoonlijkheid af

jaren ontwikkeld tot één
van de effectiefst en professioneel functionerende
organisaties in het land.
Haar missie is 'De KKF
bevordert een cultuur van
ondernemerschap
en
daardoor economische
groei in Suriname door het
zakenleven te dienen, te
vertegenwoordigen en te
versterken' en dat doet zij
elk jaar beter en professioneler.

Verkiezingen

Op 12, 13 en 14 december a.s. worden er voor
alle acht branches van de
KKF verkiezingen gehouden, die moeten resulteren in 21 nieuw gekozen
Kamerleden en evenveel

plaatsvervangende leden.
Dit jaar neemt naast het
huidige Kamerteam dat
aangevuld is met enkele
nieuwe kandidaten, nog
een ander team van kandidaten deel aan de verkiezingen. Het eerstgenoemde team doet dat
omdat het vindt dat het
goede werk dat verzet is
voortgang moet vinden.
Opeenvolgende besturen
van de Kamer hebben
ervoor gezorgd dat de
KKF niet alleen lokaal
maar ook regionaal de
reputatie geniet van een
van de beste Chambers in
de Caricom.
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OPROEP TOT STEMMEN
De Kamer van Koophandel en Fabrieken brengt onder de aandacht van de kiesgerechtigde ondernemers dat de verkiezing van de leden der Kamer zal plaatsvinden
op:
Datum : 12 december 2011 in de bedrijfsgroep A
13 december 2011 in de bedrijfsgroep B en
14 december 2011 in de bedrijfsgroepen C, D, E, F, G en H
Tijd
: telkens van 09.00 - 12.00 uur.
Plaats : Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 (KKF hal) en
R.P. Bharosstraat 68 op het Districts-Commissariaat te Nieuw Nickerie.

ONE
STOP
WINDOW

Leiderschap kan niet van de één op de ander worden overgedragen.
Het is een kwaliteit in de persoonlijkheid van een mens. Het hangt af
van de organieke structuur van iemands persoonlijkheid en omvat
ervaring, vaardigheden, verantwoordelijkheid, intelligentie, het vermogen mensen te organiseren en sociale interactie. De vaardigheid
om ondergeschikten te inspireren en in hen zelfvertrouwen aan te
wakkeren en de wil ijverig te werken, typeert de echte leider.

Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het

Proces

Leiderschap is een proces
waarin een leider het werk
van anderen met verbeeldingskracht stuurt, begeleidt en beïnvloedt bij het
kiezen en bereiken van
specifieke doelen. Hij doet
dat door tussen de individuen en de organisatie tot
beider maximale satisfactie te mediaten. Een
goede leider hoeft niet
fysiek maar moet mentaal
wel sterk en besluitvaardig zijn. Wie de basis psychologische behoeften
van zijn volgelingen kan
bevredigen kan een effectieve leider zijn. De belangrijkste kwaliteiten die
een leider moet bezitten
zijn intelligentie en waakzaamheid. Hij moet zelfs
zijn beste vrienden niet
meer dan wat verantwoord is, vertrouwen en
zo problemen voor zichzelf voorkomen.

Kwaliteiten

Andere kwaliteiten van leiders zijn onpartijdigheid,
actie gerichtheid, en een
positieve attitude. De
plicht van een leider is

aanmoedigen en de standaarden van zijn ondergeschikten/volgelingen op
een hoger niveau brengen. Iedereen wil dat zijn
leider effectief , intelligent,
actief, daadkrachtig en
inspirerend is. Een leider
moet ook optimistisch, innovatief en moedig zijn.
Problemen moet hij moedig tegemoet treden en
oplossen en geen energie
verspillen aan schuldigen
zoeken en aanwijzen. Een
goede leider is ook een
goede onderwijzer. In
plaats van bazig te doen
helpt hij zijn ondergeschikten of volgelingen op
een wijze waardoor er verandering ontstaat in hun
denken en in beweegredenen.

Falen

Enkele redenen waarom
sommigen
in
leiderschapsposities falen zijn:
1) het niet kunnen organiseren van details; 2) niet
bereid zijn tot nederig
dienstverlenen; 3) Onvoldoende beseffen dat men
niet betaald wordt voor
zijn kennis, maar voor wat

voor de organisatie gedaan wordt met die kennis; 4) Angst voor concurrentie van ondergeschikten of volgelingen; 5)
gebrek aan verbeeldingskracht; 6) Alleen voor
zichzelf de eer opstrijken
van geleverde prestaties;
7) Heftigheid en onmatigheid; 8) gebrek aan loyaliteit; 9) autoritair gedrag;
10) nadruk leggen op titel.
De belangrijkste behoefte
van elk individu is de behoefte aan erkenning. De
leider die deze behoefte
weet te bevredigen zal
geen moeite hebben met
het positief beïnvloeden
van zijn mensen en ' getting done the job in hand'.
De echte leider heeft ook
het vermogen van empathie, het in de schoenen
van anderen kunnen
staan en vanuit hun optiek
zaken bekijken. Hij is een
goede
luisteraar
en
schenkt oprechte aandacht aan wat anderen te
zeggen hebben.
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CITAAT

Op de dag van de verkiezing dient u mede te nemen: uw oproepingskaart en uw
ID-kaart.

"De beste stuurlui staan aan wal. Laat ze daar staan; dat is
veiliger want elders maken ze brokken”.
(Yor Sunitram)

Doe mee aan de verkiezing en kom zo uw maatschappelijke plicht na.

Sfeerfoto’s Jaarbeurs 2011

hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van
aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

www.surinamechamber.com

December is ongetwijfeld de meest hectische maand van het jaar.
Kerst en oudjaar met alles wat daarmee gepaard gaat komen eraan.
Het is een maand van evaluaties, bezinning en overdenking en afscheid nemen van 2011. Voor KKF volgt na het succesvol verlopen
grootste evenement in Suriname, de Jaarbeurs, nu nog de Kamerverkiezingen.
De KKF-Jaarbeurs werd
traditiegetrouw ook dit
jaar het grootste evenement in ons land dat door
vele tienduizenden bezoekers werd bezocht.
Circa 160 bedrijven met
580 stands die haast alle
denkbare producten en
diensten promoten en/of
aan de man brachten,
maakten het jaarbeurscomplex acht dagen lang
'Hot' en beslist tot 'The
place to be'. Weer is gebleken dat het grote publiek
het
beproefde
Jaarbeursconcept van de
KKF bijzonder waardeert
en dat het bedrijfsleven
hierop goed inspeelt. KKF
heeft zich in de loop der
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

December de
meest hectische
maand

Jaarbeurs

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

VISIT OUR WEBSITE:

Maandag 05 december 2011

Uitgave
Adres

Dankbetuiging
De Kamer van Koophandel en Fabrieken
en de Stichting Business Support
Organization Suriname bedanken

alle deelnemers
aan de Jaarbeurs 2011
alsook een ieder die heeft bijgedragen
aan het welslagen
van dit evenement.

Wist

u

dat ?

The Caribbean Association of Industry and Commerce (CAIC), heeft de volgende
missie en vissie. Mission: "The Caribbean Association of Industry and Commerce is
committed to facilitating the development, growth and competitive positioning of
Caribbean businesses in the changing world economy, by providing products and
sevices that are value adding to our members and representing their interests
regional, international and hemispheric. Vision: "The creation of a Caribbean private sector that is internationally competitive and cohesive in its approach to dealing
with opportunities and challenges”. Bij de CAIC zijn de vertegenwoordigers van de
private sector van 17 lidlanden, waaronder Suriname, aangesloten. De CAIC begon
als een private sector missie van de West Indian Incorprated Chambers of
Commerce. In 1962 faciliteerde zij een cruciale meeting tussen de Caribische private sector and the Heads of Government wat culmineerde in de oprichting van
CARIFTA die later uitgroeide tot de Caricom. Tegenwoordig is de CAIC een overkoepelende organisatie van organisaties die de private sector vertegenwoordigen.
Van zichzelf zegt de CAIC: "We are a supporting voice at the regional level for
national representative bodies and seek to impact upon the development, growth
and competitive positioning of the Caribbean business environment through partnership activities”. De 6e jaarlijkse private sector conferentie van de CAIC werd in
juni j.l. op St. Kitts and Nevis gehouden. Op die meeting werden zaken besproken
m.b.t. toerisme, handel logistiek in de Caricom, geothermische energie, Caricom's
ontwikkelingsfonds, de Caribbean Court of Justice en zijn rol in intra-regionale handel en veel meer. De CEO van de CAIC , Ms Carol Ayoung, zetelt op Trinidad.

Een rijdend informatiebureau voor advies, begeleiding en microkredieten
aan ondernemers.
VOOR WIE RIJDT DE BUS UIT?
* startende ondernemers: mensen die willen beginnen met een bedrijf
* ondernemers die al begonnen zijn maar nog advies en begeleiding
nodig hebben.
KIJK UIT NAAR DE MICRO ONDERNEMERS EXPRESS, HET MOBIELE
KANTOOR DAT ZICH DOOR STAD EN DISTRICT BEGEEFT!
ROUTE: di. 6 dec. 2011
do. 8 dec. 2011

Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Plaats: Paranam en omstreken
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Plaats: Zanderij en omstreken

Douanekoersen
M.i.v. 29/11/2011 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,47
Pound sterling
5,21
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
430,71
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,44
Brazil real
1,80

