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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

CARICHAM- BRICS+ Conference
Voor meer
informatie en
registratie
Contact :
Stichting Global
Trade Services
Suriname
(Glotss)
Email:
info@glotss.sr
Tel:439779
Whatsapp:
8769973

Experience Suriname Tourism Event 2020
29 Maart 2020 !
Particpatie aan deze beurs is gratis !
Lokale Tourguides en ander toeristische organisaties
kunnen zich laten registeren t/m 13 maart 2020.
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: Stichting Toerisme Suriname (STS)
Tel.: 532373/(App) 8770793 , E-mail: info@surinametourism.sr

Op naar 110 jaar KKF (3)
De overheid behoedt het nationaal welzijn dat in hoge mate afhankelijk is van
ondermeer een bloeiend bedrijfsleven. Het MKB wordt daarom zelfs de ruggegraat
van de economie genoemd. Wijze overheden faciliteren derhalve optimaal dit deel
van het bedrijfsleven en zorgen voor een milieu dat investeringsvriendelijk is.
Het bedrijfsleven voorziet in werkgelegenheid en wel in een mate die een minister van
HI terecht deed opmerken dat zonder het ondernemerschap de overheid haar apparaat niet zal kunnen saneren. Het belang van een consistent ondernemersvriendelijk
beleidsplan werd dus ingezien. De Kamer heeft in de begin Jaren 2000 diverse initiatieven ondernomen om de overheid er bewust van te maken dat zij, meer dan welke
andere instantie dan ook, beschikt over informatie betreffende het bedrijfsleven, die
cruciaal is voor de analyse van een nationaal beleidsplan; een beleidsplan gericht op
het ontwikkelen van het bedrijfsleven .
Handelsregister
Het Handelsregister(HR) is in Suriname de enige betrouwbare bron die inzicht kan verschaffen in de structuur van het bedrijfsleven. Het HR is ook de enige solide basis voor
een betrouwbare analyse (omvang en samenstelling van het bedrijfsleven). In de begin
Jaren 2000 bestond 40% van de ondernemingen uit winkels, eetgelegenheden, en
venters. 15% bestond uit importeurs en exporteurs, 13% uit verkeersbedrijven en 7%
uit kleine industriële bedrijven; samen 75% van het bedrijfsleven. De KKF heeft zich
enorm ingezet voor deze bedrijven om een strategie te ontwikkelen gericht op het
opheffen
van
barriers
en
het
scheppen
van
nieuwe
kansen.
2010
Een opmerkelijk jaar in de KKF historie was 2010 toen Kamervoorzitter Robert
Ameerali geroepen werd het op een na hoogste ambt in ons land, dat van Vice
President van de Republiek Suriname, te vervullen. Kennelijk waren zijn kennis en
inzicht in ons bedrijfsleven alsook zijn drive en daadkracht de politiek niet ontgaan. De
hierdoor onstane vacature bij de KKF werd ingevuld door Drs Narpath Bissumbar die
in januari 2012 werd opgevolgd door Ir Henk Naarendorp. Dhr Jayant Anil Padarath
werd toen ondervoorzitter van de Kamer. De periode Naarendorp/Padarath kenmerkte
zich door het intensief verder werken aan de transformative van de KKF. De Kamer
moest een afdoende equiped en toegerust instituut worden dat capabel was het
bedrijfsleven optimaal te vertegenwoordigen, te ondersteunen en diensten te verlenen
die voldeden aan nationale, regionale en international standaarden. Er werd een project opgestart inzake het uitvoerbaar maken van een bedrijfsplan, Missie en Visie van
de KKF 2020. Voor de Kamer relevante politieke, maatschappelijke, wetenschappelijke en economische geledingen warden geanalyseerd (Omgevingsanalyse).
Vervolgens werden 100 personen uit die geledingen geselecteerd en geinterviewed
door medewerkers van de KKF. De systematisch vastgelegde verslagen hiervan hebben een bloemlezing opgeleverd van circa 100 paginas die voor belangstellenden digitaal beschikbaar was bij de Kamer. De consultatieronde leverde veel interessante en
indringende informatie op. Zelfs zo dat wat van de Kamer verwacht en verlangd werd
haar ambitieniveau aanzienlijk heeft verhoogd. In een vervolg artikel gaan wij dieper
hierop in. RMD
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Dinsdag 25 februari, geen ondernemers-

JAARBIJDRAGE OP

Made in Suriname & Agro Fair 2020
Buy Local, Brand Global
sectoren:
- Primaire Sector (grondstoffen :landbouw, veeteelt,
visserij en bosbouw)
- Secundaire Sector ( Productie- en verwerkingsindustrie)
- Quartiare sector ( niet- commercieel), Onderwijs
, Cultuur
29 april - 3 mei 2020

avond ivm de dag der revolutie

TIJD VOLDOEN IS
EEN

Aan alle nieuwe bedrijven, ingeschreven
tussen September 2019 t/m Januari 2020,

Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A.

VOORTREFFELIJK

wordt de gelegenheid geboden om hun
Kernkampweg 37
Voor meer info: Stichting BUFES

presenteren op de Business Promotion

Tel.: 532300 / 438945 /(App) 8769895 , E-

Event (B2B),als onderdeel v a n d e o n d e r -

mail: info@busos.sr

nemers netwerkavond

BUFES, Fairs & Events Unit at
KKF
Evenementsfaciliteiten
Voor het huren van zalen en evenementshallen, alsook
voor het organiseren van uw events en het huren van onze
Reclameborden (rondom het KKFBeursterrein).
Noot:
Reserveringen zijn slechts van kracht wanneer u daartoe
een schriftelijke (elektronische) aanvraag hebt gedaan
en de reservering schriftelijk is bevestigd, e.a. in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden. Bufes is
derhalve niet aansprakelijk voor derden afspraken inzake
evenementen, zonder dat met haar daartoe formele
arrangementen zijn gemaakt.

Trade Missions
2020:

-JUNE Turkey Trade Mission

-SEPT IndonesiaTrade Mission
-OKT Japan Trade Mission

Gravenberchstraat 33
(597) 530311 / (597) 530313
J.B.S. Rebostraat 74
(597) 530311 # 143
Kwattaweg Br. 664
(597) 530311 # 146 / 149
Vierkinderenweg #2/ Hk. Indira Ghandiweg (597) 530311 # 145
Oost-westverbinding # 251
(597) 530311 # 144
Granpasieweg 1
(597) 530311 # 148
Groningen (DC gebouw)
(597) 530311 # 147
Klaaskreekweg 30
(597) 530311 # 127
Brownsweg, Wakibasoe I
(597) 530311 # 128
G.G. Maynardstraat 34
(597) 0210485 # 140
Atjoni
(597) 8806760

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handels- en Stichtingenregister
kunt u ook terecht aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt
u wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

VOOR 2020 !!

Chamber Annual Events 2020:
- FEB 27,28,29
- MRT 27,28,29
- APR 29/04-3/05
- MEI 2021
- JUN 2021
- JUL 5
- AUG 2
- SEP 12
- OKT 31
- NOV 26/11- 2/12
- DEC 19

Carichamb & Brics+ Summit
-Host : GLOTSS
Tourism Event
- Host : STS
Made in Suriname & Agro Fair
- Host : Secfesur
Utility Event
- Host : SVS
Industrial Event
- Host : I- PARK
Health & Wellness Event
- Host : Secfesur
Cake & Bake/Fashion & Design Event - Host : BUFES
Kids Business Event
- Host : BINNO
Wood & Woodworks
- Host : Croft
November Trade Fair
- Host : BUFES
Tourism Event
- Host : STS
Informatie en registratie BUFES !!

KKF Vestigingen
Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

VOORNEMEN

diensten en producten te promoten en te

Dienstverlening van de KKF:
-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTSS
Nivesh
SBIC
SVS
GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park
B-Inno

Fairs & Events
Tourism Knowlegde Center
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia (TV 20.2)
Engineering Advancements
Administration & Finance
Business Knowlegde
Utility Solutions
Trade Blocks Services
Business Education
Interconnections
Fabrication Technologies
Industry facilitation
Improvement Services

532300 / 8769895
532373 / 8770793
433456 / 8769921
437973 / 8769862
426392 / 8770781
493611 / 8770527
437989 / 8770552
434055 / 8770615
437974 / 8770802
439779 / 8769973
426388 / 8770787
532370 / 8770786
439090 / 8769926
437986 / 8769982
437982 / 8769852

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtss.sr
info@nivesh.sr
info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr
info@federaties.sr
info@fablab.sr
info@i-park.sr
info@businessinnovation.sr

