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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Kansen voor onze
Economische waarde
ondernemers in de VSA van ons erfgoed

Mevrouw Wilma Dandel, gecertificeerd trainer en consulent bij de
KKF, presenteerde op de ondernemersavond het onderwerp 'Een reis
van een ondernemer door Amerika' waarbij werd stilgestaan bij de
mogelijkheden voor business die dat land biedt. De reis voerde o.m.
langs USAID, EXIM Bank, Small business administration, SBA,
Califorair, Pittsburg, Chicago en diverse andere steden en instanties.

Instanties

USAID is het Amerikaanse
agentschap voor ontwikkeling, dat vrije markten
en economische groei
bevordert alsook management van natuurlijke hulpbronnen via training en
directe hulp programma's.
De EXIM BANK ondersteunt partnerschappen
tussen partners in de VSA
en partners daarbuiten via
het 'twinning program'. De
Small Business Administration verzekert dat het
middelgroot en klein bedrijfsleven een eerlijke
kans krijgen bij overheidsinkopen. De geleerde lessen in Washington en
overheidsgunningen
betroffen: de federale
structuur van de VSA; de
noodzaak van begeleiding, training en ondersteuning om te verzekeren
dat de ondernemer succes
heeft; de noodzaak van
een lobbyende organisatie
die moet verzekeren dat
kleine ondernemingen een
eerlijk deel van de koek
krijgen; de mogelijkheden
die de EXIM Bank biedt en
de economische en humanitaire assistentie waarin
USAID wereldwijd voorziet
t.b.v. overheid en private
sector.

Wetgeving

De reis voerde ook naar
het Network for teaching
entrepreneurship, dat ondernemerschap aanmoedigt in gemeenschappen
die er niet zo goed voor
staan. Kansen voor jonge
ondernemers om toppers
te worden door de

Landschaps architect Femia M.R. Ramlakhan - Wesenhagen MSc.,
presenteerde op onze laatst gehouden ondernemersavond het thema
'economische waarde van ons erfgoed'. Cultureel erfgoed werd
ondermeer gedefinieerd als: 'datgene dat door vorige generaties is
achtergelaten in kunst, tradities en leefwijze; historische dragers van
de nationale identiteit; wat wordt bewaard en onderdeel wordt van
ons individueel en/of collectief geheugen'.

Waarde

Wilma Dandel
coaching en trainingsprogramma's. Verder werd de
National Federation of
Independent
Business
(NFIB) aangedaan;een
organisatie die opkomt
voor het klein bedrijfsleven en ondernemerschap.
Aangegeven werd wat de
kracht van lobby organisaties is voor het scheppen
van een goed zakenklimaat. De reis voerde
voorts naar San Francisco
en Sacramento en ter
sprake kwamen: het Lester Centre for entrepreneurship, de US department for agriculture, Silicon Valley, Standford
University. Het Plug and
Play Tech Center in Silicon Valley ondersteunt
starters om binnen korte
termijn groot te worden.
Het centrum voorziet in
alles wat nodig is als het
kansen ziet voor een product in ontwikkeling. Een
sprekend voorbeeld is
Facebook.

Suriname

Californië voor Suriname?
Deze vraag werd beantwoord aan de hand van de
volgende punten: *business kansen met assistentie van SBDC (Small
Business Development
Center) of the Department
of Agriculture; *Technologische research opportunities; *ontwikkeling van
business partnerschappen
*train ondernemers om
deel te worden van de US
Business Plan Competition; vindt 'Angels' die
bereid zijn business plannen met groei potentie te
financieren en *assistentie
in training curicula. De reis
voerde nog naar vele
andere lokaties waarvan
de mogelijkheden voor
Suriname werden belicht.
Binnen het bestek van de
toegemeten ruimte kan
helaas niet tot in de details
hierop worden ingegaan.
Wie meer wil weten kan
overigens terecht bij mw.
Wilma Dandel die alsvolgt
te bereiken is: 8763979 of
voor info bij de KKF. RMD

Er werd ingegaan op de
waarde van het erfgoed:
historisch, wetenschappelijk, economisch, sociaal,
cultureel en milieu en op
Paramaribo als wereld erfgoed. Onder de kop 'zorg
voor ons erfgoed' werd de
bescherming van het erfgoed behandeld. Vragen
daarbij waren: 'Wat verdient het? Wie beschermt
het? (Financiële verantwoordelijkheid), Op welke
wijze wordt het hersteld?'
De presentatie werd verluchtigd met foto's die o.m.
de vervallen binnenstad
van Paramaribo tonen en
een situatie waarbij auto's
het beeld van de stad
overheersen.

Bewustwording

De presentatrice ging ruim
in op het aspect 'aware-

ness' of bewustwording.
Aan de orde kwamen:
waardering voor het eigene, beleid, marketing en
promotie,
financiering,
economische activiteiten
en public-private partnership (PPP). Ze stelde dat
publieke
waarneming
(awareness), educatie en
kennis, politieke bereidheid en wetgeving met
zich meebrengt wat mogelijkheden schept voor
financiering en economische groei van land en
volk. De waardering voor
het eigene werd benadrukt met het laten zien
van enkele prachtige
foto's. Onder de noemer
besluitvorming besprak de
inleidster zaken als ontwikkelingsvisie, aanpak,
planning en duurzame
ontwikkeling. De verantwoordelijke
instanties

De AgroMade in Suriname- en
ICT-beurs
Vrijdag 27 april - dinsdag 1 mei 2012
Voor deelname kunt u kontakt maken met het KKF-Beurssecretariaat aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Tel.: 530311 / 530313
Fax: 437971
E-mail: chamber@sr.net Website: www.surinamechamber.com

Registreer nu voor de Workshop:
"Arbeidsrecht & Ondernemer"

OPROEP
Uit het Handelsregister van KKF is gebleken dat vele zaken geen opgave hebben
gedaan van wijzigingen conform art. 17 van het G.B. 1962 no. 187 waaronder:
* Verhuizing
* Stopzetting of wijziging c.q. uitbreiding van activiteiten
* Verandering van eigenaren of bestuurders van bedrijven bijvoorbeeld als gevolg
van overlijden
* Enzovoorts
In verband met het opschonen van dit bestand worden alle ingeschrevenen opgeroepen, om na te gaan of hun gegevens correct zijn en de jaarbijdrage is voldaan.
E.e.a. kan uiterlijk t/m vrijdag 30 maart 2012 ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 en te Nieuw
Nickerie aan de G.G. Maynardstraat no. 32 - 36 tussen 08.00 - 16.00 uur.
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal de Kamer van Koophandel en
Fabrieken haar Secretaris gelasten te handelen als ware opgaaf gedaan van de
opheffing. (GB 1962 artikel 18 lid 3).
De KKF doet een dringend beroep op haar ingeschrevenen om in hun eigen belang
hieraan gevolg te geven.

Mevrouw Ramlakhan ging
ruim in op sterkte en
zwakte punten, kansen en
bedreigingen m.b.t. het
conserveren en beschermen van het werelderfgoed in Paramaribo. Aangegeven werd hoe de
economische impact van
het erfgoed gemeten
wordt. 100 punten van
een succesvolle stadsontwikkeling werd teruggebracht naar de volgende
12 categorieën: leiderschap, begrip, management, partnerschap, participatie van publieke sectoren, maatschappij oriëntatie, diversiteit, differentiatie, voetgangersvriendelijk, marktgevoeligheid,
toeneming in geld of
waarde en vooruitdenken.
Aan al deze categorieën
werd aandacht besteed.
De presentatie omvatte
vele aandachtspunten en
aanbevelingen. Aldus een
greep uit de presentatie.
RMD

CITAAT

"Het is niet het uiterlijk dat moet imponeren. De waarlijk oprechte mensen herken je
aan de goede voorbeelden die zij hun omgeving geven”. (Corey van Loon)

Seoul Foodshow 2012 in mei
In Seoul, Zuid-Korea,
wordt van 8 t/m 11 mei a.s.
een foodshow gehouden
die de grootste is in Azië.
De exhibitieruimte is maar
liefst 53.541 m2 groot en
zal 2200 booths bevatten
waarin ruim 1200 participanten uit circa 50 landen
worden
geaccommodeerd. Er worden 45000
professionele bezoekers
verwacht. De SEOUL
Food-show 2012 beleeft
dit jaar haar 30ste editie.

De show is gericht op de
agrarische sector, agribusiness en de horeca.
Organisator is de Korea
Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) en
co-organisator is KFIA,
Allworld Exhibitions. Bedrijven in de agrarische
sector en in de agri-business die willen participeren in dit evenement, worden opgeroepen door het
Suriname Business Center (SBC) om met het SBC

in contact te treden. De
deelneming in de gemeenschappelijke Suriname booth voor het uitstallen, promoten en profileren van Surinaamse
producten en merken, is
gratis. De Sponsoring
komt van de Inter-American Investment Corporation (lid van de IDB
Group) en het Finpyme
Export Plus programma,
dat momenteel in uitvoering is tot eind dit jaar. De

reis- en verblijfkosten en
de kosten voor voeding en
drank zijn voor rekening
van de participant en
bedragen in totaal circa
USD 6.500. Voor meer
informatie kan men terecht bij de SBC officials
Inez Redjosentono en
Ratan Kalka Tel: 471521 Fax:471579
E-mail:
info@sbc.sr en Website:
www.sbc.sr. De Website
van SEOUL FOOD 2012
is www.seoulfood.or.uk
RMD

Douanekoersen
M.i.v. 21/02/2012 en tot
nader order

Een rijdend informatiebureau voor advies, begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

ROUTE:
di. 6 maart 2012
vr. 9 maart 2012

Voor registratie: KKF Tel.: 530313 / 530311 E-mail: chamber@sr.net

SWOT

Kamer van Koophandel en Fabrieken
Ir. Henk Naarendorp - Voorzitter

Ondernemers hebben vrijwel dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Op het eerste gezicht lijken deze vaak geen aanleiding te geven tot het
inschakelen van een advocaat. Echter blijkt uit ervaring dat bij een vroegtijdige
begeleiding veel kosten worden bespaard en langdurige procedures worden voorkomen.
Deze workshop geeft aan de ondernemers inzichten en handvatten om op adequate
wijze om te gaan met arbeidsrechterlijke vraagstukken. Tijdens de workshop komen
de volgende onderwerpen aan de orde:
- Rechten van de werknemer: Verlof, vakantie toelage en overuren.
- Het ontslag: Centraal hierbij staat: hoe geef je een werknemer op rechtsgeldige
wijze ontslag.
Datum: woensdag 7 maart 2012
Tijd: 18.00 - 21.00 uur
Plaats: KKF-conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Kosten: SRD. 350,- per deelnemer
Max. aantal deelnemers: 20

Onderwerp: “Beter verschepen”
Inleiders: Iwan Roeplal
(PMB),
Thalicia
Wezer
(TNT), Lloyd Jiawan en
Nathalie van Geenen (Commerciële Cargo) van Laparkan Suriname N.V.
Datum: 6 maart 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

Femia M.R. Ramlakhan - Wesenhagen MSc.
werden aangegeven alsook de taakverdeling.
Wetgeving ter zake betekent volgens de inleidster
politieke bereidheid, publieke
waarneming
(awareness) en economische mogelijkheden.

Wat is het surplus vanuit

KKF is doing it again!

KKFacts
Ondernemersavond

Locatie: Nieuw Amsterdam
(openlucht Museum
Locatie: Saramacca (waterkant)
(wijzigingen voorbehouden)

Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Tijd: 08.00 - 14.00 uur

U.S. dollar
3,35
Euro
4,44
Pound sterling
5,31
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
421,36
Trin. & Tob. dollar 0,54
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 6,82
Brazil real
1,96

