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Processen van verandering beseffen
Aan het begin van dit nieuw jaar is het goed het gegeven te benadrukken, dat in de wereld één ding zeker is: ‘verandering is constant’.
Uitspraken als ‘de natuurlijke toestand van de onderneming is instabiel’ tref je ook in management literatuur aan. Het besef van de processen van verandering in het bedrijfsleven is gegroeid en de snelle
voortschrijding van de techniek, geïnternationaliseerde handel en de
sterker geworden concurrentie maken voor ondernemingen, zaken
gecompliceerder.
Het is belangrijk dat
managers en individuen
zich constant bezinnen
over hoe zich in een veranderende wereld op te
stellen om succesvol te
zijn. De betrokkenheid van
management
in
het
beheersen van transformatie begint in eerste fase
met het ontwikkelen van
een richting of visie voor
het bedrijf. Een visie die
door de gehele organisatie
gevolgd moet worden als
er realisatie plaats wil vinden. De tweede fase
betreft het stimuleren van
een constructieve respons
op richting/visie waarbij de
manager als gangmaker
optreedt. De vereiste kwaliteit van leiders is de
capaciteit om een ‘mindstretching’ visie te ontwik-
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kelen. Bovendien moeten
leiders de mogelijkheid
bezitten een constructieve
en
ondersteunende
respons in hun omgeving
te genereren. Men kan
drie belangrijke transformatievraagstukken onderscheiden: 1) Hoe ontwikkel je een naar buiten
gerichte en concurrerende
visie die van succes verzekerd is in de betreffende
omgeving. 2) Hoe ontwikkel je de ondersteunende
strategieën die resulteren
in een optimale respons
van de omgeving. Punt 3
betreft het opgang brengen en houden van het
eigenlijke proces van
transformatie. Deze uitdagingen zijn onderling
afhankelijk wat betekent
dat algeheel falen waar-

schijnlijk is als één van
hen niet wordt gerealiseerd. De rol van management in onze veranderende wereld wordt dus duidelijk steeds complexer.
Concurrentie en constante
veranderingen
veroorzaakt door technologische
ontwikkelingen noodzaken
bedrijven om naar alternatieve
manieren
van
management te grijpen.
‘De reflexen van organisaties moeten in topconditie
gehouden worden voor
veranderende omstandigheden’ zegt Dr. Marc van
der Erve aan wie wij het
vorenstaande hebben ontleend. Hij is BSc in applied
Phyics en Phd in sociology.
RMD

Overzicht Handelsregister 2016
Het jaar 2016 is per 01 januari gestart met het volgend aantal
bedrijven onderverdeeld in diverse ondernemingsvormen.

Nadenken over de veiligheid in ressort Latour en omgeving
De veiligheid en sluitingstijden van winkels en horeca in ressort Latour waren het onderwerp op onze laatstgehouden ondernemersavond. Er was een panel met DC Nerkust van
Paramaribo Zuid-West en Politie Commandant Debitewarie van Latour. Onder de aanwezigen waren de dames Raveles en Sumter respectievelijk directeur en onderdirecteur van HI,
Inspecteur-Generaal Coutar van Arbeid, vertegenwoordigers van KPS en DC Zuid-west,
voormalig VP Robert Ameerali, ondernemers en andere geinteresseerden.
Problemen
KKF-voorzitter Anil Padarath belichtte vanwege de vele Chinese ondernemers het onderwerp in het Sranantongo na de
aanwezigen te hebben verwelkomd en een gelukkig 2017 te hebben toegewenst. Hierna gaf politie commandant
Debitewari een presentatie over de veiligheidsproblemen waarmee Latour kampt: veel criminaliteit, een te grote drukte
met geluidsoverlast, alcoholmisbruik en jongeren die rondhangen. Latour is dichtbewoond en uit verveling wordt vaak
gedaan wat niet hoort of mag. Debitewari wil duidelijke afspraken over openings- en sluitingstijden van ondernemingen.
Inmiddels is er gesproken met NGO’s, religieuze leiders, DR en RR-leden, Sport en jeugdzaken, winkeliers en ondernemers van het ressort om het probleem aan te pakken.Veel van de aanwezige leiders bleken elkaar niet te kennen en
werkten dus tot nu toe ook niet samen om het veiligheidsprobleem op te lossen. Debitewari pleit voor een bundeling van
deze leiders en organisaties.
Suggesties
Een ondernemer vertelde dat zijn inkomsten in 2016 met 35% daalden; desondanks werd geen personeel ontslagen.
Hij zal daartoe wel genoodzaakt worden als de sluitingstijd tot 22:00 uur wordt ingekort omdat de inkomsten dan verder
zullen afnemen met 20%. De KKF vz merkte op dat de DC toestemming zou kunnen geven voor een 1x24u openingstijd, mits er haalbare suggesties voor veiligheid komen, een ondernemer pleitte voor bundeling en een veiligheidsorganisaties zoals in Paramaribo, ook gaf men aan dat de politie meer moet surveilleren en overtreders moet beboeten.
Voorts zouden mensen getraind kunnen worden om de politie te assisteren. Een RR-lid benadrukte het belang van bundelen en samenwerken om tot een oplossing te komen. Uit de zaal kwam de opmerking dat in Latour elke dag wordt
gefeest. Vroeger was dat anders en heerste er van maandag t/m vrijdag orde. De zaterdag en de zondag waren er voor
vertier. Gepleit werd voor camerabeveiliging waarbij beelden naar de politie gaan. Hulpagenten opleiden zou ook een
goede oplossing zijn. De DC zei hierop dat het opleiden geen probleem is maar dat het bezoldigen van de hulpagenten
dat wel zou kunnen zijn. Hij ziet meer in een oplossing zoals in Paramaribo Noord.een van de aanwezigen merkte op
dat Openbaar Groen van maandag t/m Vrijdag de buurt netjes schoonmaakt. Op zaterdag en zondag moeten ondernemers dat maar zelf doen en er voor zorgen dat de klant geen geluidsoverlast veroorzaakt. Hij vindt dat ondernemers
zelf al kleine oplossingen kunnen bedenken.Voormalig VP Robert Ameerali adviseerde in overweging te nemen dat de
minimale surveillance door de politie, vanwege het tekort aan manschappen en materieel te ondervangen, door op eigen
kosten een gezamelijke particuliere wijk beveiliging te initieren. De aanwezige ondernemers gaven blijk bereid te zijn te
betalen voor veiligheid. Het ressort telt circa 80.000 mensen. Lijn 7 rijdt 1x24u dwz dat er 1x24u zaken gedaan worden.
Er moet nagedacht worden over hoe banen te creeren en een sfeer te scheppen voor meer zaken. Er moet ook nagedacht worden over de evenredigheid van manschappen die de commandant van ressort Latour onder zich heeft op een
bevolking van 80.000 mensen. Men moet trekkers identificeren en samenbrengen; een werkgroep creëren en leren van
Paramaribo Noord. DC Nerkust merkte op dat zonder concrete oplossingen, de wet gehandhaafd blijft: Winkels sluiten
om 23:00 uur en horeca om 22:00 uur. HI directeur Raveles stelde voor dat Latour een ‘Whatsapp groep’ opricht waarin ook de politie, de DC, HI en andere belanghebbenden zitten. Dit voor de nodige communicatie. Hierna vroeg de KKF
voorzitter de aanwezigen groepen te vormen en hun suggesties op papier te zetten. In een vervolgmeeting zal dan over
de aldus verkregen suggesties gesproken worden om uiteindelijk tot een oplossing te komen. RMD

Beginstand 2016
1.

Eenmanszaak

2.

Naamloze Vennootschap

7.731

3.

Vennootschap onder Firma

2.959

4.

Stichting

1.348

5.

Coöperatieve Vereniging

88

6.

Vereniging

66

7.

Waarborgmaatschappij

8.

Vennoot & Commandite

9.

Filiaal van een Buitenlandse

BEKENDMAKING

17.364

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:
DOSSIER

HANDELSNAAM

94

36595

19

36600

INKOOP & TRANSPORT SERVICE- Johan Adolf Pengelstraat 38
BEDRIJF "LETER"
BISNOEPERSAD PARAGH
Indira Gandhiweg 557C

36632

THE CORNER TAXI

Latourweg perceel 47 no. 108

Taxibedrijf

36638

RAMDOELARIE JAGDEW

La Recontre 3e Straat 46

Autobusdienst

36726

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF Mr. P. Chandie Shawweg BR. 397
SARBO
ROHIET TJANDRAKANT
Tout Lui Fautweg 44

232

Onderneming

ADRES

ACTIVITEIT
Transportbedrijf, Inkoopbureau
Winkelier, Importeur

-----------------Totaal

29.901

Alles bij elkaar opgeteld is het jaar 2016 gestart met 29.901 bedrijven. Deze bedrijven komen voor in ons lopend bestand, maar

36733

Importeur, Exporteur
Autobusdienst

helaas zijn niet alle bedrijven actief. Vele van deze bedrijven heb-

36739

ben jarenlang geen contributie betaald of hebben ook nooit een

36755

PINTO'S VIDEO- EN FOTOREPOR- Sahatramweg 15
TAGE
HAIRBEAUTY SALON NISSA
Lust En Rust perceel 478

wijziging doorgegeven aan het Handelsregister. Echter is er nooit

36777

BIJCA'S OPBELHUIS

Calcuttastraat 118

Bemiddelingsbureau

opgaaf gedaan dat de bedrijven niet meer bestaan.

36804

HARDAT HENDRIK BIDESIE

Kobaltweg BR. 21

Winkelier

36806

RAYEN'S TAXIBEDRIJF

Watrakanoestraat 20

Taxibedrijf

36840

WINKEL HOOBA

Pitjilstraat 11

Winkelier, Exporteur

36876

RA'S ELECTRO

Watrakanoestraat 20

Monteur

Gedurende het jaar 2016 hebben de volgende mutaties plaatsge-

Servicebureau
Kapper

vonden in het Handelsregister.
Beginstand nieuw

1. Eenmanszaak

opgeheven

Eindstand

17.364

1.997

1584

17.777

2. Naamloze Vennootschap

7.731

523

0

8.254

36889

ANCEMYLLO BAR RESTAURANT

Mahadewweg 27

Eet- En Drankinrichting

3. Vennootschap onder Firma

2.959

97

96

2.960

36898

SHARAN STORE

Mawakaboweg 124

Winkelier

4. Stichting

1.348

32

1

1.379

5. Coöperatieve Vereniging

88

1

0

89

36907

ONG'S VEETEELTBEDRIJF

Borneoweg 94

Veeteeltbedrijf

6. Vereniging

66

2

0

68

36919

AND'S TRADING

Amarnathweg 34

Exporteur, Importeur

7. Waarborgmaatschappij

94

0

0

94

8. Vennoot & Commandite

36938

19

2

1

20

232

22

20

36948

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF Fredericiweg 99
KARIMBUX AMIERBAKS
BOUTIQUE AMSTERDAM
Klimopstraat 6

36953

MAX PREMCHAND IMPEX

Statenweg 17

Importeur, Exporteur

36955

L. KARTOREDJO - TIRTOJOSO

Achillesstraat 13

Autobusdienst

36970

GANPAT - NUNDA BHAGWATIE

Klein Henarpolder 12

Eet- En Drankinrichting

36994

BECKA'S ELECTRONIC REPAIR

Boonweg 10

Reparatieinrichting

36995

P. NANDKUMAR - SINGH

Boskamp no. 22

Exporteur

41149

MOHAMEDHOESEIN MAHMOEDA- Sidoredjo Serie A no. 51
LI

9.Filiaal van een Buitenlandse
Onderneming

234

---------------------------------------------------------------Totaal

29.901

2.676

1.702

Importeur, Exporteur
Winkelier

30.875

In het jaar 2016 hebben 2.676 nieuwe bedrijven zich ingeschreven en
1.702 bedrijven hebben zich uitgeschreven uit het Handelsregister. In de
maand juni heeft er een record aantal inschrijvingen plaatsgevonden, nl.
268. Het jaar 2016 is afgesloten met 30.875 bedrijven verdeeld over de
diverse ondernemingsvormen. Totaal hebben er over het jaar 2016 15.
759 wijzigingen van diverse aard plaatsgevonden. Verder zijn er 27.491
nederlandse uittreksels en 704 engelse uittreksels afgegeven.
Verstrekken van naamsgoedkeuringen geschiedt ook door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken en voor het jaar 2016 zijn er 4908 naamsgoedkeuringen verstrekt.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken roept hierbij alle ingeschrevenen op om na te gaan of hun gegevens correct zijn en de jaarbijdrage voldaan is. De jaarbijdrage dient elk jaar voor 01 april voldaan te zijn. Wij wijzen u ten overvloede erop dat de contributieplicht doorloopt zolang de
ingeschrevene niet is komen uitschrijven. Opheffing geschiedt niet met
terugwerkende kracht maar op de datum van opgave.

KKF INFO

Importeur

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in

Bekijkt u onze programma, KKF Info,
Suriname door het zakenleven te dienen, te
elke dag op SCC - TV channel 20-2
vertegenwoordigen en te versterken.
Ti j d : 1 7 . 3 0 p m

