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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

BEKENDMAKING

Made in Suriname beurs
voor de volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en
bijenteelt.
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie,
kunst, huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines,
rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten,
etc.).
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.
Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

29 april - 3 mei 2015

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

ADRES

ACTIVITEIT

27784

S. RAMSANJHUL

Commissaris Weytinghweg BR. 363 Verhuurbedrijf

28627

ROCHAL

Commissaris Weytinghweg 265

Standhouder

29114

R.C. SANDIE

Bomapolder Serie 3 perceel 32

Autobusdienst

31351

W.S. KOSOREDJO

Commissaris Weytinghweg 247

Taxibedrijf

32221

Commissaris Weytinghweg BR. 100 Importeur, Exporteur

32689

KARTIJEM KARTODIKROMO
- PARTODIKROMO
ROSEN CHIRAGALLY

Zwartenhovenbrugstraat 43-45

Importeur

32740

N.K. TRADING

Commissaris E.a. Roblesweg 7A

Importeur

33933

TSUI'S TRADING

Zwartenhovenbrugstraat 256

Winkelier, Exporteur

34751

RADJEN RAMKISOEN

Commissaris Weytinghweg BR. 14

Importeur

35090

CARLO AMATSEMAIL

Autobusdienst

35403

FRESA IMPORT & EXPORT

Josephine Samson Greenstraat 24
boven
Commissaris Weythingweg 100

35449

A. R. AZIMULLAH

Zwartenhovenbrugstraat 198

Importeur

Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net

CITAAT

"I don't trust people who don't love themselves and tell me
'I love you'. There is an African saying which is: 'Be careful
when a naked person offers you a shirt'. (Maya Angelou)

Importeur, Exporteur

35835

KAJOL SNACK

Commissaris Weytinghweg BR. 580 Standhouder

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

36112

VIKASH BARBERSHOP

Commissaris Weytinghweg BR. 363 Barbier

Schrijf nu in voor de training:

36277

H. GIRDHARI

Commissaris Weytinghweg 139

Importeur

36851

TARIQ'S TAXIBEDRIJF

Commissaris Weytinghweg 94

Taxibedrijf

37227

COMBE INVESTMENTS

Grote Combeweg 83

37359

ZHIHONG YANG

Commissaris Weytinghweg 25

Adviesbureau,
Ontwerpbureau
Eet- En Drankinrichting

37381

E.E. AROMA

Bomapolder Serie 2 no. 41

Importeur

37457

CONSU-TONGO

Commissaris Weytinghweg 351

Adviesbureau

37727

Commissaris Weytinghweg 309

Winkelier

Rustwijkstraat 14

Bemiddelingsbureau

BUSINESS START-UP
&
BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5 modules van 2
dagen per module
Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

37773

MAHOMED ALI
RASOELBAKS
R.A. MARLAN

49370

BRINDAWATIE LACHMAN

50835

GU TRADING

Waterkant Centrale Markt stand no: Standhouder
502 (1m)
Bomapolder Serie 3 no. 16
Exporteur

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37

53498

FLOWER OF YOUTH

Commissaris Weythingweg 390

module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Schoonheidsspecialist

Voor registratie: Entrepreneurship Support Center
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Handelsmissie naar India
Het Indiase Ministerie van Handel en Industrie, SEPC en de CII organiseren van 23
t/m 25 april 2015 "The Global Exhibition on Services" in Pragati Maidan, New Delhi,
India. De KKF is in verband hiermede van plan een handelsmissie naar India te
organiseren. In deze exhibitie zullen 40 landen participeren met de sectoren
Toerisme, Onderwijs, Gezondheidszorg, IT & Telecom, Media en Entertainment,
Logistiek, SME's Services, Professionele Services en Ruimtevaart. De voorgenomen handelsmissie beoogt de strategische coöperatie met India en haar counterparts te versterken.
De KKF nodigt ondernemers in de genoemde branches uit te participeren in deze
handelsmissie die wordt georganiseerd van 21 april - 26 april 2015. Op dinsdag 14
april wordt om 20:00 uur een teach-in gehouden in de conferentiezaal van de KKF
aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Op chamber@sr.net kan een registratieformulier worden opgevraagd waarna dit formulier ingevuld geretourneerd kan worden
naar dit emailadres.
Voor nadere informatie kunt u bellen naar tel: 530311 toestel 111 / 112 of mailen
naar: chamber@sr.net. Meer informatie kunt u ook vinden op www.gesdelhi.in.

Wist

u

dat ?

Op 11 november 1969 trad bij de KKF een jongedame van amper 23 jaar in dienst
als secretaris van Jacques Heave, de toenmalige secretaris van de Kamer. Ze viel
op door ijver, plichtsbesef en leergierigheid en werd in 1984 benoemd tot coördinator van de afdeling Handelsregister en in 1994 tot adjunct-secretaris. In mei 1997
werd ze waarnemend secretaris en op 7 oktober 1997 secretaris van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken. We hebben het over mevrouw Rita Ramdat die in haar
periode vele KKF besturen heeft zien komen en gaan. De besturen onder voorzitter
Robert Ameerali kent ze als geen ander en typeert ze als: 'kampioenen van veranderingen'. Vóór de periode Ameerali was de Kamer meer een organisatie die vooral het Handelsregister bijhield. Met Ameerali veranderde de KKF in een eigentijdse
en dynamische organisatie die op de bres staat voor het bedrijfsleven en die dienstverlening zeer hoog in het vaandel heeft staan. Secretaris Ramdat werd op 7 september 2010 opgevolgd door de huidige secretaris drs. Joanne Pancham.

Beste ondernemer, uw KKF-jaarbijdrage op tijd voldoen
is een voortreffelijk voornemen.
Dit kan van ma. - vrij. van 08.00 - 16.00 uur
bij de kassa van de KKF.

WINDOW

Heeft u een

Op weg naar 105 jaar KKF (10)
In januari 1996 begon bij de KKF een periode van 4 termijnen tot
augustus 2010 met als voorzitter aan het roer Robert Ameerali, de
huidige Vice President van Suriname. Proactief, voortvarend en slagvaardig als hij was, werd in deze periode veel tot stand gebracht. De
Kamer groeide uit tot een moderne en slagvaardige instelling waarmee onze overheid en politiek Suriname rekening hield.

Energiek
De periode Ameerali liet
een energieke Kamer zien
die op alle fronten die van
belang zijn voor ons bedrijfsleven en in het bijzonder het MKB, actief
was. Het bestuur stelde
zich bij zijn aantreden in
1996 het volgende ten
doel: *de belangen van
ingeschrevenen in het
Handelsregister snel en
efficiënt behartigen; *aangaan van nationale en
internationale allianties
om perspectieven van zijn
leden te bevorderen; *de
Kamer te positioneren als
vertegenwoordiger van
het totale bedrijfsleven en
voortrekker van versnelde
economische
vooruit-

gang; *vanuit de Kamer
belangrijk bij te dragen
aan het algemeen welzijn
t.b.v. de sa-menleving in
het algemeen en de geregistreerde bedrijven in het
bijzonder.

Imago
Het imago van de Kamer
werd in deze periode aanzienlijk versterkt. De belangen van de leden en de
gemeenschap
werden
doeltreffender dan voorheen behartigd. Nieuwe
procedures zorgden voor
het efficiënter functioneren van de administratie
en door automatisering
van het bestand konden
uittreksels en andere bescheiden sneller worden

verstrekt. De openingstijden werden gewijzigd, het
bestand
werd
opgeschoond en internationaal
werden samenwerkingsrelaties aangegaan. Op
het politiek maatschappelijk vlak werd bijgedragen
aan beleidstukken zoals
de 'Mineral agreement' en
de 'Investeringswet'. Verder werd een wetsvoorstel
voorbereid en ingediend
ter vereenvoudiging van
de oprichting van NV's.
De Kamer haalde veelvuldig de publiciteit met haar
visie op belangrijke kwesties. In een vervolg artikel
gaan wij dieper in op de
periode Ameerali.
RMD

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap
en daardoor economische groei in Suriname door het
zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

STOP
ONE

KKF Suriname

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:
OSW
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 17/3/2015 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,54
Pound sterling
4,96
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
276,38
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,33
Brazil real
1,04

