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KKFacts
“Een vitale economie heeft een sterke business sector nodig

Op de Agro, Made in Suriname en ICT beurs die van 4 t/m 8 mei a.s.
wordt gehouden op het beursencomplex van de KKF zal het Made in
Suriname aspect sterk worden benadrukt. Dit vloeit voort uit de intens geworden samenwerking tussen de ASFA en de KKF waardoor
de ASFA meer betrokken is geraakt bij dit beursgebeuren.

Vorig jaar introduceerde
de ASFA een keurmerk en
op de beurs zal dit keurmerk 'ge-exposed’, worden, vertelde ASFA-voorzitter Rahid Doekhie onlangs in KKF-info op Radio 10. Voor producenten
aangesloten bij de ASFA,
die nog niet besloten hebben om mee te doen met
de beurs, heeft de ASFA
een speciale aanbieding
tegen een redelijk tarief
bedacht.Het gaat om een
expositietafel waarop zij
toch hun producten of informatie kunnen tentoonstellen en waarvoor contact opgenomen kan worden met de ASFA. Het benadrukken van Made in
Suriname is van groot belang, want zegt Doekhie:
"Onze productiesector zal
hoe je het ook draait of
keert eens onze economie moeten gaan trekken." Hij roept het grote
publiek op de beurs te
bezoeken en te komen kijken welke prachtige producten wij in Suriname
kunnen produceren.

Groei

De productiesector groeit
en de ASFA bekijkt opnieuw de definitie van producent om die aan te pas-

sen om bijvoorbeeld ook
de producenten van intellectuele producties te omvatten. "Er is een enorme
potentie om de productiesector te ontwikkelen. Aan
niche markten geen gebrek. Bij de overheid proberen wij namens de producenten faciliteiten te
verkrijgen en een omgeving te bewerkstelligen
waarin de productiesector
zich goed kan ontwikkelen" zegt de ASFA-voorzitter. Het onlangs gekozen
nieuwe bestuur van de
ASFA werkt aan een beleidsplan voor de komende twee jaar. Nagegaan
zal worden hoe meer
structuur en ontwikkeling
gebracht kan worden in de
faciliteiten van de productiesector.

Tripartiet

Het Tripartiet Overleg
(TO) krijgt binnenkort een
officiële woordvoerder. Op
14 april hield het TO een
extra meeting over de belastingmaatregelen die de
regering wenst te treffen.
Die maatregelen heeft het
TO nu officieel op schrift
en volgens Doekhie wordt
er hard aan gewerk om tot
een gedegen advies te komen nog voordat deze
aangelegenheid in DNA in
behandeling wordt geno-

men. Voor wat de teruggave van de government
take van 50 cent per liter
betreft wordt samen met
de belastingdienst gewerkt aan het stroomlijnen
hiervan. Modellen van formulieren zijn uitgewerk en
aan de leden voorgehouden om van commentaar
te voorzien. Begin mei wil
men met de eerste aangiftes starten om het geld
terug te krijgen.
Een sappenfabrikant en
een verffabrikant zijn enkelen van de producenten
die hebben genoten van
de incentive van 90% vrijstelling van invoerrechten
op machines die zij hebben aangeschaft om hun
productiefaciliteiten
te
vernieuwen. Een kritische
noot was dat enkelen misbruik hebben gemaakt
van de regeling en
Doekhie waarschuwde
dat ervoor gewaakt moet
worden dat kwaadwilligen
het bederven voor bonafide producenten. "Er moet
nagedacht worden over
bescherming van de productiesector zodat mensen niet aan de haal gaan
met deze regeling" zei de
ASFA-voorzitter.

De Europese Commissie kijkt al vanaf 1 januari 2011 mee bij de EUlanden als die hun begrotingen maken. Zo probeert de EU het financieel en economisch beleid van de lidstaten meer op elkaar af te stemmen en te voorkomen dat tekorten uit de hand lopen.

Pact

De EU-landen hebben in
hun pact van 11 maart j.l.
afgesproken te werken
aan het wegwerken van
de staatsschulden. In het

heden moeten verwerven aangezien globalisatie onstuitbaar
voortduurt. Samenwerking tussen de educatie en business
sector is daarom essentieel”, zegt Alexander Rinnooy Kan.
Hij is voorzitter van SER (Nederland) en van de Kennis
Investerings Agenda (KIA).

VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

Onderwerp: “Zaken doen
met Frans-Guyana via
Internet”.
Inleider: Dhr. Raymond
van Hemert, directeur van
Frans in Suriname.
Datum: 26 april 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.
Bezoek de KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond van
19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen,
leer van elkanders werk en
problemen en zoek samen
naar oplossingen!

VERONTSCHULDIGING
Door onvoorziene omstandigheden heeft de voor dinsdag 19 april j.l. aangekondig
de presentatie over ‘Succesvol ondernemen op Bonaire’ geen voortgang gevonden.
Wij verontschuldigen ons voor het ongerief dat hierdoor werd veroorzaakt.

Kijk uit naar
04 t/m 08 mei 2011

Steunpilaren voor de Euro
stabiliteitspact hadden ze
al vastgelegd dat die niet
boven 60% van het BBP
mocht uitkomen, maar
daar werd niet de hand
aangehouden. Nu heeft
elk euroland 20 jaar de tijd
om de schuld terug te
brengen.

Lenen

sen nodig. Dit betekent dat studenten internationale vaardig-

RMD

CITAAT

In januari j.l. begon hiervoor een stappenplan dat
in juli a.s. eindigt. Dit plan
begon met de aankondiging van wat Europa verwacht aan groei en ontwikkeling van bijvoorbeeld
de werkgelegenheid. In
juli zal de Europese Raad
de nationale regeringen
en
parlementen
een
advies per land sturen.
Volgens het Europact
moeten alle lidlanden de
begrotingsafspraken,
gemaakt bij de introductie
van de euro, vastleggen in
hun eigen wetgeving.

Ondernemersavond

en het bedrijfsleven heeft op zijn beurt goed getrainde men-

Invoerrechten

"There is no real excellence in all this world which can be
separated from right living." ( David Starr Jordan)

Stappenplan
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Made in Suriname krijgt
extra nadruk op beurs

Beurs

: 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

Website
E-mail

Bij het fonds van de EU en
het IMF is het bedrag dat
landen er daadwerkelijk
uit kunnen lenen verhoogd
van 400 naar 500 miljard.
Het gaat om landen die
moeilijk terechtkunnen op
de kapitaalarkt. Karel
Lannoo van de Brusselse
denktank Ceps vreest dat
dit bedrag niet toereikend
zal zijn als na Griekenland
en Ierland die al 200 miljard hebben geclaimd ook
Portugal, Spanje en Italie

wo. t/m za. van 17.00 - 22.00 uur
zo. van 16.00 -22.00 uur
Locatie: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat tel. 530311, fax. 437971
e-mail: chamber@sr.net

De KKF

zullen aankloppen.

Lonen

UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD VOLDOEN

Lonen moeten niet langer
omhoog gaan als de inflatie stijgt. De afschaffing
van automatische prijscompensatie moet voorkomen dat Europa zich
wereldwijd uit de markt
prijst. Duitsland en Frankrijk willen dat alle landen
binnen 12 maanden hun
pensioenleeftijd moeten
aanpassen aan de demografische ontwikkeling.
Omhoog dus. Het Europact zwakt dit af tot een
mogelijke stap die landen
kunnen zetten om hun
overheidsfinancien
op
langere termijn houdbaar
te houden (Bron: Forum)
RMD

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Ukraïne

Ukrhidroenergo

India

Project Engine-Sourcing
& Procurement Consultants

Samenwerking met bedrijven op
het gebied van hydraulishe turbines, hydrogenerators, hydrogene
rator motoren.ukrbraz@gmail.com
Producenten van olie en gas,
staal industrie en powerplant
industrie
ametha@projectengine.in

IS EEN VOORTREFFELIJK VOORNEMEN VOOR 2011

Wist

u

dat ?

Stephen R. Covey is de auteur van 'The 7 habits of highly effective people' dat in de
jaren 90 een #1 national bestseller was in Amerika. Hij leidt het Covey Leadership
Center, een nonprofit instituut voor 'Principle-Centered Leadership. In het boek presenteert Covey een holistische , geintegreerde, principes gecentreerde benadering
voor het oplossen van persoonlijke en professionele problemen. Met indringende
inzichten en anecdotes onthult de auteur stap voor stap een pad voor een leven in
redelijkheid, integriteit, eerlijkheid en menselijke waardigheid. Deze principes geven
ons 'security' bij het aanpassen aan veranderingen en wijsheid en kracht om kansen
die uit veranderingen ontstaan, te benutten. Stephen R.Covey's filosofie van principes wordt wereldwijd, ook in ons land, toegepast en onderwezen door goeroes op
het gebied van leiderschap. De nadruk ligt op gewoonten die krachtige factoren in
ons leven zijn. 'Our character, basically, is a composite of our habits' zegt Covey.
Zaai een gedachte, oogst een actie; zaai een actie, oogst een gewoonte (habit); zaai
een een gewoonte, oogst een karakter; zaai een karakter oogst een bestemming.
Gewoonten of habits bepalen ons leven. Ze drukken ons karakter uit en produceren
onze effectiviteit of ineffectiviteit. Habits kun je leren en afleren. Covey leidt ons via
de gewoonten 1) proactief zijn, 2) met het eind in gedachten beginnen en 3) juiste
prioriteiten stellen naar 'Private Victory. Deze weg leidt van afhankelijkheid naar
onafhankelijkheid. De verdere route naar onderlinge afhankelijkheid gaat via de
habits: 4) denk win-win, 5) tracht eerst te begrijpen alvorens zelf begrepen te worden en 6) synergie. De 7e habit noemt Covey 'Sharpen de saw' wat neerkomt op
evenwichtige 'Self-renewal'. Deze habit omgeeft de andere habits want zij maakt in
principe die andere gewoonten mogelijk. Het komt neer op het vernieuwen van de
fysieke, spirituele, mentale en sociaal/emotionele dimenesies van onze natuur. Dat
doen we fysiek door oefening, voeding en stress management; mentaal door lezen,
visualiseren, plannen en schrijven; spiritueel door waarden verduidelijking en commitment, studie en meditatie; en sociaal/emotioneel door service, empathie, synergie en intrinsieke security. Sharpen the saw komt dus neer op het uitdrukken van alle
vier motivaties/dimensies van onze natuur en wel regelmatig en consistent op een
wijze en evenwichtige manier.

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

Douanekoersen
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U.S. dollar
3,35
Euro
4,78
Pound sterling
5,45
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
404,41
Trin. & Tob. dollar
0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,54
Brazil real
2,11

