ACTS

Website
E-mail
Redactie

Opmaak

BEKENDMAKING

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
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Gemeenschappelijke markt behoeft
gemeenschappelijke regering
De Griekse schuldencrisis ondermijnt niet alleen de euro, maar legt
volgens deskundigen ook de eerste barsten in de grondbeginselen
van de eurozone bloot. De 27 EU-landen kwamen op 25 en 26 maart
in Brussel bijeen en bij die gelegenheid werd in The Guardian betoogd, dat een gemeenschappelijke markt niet kan functioneren zonder een gemeenschappelijke regering.

EMF

De Duitse minister van

Financiën,
Wolfgang
Schäuble, vindt het nu
echter welletjes en pleit
voor een Europees Monetair Fonds (EMF), om
noodleningen te verstrekken aan landen die het
risico lopen hun overheidsschulden niet te kunnen aflossen. Noodleningen met een 'afschrikwekkend hoog tarief',
'strenge voorwaarden' en
'verplichte boetes'. De
overheidsfinanciën van
een land dat steun heeft
gekregen van het EMF
komen onder toezicht te
staan van externe commissarissen. Schäuble
weet dat de voorwaarden
die hij stelt politiek onaanvaardbaar zijn, dus zegt
hij dat landen die niet aan
deze voorwaarden kunnen voldoen, als een soort
laatste redmiddel, de monetaire unie moeten verlaten, maar wel lid van de
EU mogen blijven.

Eenheidsregering

Er zijn instrumenten nodig
om
'asymmetrische
schokken' waardoor sommige lidstaten zwaarder
worden getroffen dan andere, te kunnen opvangen. Het ontbreekt de
eurozone aan een eenheidsregering en vooral
ook aan een ministerie
van Financiën met de
macht om belasting te
heffen en krediet te verlenen, en aan een centrale
bank die in noodgevallen
dienst kan doen als kre-

dietverstrekker voor de
banken in de lidstaten.
Het Duitse fiscale, conservatieve establishment wil
dat EU-landen met grote
begrotingstekorten via fiscale maatregelen zorgen
voor het terugdringen van
de binnenlandse vraag en
via een sterke exportgroei
zorgen voor het herstel
van hun economie. De
Duitse regering ontkent
dat het probleem de hoge
spaarrente in eigen land
is. Zij vindt dat de schuld
gelegd moet worden bij de
buitensporige uitgaven
van andere leden binnen
de eurozone. Martin Wolf
van de Financial Times
stelt hiertegenover dat
landen waar veel wordt
gespaard meer moeten
gaan consumeren, waardoor landen die op grote
voet leven meer kunnen
exporteren en beginnen te
leven naar hun stand,
zonder hen te veroordelen
tot stagnatie en het boetekleed. Door met een voorstel te komen om minder
ijverige landen de eurozone uit te zetten, zegt
Duitsland in feite dat het
niet bereid is om tegen
elke prijs mee te werken
aan de Europese integratie. Voortaan is de prioriteit in Berlijn "niet Europa,
maar het Duitse volk",
aldus de Frankfurter
Allgemeine Zeitung die
voorts stelt dat de EU te
groot is geworden om
door Duitsland getrokken
te worden.
RMD

CITAAT
"Leef je leven in jouw eigen tempo, op de weg die jij heb gekozen, maar verwacht
niet dat anderen net zover zijn als jij. Raak niet van streek als zij besluiten dingen
te doen die jij dom of verwerpelijk vindt”. (Wayne Dyer)

Wist

u

dat ?

De mensheid is een groot geheel waarbinnen een groot wezen bestaat, het Menselijk Wezen, en ieder van ons wordt in dat wezen geboren. Kene Keyes kwam in
zijn boek 'De honderdste aap' met een interessante theorie over hoe ieder lid van
een soort de ander beïnvloed. Een groep apen werd geobserveerd en één aap binnen de groep begon op een gegeven moment zijn zoete aardappels op een bepaalde manier in het water te wassen . Kort daarna gingen alle andere apen in de groep
hetzelfde doen. Toen dit gedrag tot een gewoonte van de groep was geworden, werd
hetzelfde gedrag ook waargenomen bij andere apen die vele kilometers verderop
woonden en die niet met de eerste groep in contact waren geweest. De honderdste
aap is wat wetenschappers de kritische massa binnen een soort noemen. Als er
eenmaal een bepaald getal is bereikt, zo luidt de theorie, zullen alle andere leden
van de soort een zelfde gedrag gaan vertonen. Dat lijkt voor alle soorten op te gaan.
Geleerden zeggen dat wanneer atomen in moleculen zich op een bepaalde mannier
ordenen en een kritisch massagetal wordt bereikt, de rest van de atomen spontaan
hetzelfde zal doen. Dit betekent dat als er maar genoeg mensen zijn die op harmonieuze en liefhebbende manieren gaan handelen, het totale wezen dat we menselijk wezen noemen, daardoor kan worden beïnvloed. Als voldoende mensen op een
niet-agressieve, harmonieuze manier gaan denken en er daaruit een kritische
massa ontstaat, zou dat het einde van oorlogen kunnen betekenen. Er is een
onzichtbare band die individuen met elkaar verbindt, hoewel we geneigd zijn te denken dat we los van elkaar staan.

KANDIDAATSTELLING
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
De Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij met verwijzing naar GB 1962 no. 107, artikel 18, bekend dat voor de verkiezing van de
leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2011 de gelegenheid tot
kandidaatstelling is vastgesteld ten kantore van de Kamer aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37 van :
24 tot en met 28 oktober 2011
des morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur
zulks op grond van GB 1962 no. 107 artikel 18.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Consortium
Business
Excellence
Scan”
Inleider: drs. Tino Lew
Datum: 4 oktober 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Gedurende het tijdperk van de kandidaatstelling, welke is van 24 tot en met 28
oktober 2011, kunnen ten kantore der Kamer aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg
37 van des voormiddags 09.00 uur tot 12.00 uur voor iedere bedrijfsgroep, resp.
categorie, opgaven van kandidaten en kandidaten plaatsvervangers worden ingeleverd. De opgaven dienen te worden ondertekend, indien onder de bedrijfsgroep
resp. categorie waarvoor de kandidaatstelling geschiedt, niet meer dan 200 zaken
op de kiezerslijst voorkomen, door de kiesgerechtigden van 10% van het aantal
onder de bedrijfsgroep, resp. categorie op de kiezerslijst voorkomende zaken en
indien op de kiezerslijst onder de betreffende bedrijfsgroep resp. categorie meer
dan 200 zaken voorkomen, door de kiesgerechtigden van tenminste 20 onder die
bedrijfsgroep, resp. categorie voorkomende zaken. De opgaven dienen voorzien
te zijn van de schriftelijke verklaringen van de kandidaten en kandidaten plaatsvervangers dat zij hun kandidatuur aanvaarden.
De formulieren voor de bedoelde opgaven en verklaringen zijn vanaf 01 oktober
2011 kosteloos voor kiezers verkrijgbaar ten kantore van de Kamer.
De inlevering van de opgave van kandidaten geschiedt ten kantore van de Kamer
persoonlijk door een der ondertekenaars.
Met inachtneming van hetgeen t.a.v. de verkiezing van de leden van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken in de Landsverordening 1962 GB no. 85 en in het
Kiesreglement Kamer van Koophandel 1962 (GB no. 107) juncto GB 1962 no. 128
is geregeld, zal de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname bestaan uit
21 leden (één en twintig leden), die de hieronder gespecificeerde, in Suriname
bestaande bedrijfsgroepen vertegenwoordigen. Het aantal vertegenwoordigers
per bedrijfsgroep ziet er als volgt uit:

Aantal Bedrijfsgroepen
4

"DETAILHANDEL"

4

"OVERIGE HANDEL EN TUSSENPERSONEN"

3

"NIJVERHEID EN INDUSTRIE"

2

"FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN"

2

"VERKEERSBEDRIJVEN"

2

"HOTEL-, CAF -, EN RESTAURANTBEDRIJVEN EN
AMUSEMENTSBEDRIJVEN"

2

"BEDRIJVEN OP HET GEBIED VAN DE MIJNBOUW EN DE
INDUSTRIELE VERWERKING VAN MINERALEN"

2

"BOSEXPLOITATIEBEDRIJVEN EN BEDRIJVEN OP HET GEBIED
VAN DE INDUSTRIELE VERWERKING VAN BOSPRODUCTEN"

Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

OPROEP
HOUTTRANSPORTEURS
Het Platform Houtsector Suriname (PHS)
roept hierbij alle houttransporteurs op om
zich te laten registreren
voor een op te zetten
training zwaar transport van (rond)hout
en wel i.v.m. de op
komst zijnde verscherping van de wettelijke
vereiste regels voor
zwaar transport.
Registratie fee: SRD
500,- p.p.
Voor meer info gelieve
te bellen naar het
KKF-Secretariaat
Tel. 530311, 530313

ONE
STOP

Kamer van Koophandel en Fabrieken
Drs. Narpath Bissumbhar
Voorzitter

Gedachten van een succesvolle CEO
Peter Terium (47) zwaaite de scepter bij het energiebedrijf Essent
waar vijfduizend mensen werken. In een recent vraaggesprek met het
VNO-NCW opinieblad FORUM deed hij enkele interessante uitspraken
die het overdenken waard zijn.

Lifeaholic

Peter noemt zichzelf een
'lifeaholic’ die alles wat hij
doet intensief doet omdat
hij het anders liever niet
doet. Hij zegt dat hij vrij
snel een mening over iets
heeft, maar dat hij die
mening vervolgens wel
uitgebreid toets en daarop
aanpast. Een foute beslissing van een topman
heeft nu eenmaal grotere
gevolgen dan die van een
parkeerwachter. Zijn medewerkers voelen zich gehoord en dragen zo aan
de beslissing mee. Peter
zegt de rol te hebben van
Çhief enabling officer'. Hij
werkt met 5000 mensen
en "die gebalde denkkracht moet je gebruiken”,
zegt hij. Peter is tijdens

zijn loopbaan ook geconfronteerd geweest met
mensen die uit machtswellust leiding wilden
geven. "Ik zag wat er gebeurde als verkeerde
mensen aan de touwtjes
trekken. Dat leidde tot een
soort psychische terreur
op de werkvloer”.

Leiderschap

Van zichzelf zegt Peter
dat hij het soort leider is
dat er plezier aan beleeft
om de ontwikkeling van
zijn mensen te bevorderen. Dat doet hij door een
combinatie van vrijlaten
en ondersteuning geven
als dat nodig is. "Als je
daar vervolgens teams
kunt bouwen die zichzelf
versterken, is dat voor mij

het summum van leiderschap. Output is dan niet
het doel op zich, maar het
gevolg van de manier van
werken”, zegt hij. Over prive en werk heeft Peter
ook duidelijke opvattingen. "Ik ben geen carrièrefrustraat voor wie het leven valt of staat met het
imago dat hij ontleent aan
zijn werk. Thuis is belangrijker. En je kan je beter
op je werk concentreren
als je weet dat thuis alles
op rolletjes loopt. Maar
voor mij is er geen tegenstelling tussen werken en
leven. Het gaat om de balans tussen activiteiten en
rust, tussen leuke dingen
en dingen die gedaan
moeten worden”, aldus
Peter.
RMD

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

ROUTE

Di. 4 okt. 2011 : 08.00 - 14.00 uur - Saramacca La Poule LVV Kantoor
Do. 6 okt. 2011: 08.00 - 14.00 uur - Saramacca Groningen
Zo. 9 okt. 2011: 08.00 - 12.00 uur - Tout Lui Faut markt
(wijzigingen voorbehouden)

WINDOW
Heeft u een
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:
KKF - tel. 530311

VISIT OUR WEBSITE:

DEFINITIEF VASTGESTELDE KIEZERSLIJST
vanaf 15 oktober 2011 ter inzage ligt voor belanghebbenden en wel 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 32-36, alsook op alle DistrictsCommissariaten.

Robert Skidelsky schrijft
in zijn commentaar dat
het Verdrag van Rome,
waarmee de Europese
Economische Gemeenschap werd opgericht,
voor Europa een enorme
sprong voorwaarts was.
Het besluit echter om een
gemeenschappelijke
markt te creëren zonder
een gemeenschappelijke
regering, kwam volgens
hem neer op het doorschuiven van problemen
naar de toekomst. Wat
zich sindsdien voltrok (de
uitbreiding tot 27 lidstaten
en de creatie van een
eurozone met 16 leden),
vergrootte de kloof tussen
retoriek en realiteit. Na
toetreding tot de eurozone
zetten de Middellandse
Zeelanden hun verkwistende levenswijze voort.
De financiële crisis in
Griekenland is tekenend
voor deze kloof. Door
ongehoorde inspanning
op het gebied van fiscale
maatregelen in de jaren
'90 lukte het Portugal,
Italië, Griekenland en
Spanje om in 2002 te voldoen aan de toelatingscriteria. Maar toen ze eenmaal in de eurozone
zaten, zetten ze hun verkwistende
levenswijze
voort, in het vertrouwen
dat de markt hen niet ter
verantwoording zou roepen.
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

De Kamer van Koophandel en Fabrieken brengt hierbij ter kennis van de ingeschrevenen dat, ingevolge artikel 17 van het Kiesreglement Kamers van
Koophandel 1962 (G.B. 1962 no. 107), de

Kloof

: 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

www.surinamechamber.com

Maandag 03 oktober 2011

Uitgave
Adres

Douanekoersen
M.i.v. 20/09/2011 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,57
Pound sterling
5,26
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
436,79
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 7,01
Brazil real
1,91

