ACTS

Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Logische stappen
voor regionale
integratie

Dinsdag 27 December 2016

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Uitgave
Adres

Opmaak

Nr. 778

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Nadenken over essenties van leiderschap
Voor we het nieuwe jaar 2017 binnenstappen is het wellicht goed onze
gedachten te laten gaan over de essenties van leiderschap. Het
onderkennen van deze essenties is belangrijk voor leiders om de
kwaliteit van hun leidinggevende activiteiten op degelijk niveau te
houden. Aan het woord is de psycholoog en auteur Annemieke Nagel
die de volgende zeven essenties onderkent.
1)Zonder visie overkomen
de dingen ons, zegt Nagel
en worden we een speelbal van omstandigheden.
Visie geeft kracht en richting alsook betekenis aan
wat we met elkaar willen
bereiken. Er ontstaat een
gevoel van focus en
saamhorigheid wanneer
een visie, niet vanuit een
ivoren
toren,
maar
gemeenschappelijk wordt
opgesteld.2)Inspiratie.
Een leidinggevende moet
kunnen inspireren om
anderen in beweging te
krijgen. Dit begint volgens
Nagel bij jezelf als leider/manager.
Wat
beweegt je, waar krijg je
het warm van? Pas dan
kan je een inspirator voor
anderen zijn. Dit vraagt
wel lef en passie. 3)Een
leider met lef kan moeilijke
beslissingen en impopulaire maatregelen nemen.

Hij/zij laat ook lef zien door
zich kwetsbaar op te stellen en zich open te stellen
voor andere perspectieven en durft, zij het doordacht, ‘in het diepe te
springen’. 4) Als je sensitief bent als leider kan je
volgens de psychologe je
handelen effectief afstemmen op de omgeving
omdat je gevoelig bent
voor de mensen waarmee
je in direct contact staat en
voor de context van je
bedrijf en de samenleving.
Pas als je op anderen
afgestemd bent kun je
draagvlak creëren en je
visie gezamenlijk met
anderen
vormen.
5)
Integriteit
gaat
over
betrouwbaarheid. De integere leider is betrouwbaar
wat ook impliceert dat
hij/zij anderen respect en
ruimte biedt. Voorbeeld
gedrag is hierbij erg

belangrijk. 6)Vernieuwen,
innoveren is altijd al een
noodzaak geweest. Het
beteken dat je constant
nadenkt over wat anders
en beter kan. Het gaat om
het op creatieve wijze
bedenken en uitwerken
van nieuwe invalshoeken.
Volgens Nagel resulteert
het ter discussie stellen
van eigen denkbeelden
vaak in innovatieve acties
en producten. 7)Blijven
leren om te kunnen groeien. Leren houdt nooit op !
Een krachtige leider is in
staat tot persoonlijk leiderschap. Hij heeft een persoonlijke missieverklaring
en visie voor zijn leven.
Deze leider acht zich volledig
verantwoordelijk
voor de voortgang van zijn
persoonlijke ontwikkeling
en staat altijd open voor
feedback. RMD

KKF wenst aan de totale gemeenschap een plezierige en veilige
jaarwisseling toe.
En voor 2017 gezondheid, wijsheid en
voorspoed
Op vrijdag 30 December zijn ondernemers uitgenodigd voor een
eindejaars borrel bij de KKF.
Tijd : 14.00 - 17.00 uur
Adres: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Citaat
“ Oprechte en verantwoordelijke nationale leiders herken ja aan een dienende leiderschapsattitude, wars van egostrelende focus op macht, hiërarchie en status maar primair
gericht op bewustwording, verheffing, zingeving, ontwikkeling en groei van land en volk.”
(Yor Sunitram)

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

De impact van maatregelen bij contante valuta stortingen bij banken en het verbod prijsaanduiding in
vreemde valuta te doen
Op dinsdag 20 december 2016 is tijdens de ondernemersavond
gesproken over de impact van maatregelen bij contante valuta
stortingen bij de banken. Ondernemers hebben aangegeven
geconfronteerd te zijn met verschillende regels bij stortingen van
vreemde valuta bij de diverse commerciële banken. Verder is
gesproken over het verbod om prijsaanduidingen voor goederen
en diensten te doen in vreemde valuta en het effect daarvan op het
bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft
gemeend een ondernemersavond hieraan te wijden

KKF Suriname

BEKENDMAKING
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:
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44077

HEAVEN'S HEIGHTS CENTER

Frederik Derbystraat 241

Copieerinrichting, Bemiddelingsbureau, Copieerbedrijf,

44697

SHANIEL'S TAXI

Commissaris Weytinghweg 810A

Taxibedrijf

44701

AMANDA'S FISHERY

Kasoedjieweg 37

Exporteur

44710

IMPORTBEDRIJF DAY & NIGHT

Boedhiastraat 68

Importeur

44728

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Van Brussellaan 19

Administratiebureau

Verlengde Hoogestraat 9A

Servicebureau,Ontwerpbureau,
Computerbedrijf
Taxibedrijf

Distributeur, Ontwerpbureau, Tekenbureau

De KKF biedt ondernemers middels dit initiatief een forum om te
brainstormenof
er
daadwerkelijk problemen zijn. Een ieder
voelt aan dat er een
probleem is, maar het
is niet helemaal specifiek waar het probleem
zich precies voordoet.
De vragen die in deze
vergadering worden
gesteld zullen worden
voorgelegd aan deskundigen om een passend antwoord daaropte vinden.
Banken
Het is gebleken dat er
geen uniforme regels
zijn bij de verschillende banken voor storting van vreemde valuta boven ieder bedrag
van USD/EURO 3000.
De banken interpreteren de maatregelen
verschillend. Dit leidt
tot enorme frustratie bij
de ondernemers.
De overheid tracht de
koers te stabiliseren
aan de hand van
getroffen maatregelen,
maar het feit is dat er
nog steeds een tekort
is aan vreemde valuta.
Banken stellen onvoldoende vreemde valuta ten behoeve van het
publiek ter beschikking. Het gevolg is dat
ondernemers genoodzaakt zijn die te gaan
zoeken bij cambio’s.
De ondernemers willen dat hun vertegenwoordiger, de KKF,
erop toeziet dat zij de
knelpunten die op
deze avond zijn aangekaart onder de aandacht brengt van de
relevante instituten. Ze
ontvangen graag de

wetten, op grond
waarvan deze maatregelen zijn genomen.
Opmerkingen en vragen
Er waren talloze kritische opmerkingen en
vragen die binnen het
bestek van dit artikel
niet allemaal opgenomen kunnen worden.
Wij volstaan met een
greep hieruit.
•
Onder de commerciële banken is er
geen eenduidige c.q.
uniforme stortingswijze van vreemde valuta.
Er zijn veel onduidelijkheden over de
maatregel met betrekking tot prijsaanduiding.Van een vergunning plichtig bedrijf
zou als sanctie de vergunning kunnen worden ingetrokken.
•
Welke sanctie
staan die ondernemers
te
wachten
wiens bedrijfsactiviteit
niet vergunning plichtig zijn?
•
Wat is de status van lopende contracten in vreemde
valuta?
•
Is het correct
dat men van het een
op ander moment in
de
illegaliteit
is
beland?
•
Zijn die door
de
aankondiging
ongeldig verklaard?
•
Is men in overtreding volgens het
g e l d e n d
Surinaamsrecht als
een contract wordt
afgesloten in vreemde
valuta?
•
In
hoeverre
handelt men in strijd
met de wettelijke rege-

lingen als men resterende
declaraties nog in de
USD/EURO laat geschieden? De Kamer heeft verwezen naar het staatsbesluit van 1998 S.B. 1998
no. 15 betreffende het
Prijsaanduidingsbesluit.
Dit ter uitvoering van artikelen 5 en 7 van de Wet
prijszetting en prijsbewaking.
•
Wat zal er gebeuren met valuta rekeningen
van rekeninghouders bij
lokale banken?
•
Is het te verwachten dat het bezit van
vreemde valuta’s wordt
verboden?
•
Een van de beginselen van het verbintenissenrecht isde contractsvrijheid. Dit beginsel kan
niet langer worden gegarandeerd door de abrupte
invoering van maatregelen terwijl er een gedoogd
beleid gevoerd werd, in
het bijzonder met betrekking tot prijsaanduiding.
•
Het opeens reguleren van de valutamarkt
kan zeer nadelige gevolgen hebben op de economie aangezien de economie zeer volatiel is. Het is
belangrijk om te weten wat
de consequenties van de
maatregelen zijn op de
macro economische variabelen. Wat zijn de gevolgen op de export, import,
op de prijsontwikkeling, de
werkgelegenheid en op de
investeringen. Is er daarover nagedacht? Aldus
een summiere greep uit
het arsenaal van vragen
en opmerkingen vanuit het
bedrijfsleven dat nog met
vele bedenkingen zit aangaande de getroffen maatregelen. WB

SURINAME (BPOS)

44740

HI-TECH PERFORMANCE INTERNET INFORMATION SECURITY afgekort HPIIS

44759

MARTIN ASAMPA

Waterkant Sms-veerbrug

44760
44777

TRANQUILO BEMIDDELINGSBU- Puleowinastraat 10
REAU
ZHENG XIUXUE
H.n. Van Dijkstraat 20

44778

CHI MINGZHU

Doekhieweg 9

Importeur, Exporteur

44779

YANG HONG

Emmastraat 3

Importeur, Exporteur

44788

SOLID CAR RENTAL

Henrystraat 8

Verhuurbedrijf

44798

HU CHUAN TRADING

L'hermitageweg 127

Importeur

44807

JOHN'S CAR WASH

Plutostraat 178

Wasserij

44822

YU YUNJUAN

Fredericistraat 15

Importeur

44847

SANJI'S TRANSPORTBEDRIJF

Boewanistraat 16

Transportbedrijf

44851

HIKS BUSINESS

Lelydorperweg 148-150

44855

R. KASANDIMEDJO

Raafstraat 16

44860
44884

CAR CLEANING CENTRE afgekort Ds. Martin Luther Kingweg 19
TRIPLE C
S.H. NAILSTUDIO & MORE
Fajadjanstraat 84

44886

ROBBY TAMIN TAXI

44905
44908

BARLEVCO BEMIDDELINGSBU- Hoogestraat 37
REAU
B.M. MUNTSLAG
Marconiestraat 4

44925

XAMARA TAXI SERVICE

Anniestraat 56

Taxibedrijf

44933

SPECIAL COMMUNITY SECURITY

Leysweg 75

Bewakingsdienst

Importeur, Exporteur

Administratiebureau, Eet- En
Drankinrichting, Bemiddelingsbureau

Importeur

Waterkant Nabij Sms-steiger

KKF INFO

Bemiddelingsbureau

Autowasserij
Importeur, Servicebureau,
Winkelier
Taxibedrijf
Adviesbureau,Servicebureau,Incassobureu,Bemidd
elingsbureau, Uitzendbureau,Beveiligingsbedrijf

Importeur, Kapper

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

