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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Business Horizon verruimen Waarde van efficiënt zijn
naar Haïti

Doing Business in Haïti, het verruimen van onze zakenhorizon naar
dat land, de mogelijkheden en uitdagingen daartoe, was het thema
dat Kamerlid Howard Vasilda presenteerde op onze laatstgehouden
ondernemersavond. Haïti dat op 12 januari 2010 getroffen werd door
een verwoestende aardbeving die behalve onvoorstelbare materiële
schade ook vele duizenden levens eistte, werkt met internationale
hulp aan zijn herstel, wat kansen biedt aan o.a. ons bedrijfsleven.

Situatie

Via fotomateriaal liet de
inleider de enorme schade
en verwoestingen zien
vanwege de aardbeving.
Mogelijke
verklaringen
voor de verwoesting van
zovele gebouwen zijn: niet
nauwkeurig
bepaalde
bouwvoorschriften, waardoor de veiligheid van gebouwen vaak te wensen
overlaat; en onvoldoende
fundering van op heuvels
gebouwde gebouwen. In
juli bezochten 57 Caricom
Nationals op uitnodiging
van de CAIC Trade &
Economic Forum het getroffen land. Onder hen
Howard Vasilda en Nancy
Haynes van KKF en vertegenwoordigers van de
VSB. CAIC staat voor
Caribbean Association of
Industry and Commerce.
De delegtieleden uit de
verschillende Caricomlanden waren exponenten
van de branches: constructie, productie distributie en agrarisch, professionele diensten, transport &
logistiek, educatie, financiele diensten, private
sector organisaties en telecommunicatie.

Masterplan

Er werd uitvoerig ingegaan op een masterplan
voor de wederopbouw van
Haïti dat de overheid heeft
ontwikkeld en over de financiële situatie waarbij
twee buitenlandse en 5
lokale banken een rol vervullen. Het minimumloon
in Haïti is gesteld op 5

Kamerlid Howard Vasilda
US$ per 8 uren. Het land
wil drie regio's ontwikkelen en via slides ging de
presentator gedetailleerd
in op de plannen ter zake.
Op 28 november worden
er parlementsverkiezingen en presidentsverkiezingen gehouden en Haïti
verkeert nu dus in de roes
daarvan.
Beslissingen
m.b.t. de rehabiltatie zijn
daarom tot na de verkiezingen uitgesteld en ook
de donoren zullen pas
dan fondsen vrijmaken.

ducts fabrikanten betreft
speelt het feit dat zij zullen
moeten concurreren tegen kerken en NGO's die
invoerrechtenvrij mogen
importeren. Aldus een
greep uit de presentatie.
RMD

In filosofische zin heeft efficiëntie geen waarde die op zichzelf staat.
Het is afhankelijk van de waarde van het grotere geheel waarvan het
deel uitmaakt. Een efficiënte nazi is bijvoorbeeld iets verschrikkelijks. Efficiëncy kan dus vernietigend of verradelijk zijn als de bedoelingen twijfelachtig zijn.

Waardevol

Efficiëncy is waardevol als
zij als instrument wordt
geïmplementeerd in een
groter, effectief systeem
dat is bedoeld om een
algemeen positief effect te
hebben op de diverse gebieden van bijvoorbeeld
onze volkshuishouding.
Maar zij zal groei en ontwikkeling stagneren in bijvoorbeeld een apparaat
dat bedoeld is om te faciliteren doch daartoe in onacceptabele mate niet in
staat is vanwege o.m. zijn
logheid, achterhaalde percepties over zijn bestaansrecht alsook wetten
en regelgeving die museumstukken zijn geworden. In onze tijd voltrekken veranderingen zich
met duizelingwekkende

Milieu

ATM verheft zijn milieupoot tot een departement
en benadrukt daarmee
het grote belang dat de
huidige regering hecht
aan milieuvraagstukken.
Minister Ginmardo Kromosoeto kennende verwachten wij dat gewerkt zal
worden vanuit een model
of visie dat inspireert en
perspectief biedt. Geen
eco-efficiënte benadering
vanuit een deprimerende

visie maar een eco-effectieve benadering die groei
en ontwikkeling bevordert.
De juiste dingen doen op
de juiste tijd ervoor. Ecoeffectiviteit betekent werken aan de juiste dingen,
de juiste producten, diensten en systemen. Geen
energie verspillen door te
proberen wat verkeerd
liep minder slecht te doen
maar de juiste dingen
doen en in dit geval dus
'eco-effectief' te opereren.
Dan is het heel logisch dat
je zo ook goed en dus
'eco-efficiënt' bezig bent.
RMD

CITAAT

Proficiat

Mej. Sally Toekaja herdacht onlangs haar
10 jarig dienstverband met de KKF. Op de foto
wordt zij geflankeerd door wnd. secretaris J.
Pancham en voorzitter N. Bissumbhar

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!

"Het leven is er om geleefd te worden. Als je eenmaal
weet wat je wilt, lijken de mogelijkheden voor het oprapen
te liggen". (Colin Turner)

Bevindingen

De Caricom constructie
industrie moet een 'All in
one' voorstel doen voor
de constructie van huizen
en steden en zij zal partnerships moeten aangaan
met counterparts in Haïti.
Om te onderhandelen zal
de Caricom constructie
industrie in T&T bijeenkomen. Wat de Caricom
Food & Consumer Pro-

snelheid wat noodzaakt
tot voortvarend, inventief
en pro-actief hierop inspelen om te overleven. Een
overheid die optimaal faciliteert is derhalve geen
luxe maar een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Middels biodiversiteit integratie maatschappelijk verantwoord
duurzaam ondernemen”
Inleider: Ir. Imro E. Fong
Poen - Former Ministry of
Transport, Commerce &
Industry,
Biodiversity
Integration Consultant,
Owner-Director of DULIM
TRADING
Datum: 31 augustus 2010
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg
37.

FERIA INTERNACIONAL
DE BOGOTA 2010
In Bogota, Columbia wordt van 4 t/m 8 oktober a.s. de ‘Feria
Internacional de Bogota’ gehouden. Uitgebreide informatie
hierover is te vinden op de websites: www.corferias.com en
www.eepcindia.org. Belangstellenden kunnen ook contact
maken met het secretariaat van de KKF. Onder de landen die
in de beurs zullen participeren is ook India met een paviljoen
van 136 bedrijven. Uiteraard zullen ook belangrijke Columbiaanse bedrijven zich op de beurs presenteren. Onder auspiciën van KKF en i.s.m. ASFA en SITPO zal er i.v.m. deze
beurs een reis naar Columbia worden georganiseerd. In de
Indiase paviljoen zullen o.m. de volgende productcategorieën
‘geshowcased’ worden: Metalworking - Machine tools &
accessories including cutting tools, Automotive industry - Auto
parts & accessories including trucks & trailers, Oil and gas
field machinery, Mining machinery & components, Wood
industry machinery, Steel mill machinery, Steel pipes & tubes,
Petrochemicals, Medical equipment, Industrial machinery en
veel meer.

India
14 - 27 november 2010:
“30th edition of its annual mega-event, India
International
Trade
Fair (IITF)
Locatie: Pragati Maidan
Organisator:India
Trade Promotion Organisation
akj@itpo-online.com

Nederland
11 - 16 januari 2010:
“Vakantiebeurs 2011”
Locatie: Utrecht
Organisator: Intra Service BV
info@intraservice.nl

ONE
STOP

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

China

Shenzhen Tellishine
Intelligent Technology
Co. Ltd.
Caribex S.A. Cuba
IBP-free zone

samenwerkingsverbanden met bedrijven
en het vestigen van handelsrelaties
tjcompany@yeah.net
imp. van vis
www.sea-world.com
companies involved in Regional
distribution of imported goods, manufacturers (assembly/re-packaging for exports
from Trinidad, companies wishing to export
services e.g. IT / Call Centre / Logistics
www.bclgrouptt.com/ibpfreezone
geint. in 2010 business directories met
info over 1.200.000 Russische and Oost Europese bedrijven zakmed@centrum.cz

Cuba
Trinidad &
Tobago

Tsjecho
Slowakije

S. Petrov
Zakazchik Media

Certificaatuitreiking Business Start-Up & Business Planning
De certificaatuitreiking van
de Business Start-Up en
Business Planning training
die gehouden werd van 14
juli t/m 19 augustus 2010
vond plaats op 19 augustus. Deze 5 weken durende training waaraan 12
personen participeerden
werd georganiseerd door
de KKF. De trainers waren: S. Robert - Kensenhuis en W. Dandel.
Trainees en uiterst links één van de trainers

Laat de wereld weten dat u bestaat.
Zorg ervoor dat ook uw bedrijf vermeld staat op internet via

www.surinamedirectory.biz
Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Wist

u

dat ?

Als je een visie of een missie voor je bedrijf in gedachten hebt, gaat die verloren als
je hem niet op effectieve wijze op anderen kunt overbrengen. Het idée achter een
missieverklaring is dat als je niet weet wat je doelstelling is, je ook niet weet wanneer je die hebt bereikt. Belangrijk is dat iedereen in de organisatie zich betrokken
voelt bij de missie want wie zich er niet bij betrokken voelt zal er ook niet aan toegewijd zijn. Een ware missie moet de reden van het bestaan van het bedrijf tot uitdukking brengen. Zij is de essentie van waarom het bedrijf doet wat het doet. Zij is
de leidende, onzichtbare kracht die iedereen die erbij betrokken is, verenigt en
voortdrijft. Missieverklaringen die regelmatig aan een onderzoek worden onderworpen worden effectiever. Doelen en actieplannen komen het best tot ontwikkeling binnen een kader van een missie die tot leidraad dient. Een missie is een gids, een
krachtbron, iets wat een bestaansreden geeft. Daarom is de ontwikkeling van een
missieverklaring geen kostenpost maar een investering. De bedrijfsmissie is een
belangrijk iets waarin de behoeften van iedereen die ermee te maken heeft samenkomen en weerspiegeld worden. Een verklaring moet zinvol, inspirerend en motiverend zijn. Zij moet echter ook doelen en middelen bieden, waarden en een visie en
leidende principes waaraan de organisatie zich houdt. De missieverklaring is de
grondwet van het bedrijf.

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

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

Douanekoersen
M.i.v. 24/08/2010
Geldigheidsduur 06/09/2010

U.S. dollar
2,78
Euro
3,53
Pound sterling
4,32
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
326,32
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 5,96
Brazil real
1,59

