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Er zijn jaarverslagen waar practisch niemand naar omkijkt en
jaarverslagen waarvan met spanning het verschijnen wordt
afgewacht en die daarna ijverig worden bestudeerd. De jaarverslagen kan je ruw genomen onderverdelen in jaarverslagen
van verenigingen en genootschappen, van stichtingen en
instellingen en van naamloze vennotschappen.
Verenigingen
De eenvoudigste vorm van een jaarverslag is dat van een kleine vereniging of genootschap. In de statuten staat doorgaans vermeld dat het
bestuur eenmaal per kalender- of verenigingsjaar verslag moet uitbrengen
en verantwoording moet afleggen. Wat staat er nu precies in zo’n jaarverslag? Het totale jaarverslag van een vereniging is in vele gevallen beperkt
tot dat van de secretaris en dat van de penningmeester. Soms worden
deze verslagen aangevuld met jaarverslagen van diverse commissies die
binnen de vereniging werkzaam zijn. Een goed jaarverslag moet voor ieder
begrijpelijk zijn en in kort bestek een zo volledig mogelijk beeld geven van
alles wat er in de te beschrijven periode is gebeurd. Een jaarverslag hoort
zakelijk te zijn en dus vrij van opgeblazenheid, gewichtigdoenerij en dure
woorden. Wat belangrijk is moet de meeste nadruk krijgen en moet niet
verstikt raken door allerlei bijkomstigheden. Een jaarverslag van een grote
vereniging kan meestal het best in hoofdstukken worden verdeeld. Ieder
hoofdstuk behandelt dan systematisch een onderwerp. Geef waar
mogelijk cijfers, maar geef die goed. Vaagheden als ongeveer, circa, plus
minus e.a. horen niet thuis in een jaarverslag.
Stichtingen
Jaarverslagen van stichtingen en instellingen hebben hetzelfde karakter
als die van verenigingen en genootschappen al gaat het om een andere
organisatievorm die in bepaalde opzichten lijkt op die van de vereniging.
Het principe dat een sitichting als uitgangspunt een ideëel doel heeft is in
de loop der jaren enigermate ondergraven ook al blijft het een feit dat de
stichting nooit het doel kan hebben winst te maken om deze winst te
verdelen onder degenen die de stichting in handen hebben. Een stichting
kent geen leden en onderscheidt zich daardoor principeel van de
vereniging. Sommigen zeggen dat de stichting een tussenvorm is tussen
vereniging en naamloze vennootschap. Dit komt ook tot uitdrukking in het
jaarverslag van de stichting dat niet openbaar gemaakt hoeft te worden.
Toch publiceren sommige stichtingen en instellingen hun jaarverslagen om
bekend te maken wat zij allemaal hebben gedaan. In deze gepubliceerde
jaarverslagen wordt meestal niet alles prijsgegeven omdat de stichting
daatoe niet verplicht is.
NV’s
Het jaarverslag van een naamloze vennootschap heeft weer een ander
karakter. De kern ervan is de balans en verlies- en winstrekening. Dit
jaarverslag dat wettelijk verplicht is, is in de eerste plaats bedoeld voor de
aandeelhouders. De balans en verlies- en winstrekening moeten
vergezeld gaan van een toelichting die vermeldt naar welke maatstaf de
onroerende en roerende zaken van de vennootschap zijn gewaardeerd.
Dit moet aandeelhouders in staat stellen de balans te kunnen lezen en om
hun deelneming in de vennootschap te rechtvaardigen. Bij NV’s in handen
één of een klein aantal samenwerkende personen heeft het jaarverslag
niet veel om het lijf. Niemand vraagt hier om opening van zaken. Bij de
zogenaamde “open’ NV’s, die voor het verkrijgen van vermogen in
belangrijke mate een beroep doen op het publiek, ligt de situatie anders.
Open NV’s zijn verplicht hun jaarstukken openbaar te maken. Deze
jaarstukken worden ondertekend door de directie en commissarisen en
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Omdat de NV een
commerciële instelling is ligt de nadruk op het beeld van de financiële positie. Na goedkeuring van de jaarstukken is de directie verplicht binnen een
vastgestelde periode de balans en verlies- en winstrekening te publiceren
door deze te deponeren bij het handelsregister. Een jaarverslag van een
open NV is niet alleen een verantwoording maar ook een visitekaartje en
een stuk PR werk van grote betekenis. Helaas is niet ieder hiervan bewust.
Vaak wordt het jaarverslag gedegradeerd tot een invuloefening waarbij
men uit gemakzucht het jaarverslag van het vorig jaar neemt en de cijfers
verandert. In het jaarverslag aandacht besteden aan algemene economische, financiële en zelfs politieke situaties, wordt vaak bekritiseerd als te
zijn een afleidingsmanoeuvre die er niet in thuis hoort.
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De World Business Academy (WBA) is een organisatie van ‘business executives & leaders’ die met toewijding trachten vastgeroeste paradigmas in de
zakenwereld te veranderen. De WBA verzet zich vooral tegen de maten
waarmee men meet om o.a. de waarden van mannen en vrouwen te meten.
“All of us are slaves to our ideas and the concepts we have of succes are
what drive us” zegt Laurie Beth Jones, lid van de WBA en president en
oprichter van de ‘Jones Group’ een advertentie, marketing en business development firma met als missie: ‘to recognize, promote and inspire divine excellence’. “Clichés die hard” zegt ze. “Yet when men are measured in terms of
their money and women in terms of their looks, we have a long way to go in
creating a sense of values for our children”. De leden van de WBA hebben
zich in diverse steden georganiseerd in ‘Chapters’ en ze komen regelmatig
bijeen om van gedachten te wisselen over het veranderen van geconditioneerde negatieve reflexen en vastgeroeste paradigmas in de zakenwereld
die geen recht doen aan de menseleijke waardigheid. Tijdens een WBA conventie in Dallas stelde een spreker dat de Verenigde Naties overweegt de
vooruitgang van naties te meten met indicatoren die niet beperkt zijn tot het
BNP of pure economische output, maar die ook factoren zal omvatten als de
status van vrouwen en kinderen en milieu gevoeligheid. De World Business
Academy stelt dat als winstmaken de enige maat is voor succes in business,
dit zal resulteren in exploitatie en uitbuiting van hulpbronnen. Geld als maat
voor success heeft drastische effecten op de duurzaamheid van onze planeet en op de spirituele ontwikkeling van de mens, zegt Jones. “Using
money as the only unit of measurement is the root of all evil”. Jones: ”Het is
daarom noodzakelijk onze ‘unit of measurement’ te veranderen m.b.t hoe we
success, vooruitgang en onszelf meten. Using money as the only unit of
measurement seems a surefire way to decadence ” Aldus Laurie Beth Jones.
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“The truth is that good ideas, noble intentions, brilliant inventions and
miraculous discoveries go nowhere unless somebody forms a team to
act on them.”

( Laurie Beth Jones)

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:
DOSSIER HANDELSNAAM
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ACTIVITEIT

43885

JOSHBIAN DVD & GIFTSHOP

Stijlerijstraat 6

Winkelier

47479

MAYWAK BEAUTY SALON

Masippalaan 12

Schoonheidsspecialiste

47497

WENDY'S TAXIBEDRIJF

Johan Adolf Pengelstraat 140A

Taxibedrijf

47515

BAR RESTAURANT BOM JESUS

Daniel Ijveraarstraat 6

Eet- En Drankinrichting

47535

PREMSOEKH PREMANAND

Drambrandersgracht 119

Leverancier

47554

ALVIN'S KRAMERIJEN

47555

YANG CHANGLE

Waterkant Centrale Markt stand no. Standhouder, Importeur
1112/1113
Coronastraat 28
Importeur, Exporteur

47557

VIVICA ALLEN'S IMPORT/EXPORT Zuurzakweg 6

47569

MARTHA ADANG

47574

GENERAL ELECTRIC INTERNA- Mr. F.h.r. Lim A Postraat 14
TIONAL, INC.

47582

ASTRELLA GROOTFAAM

Lawastraat 80

Autobusbedrijf

47590

LI GUOGUANG

Bazaltstraat 27

Importeur, Exporteur

47594

SMALL MURRAY SCHEPER, LEGAL

Kromme Elleboogstraat 9

Adviesbureau

Importeur, Exporteur

Openbare Markt te Albina

Standhouder
Adviesbureau, Servicebureau

ADVISORS & CONSULTANTS LTD.

47675

N.O. DEVIS

Klarinetstraat 16

Servicebureau

47687

RAKESHKOEMAR MAHABIER

Bethaniaweg 13

Servicebureau

47695

SEWDAJAL RICARDO

Pandiet Paltan Tewarieweg 103

Transportbedrijf

47740

GIFTSHOP DREAMS

A.l. Waaldijkstraat 57

Winkelier

47742

KASADI SCHROOT OPKOOP

Sojastraat 537

Opkoper, Sloperij

47753

G.D. REMAK

Beckweg 14

Importeur

47775
47793

APPRENTICE WONING BEMIDDE- Waaierpalmstraat 22
LINGSBUREAU
RAHIEM BHIKHIE
Ds. Martin Luther Kingweg 132

47800

ICT BUSINESS CONSULTANCY

47812
47813

IWAB OPLEIDINGEN EN TRAININ- Green Garden 32
GEN
SHERO SLENDER STUDIO
Rampiarestraat 35

47819

CAFE RESTAURANT SEDIJOREDJO

Bemiddelingsbureau
Transportbedrijf

Komkommerstraat 9

Adviesbureau, Computerbedrijf
Opleidingsinstituut
Servicebureau

Bananenweg Bakovenweg BR. 33

Eet- En Drankinrichting, Winkelier

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

KKF INFO
Dagelijks op SCC TV,
Channel 20-2 rond 17.30 uur.

