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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Jaarrede KKF-voorzitter Wordt 2011 het jaar
van het bedrijfsleven?
KKF-voorzitter, drs. Narpath Bissumbhar heeft donderdag j.l. in zijn
jaarafsluitingsrede het jaar 2010 de revue laten passeren en een vooruitblik geworpen op het nieuwe jaar 2011. Zijn gehoor bestond o.a. uit
Vice-President Robert Ameerali en echtgenote, bondsvoorzitter
André Koornaar, Kamerleden en het personeel.

2010

2010 is voor KKF een bijzonder jaar geweest. KKF
werd op 1mei 100 jaar
wat niet ongemerkt werd
gelaten. In juli werd voorzitter Robert Ameerali
gevraagd voor de post van
VP van Suriname en ook
het bestuurslid Ginmardo
Kromosoeto werd benaderd om deel uit te maken
van de nieuwe regering.
Met de ASFA werd een
samenwerkingsovereenkomst geformaliseerd en
ook de launch van onze
nieuwe website surinamechamber.com kenmerkte
het jaar 2010. De heren
Howard Vasilda en Steve
Nuboer kwamen als nieuwe Kamerleden de opengevallen plaatsen opvullen
die waren ontstaan door
het
wegvallen
van
Ameerali en Kromosoeto.
Mevr. drs. Joanne Pancham werd benoemd tot
de nieuwe secretaris van
de KKF. Het KKF-team
werd voorts versterkt met
2 adjunct-secretarissen de
dames Aradhana Sewradj
en Tesca Eersel. KKF trok
20 personen parttime aan.
Op 1 augustus werd drs.
Narpath Bissumbhar gekozen tot KKF-voorzitter
voor de periode t/m 31
december 2011. Een mar-

kant moment was ook de
succesvolle
Jaarbeurs
2010 met meer dan
100.000 bezoekers. In
2010 hebben de dames
Aswini
Ramlal
en
Jeanette
Kasim
het
dienstverband met KKF
beëindigd. Een droevig
gebeurtenis was het
heengaan van Eveline
Piqué na een dienstverband van meer dan 30
jaar.

2011

Voor dit jaar is er veel
werk aan de winkel en
voorzitter
Bissumbhar
somde o.m. het hiernavolgende op:
* KKF verwacht van de
regering dat zij het bedrijfsleven conform de
jaarrede van de president
zonder uitstel optimaal
zal accommoderen en faciliteren in het belang van
onze nationale economie.
* Bedrijven moeten hun
concurrentievermogen
ontwikkelen om te kunnen
groeien en stabiliseren.
* De "ONE STOP WINDOW" van de KKF moet
haar plaats innemen om
het zaken doen in Suriname te vergemakkelijken.
* Het ICT gebeuren binnen KKF upgraden en uit-

breiden is ook wat staat te
gebeuren.
* Het Stichtingenregister
zal dit jaar gehuisvest
worden bij de KKF die het
professioneel zal beheren.
* Het voorbereiden en
houden van verkiezingen
voor de 21 kamerleden
zal extra aandacht en
inzet vereisen.
* Van de 20 trainees worden in januari 16 op contractbasis in dienst genomen.
* Dit jaar zal KKF grote
investering plegen in de
faciliteiten op het beursterrein.
* De samenwerking met
de KKF werknemersorganisatie is altijd goed
geweest en verwacht
wordt dat dit gecontinueerd wordt in de komende jaren.

Dank

Voorzitter
Bissumbhar
bedankte tot slot mede
namens de overige Kamerleden, de Secretaris,
de adjunct-secretarissen,
stafleden en het overig
personeel voor hun inzet
en loyaliteit. Ook het
bestuur en personeel van
Busos bedankte hij voor
hun bijdragen.
RMD

Als het DNA en de regering menens is wordt 2011 het jaar waarin het
bedrijfsleven daad- en stuwkracht vanuit de overheid zal ervaren
waardoor ondernemend Suriname zijn potentie zal kunnen ontplooien om onze economie te doen opbloeien, geld in de overheidskas te doen vloeien, werkgelegenheid te scheppen, armoede te
bestrijden en welvaart en welzijn te bewerkstelligen.

Prioriteiten

Het rapport Klinkers "Op
weg naar zelfredzaamheid" is bekend bij de wetgevende en uitvoerende
macht en vol verwachting
kijkt het bedrijfsleven uit
naar een voortvarende
aanpak van zaken. Een
optimaal gefaciliteerd bedrijfsleven kan opportunities benutten, concurrerend zijn en daardoor
onze economie een enorme boost geven waardoor
o.a. de zorg van de overheid voor haar onderdanen op alle gebieden aanzienlijk kan verbeteren.
De top prioritaire stappen
die liever gisteren dan

ZWAAR-MATERIEEL-OPERATORS
Het Platform Houtsector Suriname biedt in februari 2011 aan houtexploitatiebedrijven een spoedcursus aan om hun operators die zwaar materieel bedienen een
gedegen training te geven. De cursus wordt gegeven door een internationaal
erkend en gecertificeerd bedrijf en duurt 18 dagen plus een stageperiode van 40
machine-uren.
Opgave voor de training kan dagelijks tijdens kantooruren op het Secretariaat van
de KKF. Er kunnen slechts 25 personen toegelaten worden tot de cursus dus is het
‘first come first served’.

Ruggegraat

Het rapport telt 36 aanbevelingen waarvan deze
drie de belangrijkste zijn.
In december j.l. is het rapport Klinkers in een workshop in DNA uitgeplozen
voor de assembleeleden
waardoor deze nu beschikken over een verdiepte kennis en inzicht in

de materie. En aangezien
in het regereerakkoord
van de coalitiepartijen is
opgenomen dat de positie
van het bedrijfsleven verbeterd zal worden, mag
verwacht worden dat de
daad nu snel bij het woord
gevoegd zal worden. In
ieder geval popelt het
bedrijfsleven van verlangen om spoedig onder
sterk verbeterde omstandigheden, in een investerings- en ondernemingsvriendelijk Suriname de
sterke en gezonde ruggegraat te worden van een
bloeiende
Surinaamse
economie.
RMD

CITAAT

“We hebben een nieuw denkniveau nodig, een benadering
gebaseerd op karakter dat gestoeld is op universele principes”.
(Colin Turner)

een cultuur van
ondernemerschap

economische groei
in Suriname
door het
zakenleven te
dienen, te
vertegenwoordigen
en te
versterken.

China
7 - 9 april 2011: “DOOREXPO 2011”
Locatie: National Convention Center Hall
Organisator:
China
Timber & Wood Products Distribution Association, China Furniture & Decoration
Chamber of Commerce,
Wooden Door Committee of China Timber
Distribution Association, Steel Door Committee of China Furniture
&
Decoration
Chamber of Commerce,
Asia-pacific Media Co.
Ltd., Beijing Guitianlou
Exhibition Co., Ltd and
special support by
Residence China Doors
& Window
www.cndoorexpo.com

Sri Lanka

15 - 17 juli 2011:
“Ayurveda Expo-2011”
Locatie: Bandaranaike
Memorial International
Conference Hall
Organisator: The National Chamber of Commerce of Sri Lanka
www.ayurveda-expo.
com

OPROEP

De KKF bevordert

en daardoor

SPOEDCURSUS

vandaag gezet moeten
worden zijn volgens het
rapport Klinkers de instelling in DNA van een
Thema-commissie ondernemings- en industrialisatiebeleid, een algemeen
wet bestuursrecht en een
wet ruimtelijke ordening.

KKFacts

Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het bedrijfsleven wordt
genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks wordt geraadpleegd door
het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en actueel te zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom:
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te registreren.
- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om de
huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien wijzigingen zijn
opgetreden.
- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer economisch
actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen belang.
- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.
Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uitsluitend op
afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak kunt u bellen op de
telefoonnummers: 530311 of 530313.
Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

Voor meer info: Tel.no.: 530311 / 530313. E-mail: chamber@sr.net

Wist

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

u

dat ?

Wallace D. Wattles (1860-1911) is de auteur van de klassieker 'The Science of
Getting Rich' die beschouwd wordt als de oorsprong van de dvd en het boek 'The
Secret' die over de hele wereld mensen kennis lieten maken met de Wet van
Aantrekking (Law of Attraction). Wattles ontdekte de wonderlijke kracht van gedachten door bestudering van bekende filosofen zoals Descartes, Spinoza en Emerson.
Door zelf de principes toe te passen verwierf hij na vele mislukkingen is zijn leven
rijkdom en faam op latere leeftijd. Volgens Wattles is een gedachte de enige kracht
die tastbare rijkdommen kan voortbrengen vanuit het universum. De energie waaruit alles wordt gemaakt is een denkende energie. Een gedachte aan een vorm in
deze energie veroorzaakt die vorm. Elke vorm en elk proces in de natuur is de zichtbare uitdrukking van een gedachte in de Oorspronkelijke Bron. Terwijl vormeloze
energie aan een vorm denkt, neemt het die vorm aan. Terwijl het aan een beweging
denkt, maakt het die beweging. We leven in een gedachtenwereld, die deel uitmaakt
van een gedachtenuniversum. Wattles stelt dat de mens een 'denkcentrum' is die
een gedachte kan initiëren. Alle vormen die de mens met zijn handen maakt moeten
eerst in zijn gedachten bestaan: hij kan niets gestalte geven tenzij hij het heeft
bedacht. Wattles: "Er is een denkende energie waaruit alles is gemaakt en welke, in
zijn oorspronkelijke toestand, alle ruimtes van het universum doordringt, doorkruist
en vult. In deze bron brengt een gedachte datgene voort wat door de gedachte werd
voorgesteld. De mens kan iets vorm geven in zijn gedachten en door zijn gedachten
af te stemmen op de vormloze bron, kan hij datgene waaraan hij denkt tot stand
brengen”. Hieruit volgt dat de manier waarop een mens iets doet het directe gevolg
is van de manier waarop hij over iets denkt. "Wie de kracht kan opbrengen om alleen
aan gezondheid te denken terwijl men ziekte om zich heen ziet of aan rijkdom te
denken temidden van armoede wordt een meester over zijn geest en hij kan het lot
overwinnen en hebben wat hij wil”, zegt Wattles. In de mens leeft volgens Wattles
een intelligente bron die alles is en in alles is en leeft. Rijkdom stroomt naar ons toe
door bewust met onze gedachten af te stemmen op deze levende bron.

VISIT OUR WEB SITE:

www.surinamechamber.com

ONE
STOP
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

Douanekoersen
M.i.v. 28/12/2010
Geldigheidsduur 10/01/2011

U.S. dollar
2,78
Euro
3,65
Pound sterling
4,28
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
335,37
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,37
Indian rupee (100) 6,15
Brazil real
1,65

