ACTS
Maandag 8 april 2019

Uitgave
Adres
Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Logische stappen
voor regionale
integratie

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Gravenberchstraat# 33
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Public Relations KKF

Nr. 894

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond

BEKENDMAKING

Economic Partnership Agreement (EPA)

De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij aan alle ingeschrevenen in het Handelsregister bekend dat zij hun jaarbijdrage vóór
01 april 2019 voldaan dienden te hebben (art. 20 G.B. no. 123).

Inleider: LLM. Joyce Naar (Global legal advisor ACP Civil Society Forum)
Datum
Tijd
Plaats

: dinsdag 9 april 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: KKF-Conferentie hal

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich te
nemen, voorts naast telefonische en email, ook persoonlijke feedback te geven voor
doorgeleiding naar betreffende instanties. Daarnaast is netwerken een wezenlijk
onderdeel van de ondernemersavond. Visitie kaartjes horen er dan ook bij.

Op alle ingeschrevenen wordt een beroep gedaan om hun jaarbijdrage
vóór 01 juli 2019 aan te zuiveren. Dit kan geschieden van maandag tot en
met vrijdag van 08.00 – 16.00 uur bij de kassa aan de Gravenberchstraat
no. 33 of bij onze filialen.

WEEK REVIEW
KKF en haar werkarmen belicht
De adviseur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), heeft op
onze laatstgehouden ondernemersavond de werkzaamheden van de KKF en
haar werkarmen belicht en de review laten passeren. Ondernemers zijn
bekend met KKF-diensten zoals het Handels- en Stichtingenregister maar
ook de One Stop Window geniet steeds meer bekendheid door haar dienstverlening in samenwerking met het Ministerie van Handel Industrie en
Toerisme
(HI&T)
op
het
gebied
van
vergunningen.
De missie van de Kamer luidt: ‘De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen en te versterken’. De taken van de KKF betreffen dus het
vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van het bedrijfsleven alsook
het bevorderen van zijn werkzaamheid en ontwikkeling, met in achtneming van
het algemeen belang. Het KKF-bestuur is er om de doelstellingen meer vorm te
geven, vooral in tijden waarin ondernemers onder druk zijn komen te staan door
economisch zwaar weer. De KKF is medeoprichter van diverse organisaties en
instituten die het bedrijfsleven ondersteunen terwijl ze ook functioneel lid is van
diverse instanties. De KKF-werkarmen zijn er om het bedrijfsleven gestructureerd
te ondersteunen. De ondernemers vragen meer aandacht van de KKF en haar
werkarmen om de ondernemers beter te faciliteren op het gebied van financiering
bij de lokale banken. Er is ook gevraagd aandacht te besteden aan het exportgebeuren om ondernemers aan te moedigen richting exporteren te gaan denken.
Verder is de wens aangegeven dat alle en niet slechts een deel van de investeerden in aanmerking komen voor vrijstellingen. Alle door de ondernemers aangegeven aandachtspunten zullen meegenomen worden.
IICA Accountability Seminar 2019
“Accountability” was het thema van een IICA seminar dat op 2 april jl. op het
Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij werd gehouden. De opening
werd verricht door Curt Delice, vertegenwoordiger van de IICA in Suriname.
IICA staat voor Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture. Dit
instituut werkt nauw samen met 34 lidlanden.
Delice zei dat IICA succesvol is geweest in het identificeren van uitdagingen en
mogelijkheden. Het instituut zou zich hebben ontwikkeld tot een internationale
technische coöperatie, die continu reageert op nieuwe vragen binnen de agrarische sector. De IICA heeft expertise op de gebieden technologie en innovatie voor
de agrarische sector, agrarische gezondheid en voedselveiligheid, agribussiness,
agrarische handel, rurale ontwikkeling, natural resource management en training.
De IICA-vertegenwoordiger presenteerde het middenlange termijn plan 20192022 alsook een viertal strategische doelen. De Sector Federation Suriname
(SecFeSur) , werkarm van de KKF, zal de subsectoren binnen deze sector benaderen voor feedback aangaande dit seminar.
Ter sprake kwamen onder deze punten: *Groeiende populatie, toenemende
armoede en sociale ongelijkheid;* consumptiegedrag, ondervoeding en voedselveiligheid; *beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen voor de agrarische sector en veranderingen in de landbouwstructuur. De strategische doelen zijn: *verhogen van de bijdrage van de agrarische sector aan de economische groei en
duurzame ontwikkeling;*bijdragen aan het welzijn van alle plattelandsbewoners;*verbeteren van internationale en regionale handel voor landen in de regio;
*verhogen van de veerkracht van rurale gebieden en agrifood systemen tegen
extreme gebeurtenissen. Onder het samenwerkingsmodel vallen de volgende
elementen: Programma’s, Modaliteiten, Instrumenten en Strategieën. Aldus een
greep uit de presentatie van IICA vertegenwoordiger Curt Delice. RMD

In verband met de verkiezing van de leden der Kamer dit jaar zullen
slechts ingeschrevenen die vóór 01 juli 2019 hun jaarbijdrage hebben
voldaan op de kiezerslijst geplaatst kunnen worden (art. 7 G.B. 1962 no.
85).

KKF Vestigingen
Hoofdkantoor

Gravenberchstraat 33

(597) 530311
(597) 530313

Paramaribo Noord

J.B.S. Rebostraat 74

(597) 530311 # 143

Wanica Kwatta

Kwattaweg Br. 664

(597) 530311 # 146

Wanica

Vierkinderenweg #2/ Hoek
Indira Ghandiweg

(597) 530311 # 145

Commewijne

Oost-westverbinding # 251

(597) 530311 # 144

Marowijne

Granpasieweg 1

(597) 8807859 # 148

Saramacca Groningen

DC gebouw

(597) 8645723 # 147

Nickerie

G.G. Maynardstraat 34

(597) 0210485

Sipaliwini

Atjoni

(597) 8806760

Brokopondo

Klaaskreekweg 30

(597) 8808340

Brownsweg

Wakibasoe I

(597) 8646192

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr

OPSCHONING HANDELSREGISTER
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

ADRES

ACTIVITEIT

9952

TSUNG CHOI SANG

Koningstraat 74

Winkelier

9974

MOHABIER BHAWAN

Politieweg perceel 2

Drankinrichting, Winkelier

13500

CHOK HING

Kwattaweg 568

Winkelier, Importeur

13744

SAN MAN SHOP

Van 't Hoogerhuysstraat 192

Winkelier

13844

CONFECTIEBEDRIJF ASRAF

Van 't Hoogerhuysstraat 178

Kleermaker, Winkelier

14016

A. MADJOE

Saramaccastraat 26

Winkelier

14372
15126

OUDSTE SURINAAMSE SAUNA- Doekhieweg 12
INRICHTING
Flamingostraat 47
NG. MARJANOM - DOELRASID

15844

BENIE'S BARBERSHOP

Latourweg 26

Barbier

16240

R.F. GARDT

Spinaziestraat 2A

Constructiebedrijf

16502

M.H. KHODABAKS

Vredenburg Serie B no. 107

Autobusdienst

16904

UITDEUK- EN SPUITINRICHTING BOB

Louiselaan 96

Uitdeuk- En Spuitinrichting

17507

BETON BEDRIJF MOETETE

Moeteteweg 2

Fabrikant

18394

E.R.I. KROSS

Constan R. Vredestraat 8

Autobusdienst

18536

WINKEL RODY

Hermanusweg BR. 10 perceel 44

Winkelier

18659

C.J.E. BOLDEWIJN

Zinniastraat in een der lokalen v/d
Theodoor Judas School

Rijschool

18759

J.W.D. ALHAMAD - KASNIPAN

Maagdenstraat hoek Jodenbreestraat

Standhouder

18871

H.M.I. NAZIR

Molenpad 33

Winkelier, Houtzaagmolen

19054

J.M.F. ALIHUSAIN

Boekoestraat 51

Autobusdienst

19948

S. RAMSODIT

Kwattaweg BR. 873

Winkelier

26704

N.V. TECHACAM MINING COMPANY i.o.

Zinniastraat 52

45891

de BIES ADMINISTRATIEF CONSULTANCY Peu Et Contentstraat perceel 8 BR. 15

56106

R.R. BUSINESS TRADE & SERVICES Schietbaanweg 30

57236

DE APOLLO CARIBBEAN RESTAU- Oude Charlesburgweg hoek Henck
Arronstraat no. 192
RANT & BAR
Greensave Fuel & Technology Services Ajmerweg 103

IDB Consult meeting
De Suriname Business Information Center (SBIC) heeft onlangs een IDB-consultatie meeting bijgewoond over de financiering van nationale ontwikkelingsplannen
op het gebied van landbouw en natuurlijke hulpbronnen. De uitdagingen waarvoor
deze sectoren staan betreffen: *de vertragingen in de landbouwproductiviteit; *het
gebruik van niet- duurzame natuurlijke hulpbronnen; * hun Kwetsbaarheid voor
klimaatsverandering, natuurrampen en opbrengst/prijs volatiliteit; * de ongelijke
agrarische groeivoordelen voor armen op het platteland. De IDB bekijkt nieuwe
mogelijkheden om het irrigatiesysteem te verbeteren en efficiënter te maken
waardoor de overheid meer geld en tijd kan besparen.

UITNODIGING
TEACH IN MADE IN SURINAME & AGRO BEURS 2019
Datum: donderdag 11 april 2019
Tijd : 18.30 uur (inloop 18.00 uur)
Plaats: KKF Beursterrein, Prof. W.J.a Kernkamweg 37

OPROEP
De Coöperatieve Federatie Weg- en Spoortransport G.A. (COFWES) roept hierbij alle trucks, - bus en taxihouders op hun kentekennummer en Id.no. op te geven voor de registratie voor het in
aanmerking komen voor de invoer van heffingsvrije banden bij
SecFeSur. Ook de truckhouders die reeds betaald hebben voor de
aanhangwagens worden opgeroepen zich te registreren voor het in
aanmerking komen voor de restitutie.
SMS nummer
: 7140804
Telefoon
: 532370
E-mail
: info@federatie.sr
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in
Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

58522

www. surinamechamber.com

Sauna-inrichting
Eetinrichting, Drankinrichting

Administratiebureau
Importeur, Servicebureau,
Exporteur, Transportbedrijf
Eet- En Drankinrichting
Grossier

