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Er is een Alfa management stijl, die gebaseerd is op het mannelijk
autoritair gebruik van macht en een Beta management stijl gebaseerd
op het vrouwelijk coöperatief gebruik van macht. Een andere stijl die
beide stijlen incorporeert, versterkt en overstijgt, is de Omega
management stijl. Deze stijl van managen voorkomt dat waardevolle
menselijke energie en intelligentie verloren gaat of onvoldoende
wordt aangewend.
Er is altijd en overal een
grote behoefte aan leiders
die niet afbreken maar
opbouwen, die niet uitbuiten maar opvoeden en
koesteren, die ondersteunen en versterken i.p.v. te
domineren. Leiders die
beseffen dat zij het niet
alleen kunnen, maar afhankelijk zijn van anderen
om doelen te bereiken. De
Omegaleider kenmerkt
zich door: meesterschap
over zichzelf, daadkracht
en relationele kracht. Hij
weet wie hij is, hij kent
zichzelf, hij is zelfbewust.
'If you don't know who you
are, you cannot be a
leader!' Hij kent zijn talenten en weet de verleiding
te weerstaan ze zelfzuchtig toe te passen. Al
Neuharth, oprichter van
de krant USA Today,
beschouwde de lezers als
zijn baas en dus nam hij
tijd en moeite om in contact te blijven met de mensen die hij diende. Hij trok
door het land om erachter
te komen wat voor soort
krant zij graag wilden
lezen. De Omegaleider
weet aan wie hij verantwoording verschuldigd is
en met wie hij in een harmonieuze relatie moet
verkeren.

Zelfvertrouwen
De Omegaleider gelooft
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Omega management stijl

Leiders

: 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

voor 100% in zichzelf en
hij straalt dat zelfvertrouwen ook uit. 'Do you
realize that power is assumed, not granted?' Vaak
zie je dat mensen die er
niet eens op zoek naar
zijn, benaderd worden
voor leidinggevende posities. Dat komt omdat zij
zelfvertrouwen uitstralen.
Omegaleiders zijn effectieve leiders doordat zij
innerlijk oké zijn en dus op
hun intuïtie kunnen vertrouwen. 'Doing the right
things' is hun natuur
geworden. Zij zijn zo gefocust op hun missie waardoor zij de vele en potentiële energielekkages weten te vermijden. Omegaleiders maken het bewaken van hun energiereserve tot een prioriteit.
Deze professionals verliezen de succesvolle vervulling van hun missie
nimmer uit het oog en zijn
altijd bereid daarvoor ook
de moeilijke dingen te
doen. Zij verafschuwen
middelmatigheid en voor
hen is goed de vijand van
beter en beter de vijand
van het beste.

Statements
Hieronder enkele statements van Omegaleiders:
*het leven is vol kansen
die het zinvol maken en ik
wil geen van ze missen;
*als je zelf niet gepassio-

neerd toegewijd bent aan
een zaak zal je bij anderen ook weinig commitment bewerkstelligen; *je
kan beter heet als vuur of
koud als ijs zijn i.p.v. lauw;
* als je alvorens te beginnen wacht tot al je angsten zijn verdwenen, zal je
nooit beginnen; *wachten
op de perfecte tijd is een
groot excuus om niets te
hoeven te doen; *'nobody
can keep you down unless
you decide not to rise
again and press on for the
victory'.

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

ADRES

ACTIVITEIT

16641

G. JADOENATH

Welgedacht C Weg BR. 232

Aannemer, Leverancier

20354

M.E. HASNOE

Hernhutterstraat 11

Winkelier

20380

De Craneweg BR. 194 perceel 60A

Standhouder

20421

M. KROMOSEMITO MANGOENSENTONO
A.E. CORNETT

Totness/voorstraat perceel 10

Winkelier

20434

H. PATJAI

Bomaweg 183

Autobusdienst

20480

V. BINESARI

S.m. Leviestraat 14a

Autobusdienst

20544

ASHOKKOEMAR PERSHAD

Somariaweg 29

Autobusdienst

20603

H.W. MONSELS

Waterkant Centrale Markt

Taxibedrijf

20633

Kalicharanstraat 83-85

Autobusdienst

Voetbalstraat 25A

Uitgeverij

20827

RABINDERPERSAD
SOEKHOE
INTIEM BUSINESS
PUBLICATIONS
NAVIN'S CAFETARIA

Stiviweg 20

Winkelier

20959

TAXIBEDRIJF RICHARD

Alkmaarweg 18

Taxibedrijf

39607

J.T. AIDA

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

40145

KENNETH TUINFORT

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

40234

FREKO'S CONSULTANCY

Mangreweg 8

40651

MAABO LESLEY ASEN

Vliegerstraat 11

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Importeur

40688

AGNES MODOMAN

Naast de Openbare Markt te Albina

Standhouder

41630

AMIR MOHAMEDIMRAAN

Rahiemweg 8

Autobusdienst

41991

ANNA MAKDONALD

Asraf Safoeralaan 4

Importeur, Exporteur

43303

J.A. JACOBI

43734

Mangreweg 8

Importeur, Exporteur

Klepperstraat 27

Importeur, Exporteur

45470

FREDERICA'S IMPORT EXPORT
BURLESON
IMPORT/EXPORT
EON'S TAXI

Kastiestraat 20

Taxibedrijf

52528

URMO IMPORT

Klepperstraat 27

Importeur

20723

Team
Als een leider of manager
iets significants wil bereiken is zijn eerste stap het
vormen van een team.
Van goede ideeën, nobele
intenties, briljante uitvindingen en miraculeuze
ontdekkingen komt weinig
terecht tenzij iemand een
team vormt om aan de
slag te gaan. De Omegaleider 'sees things that
could be and should be,
and Works to make them
reality'. Hij is transparant
en heeft geen verborgen
agenda. Hij is altijd in de
win/win sfeer en voor hem
geldt: 'Nobody wins until
we all do'.

45016
RMD

CITAAT

Venter

"When the power of love overcomes the love of power the
world will know peace”. (Jimmy Hendrix)
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ONDERNEMERS LET OP!

Barbados

The Insurance Corporation of
Barbados Limited (ICBL)

registreren van nieuwe verzekeringsmaatschappijen in Suriname
www.icb.com.bb
metaal- en houtverwerkingsbedrijven www.metwoodmac.com
goudmijnbedrijven voor het
leveren / exporteren van goudstaven
drmani.v@mdoverseas.com
imp. van eieren en gevogelte
www.prodexport.com.ua
exporteurs van rijst
amchamsuriname@sr.net

De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij bekend dat
haar kantoor m.i.v. 1 december open zal zijn van 08.00 tot 16.00
uur. De kassa sluit om 15.30 uur.
Openingstijden:
24 december: 08.00 - 14.00 uur; 27 december: 08.00 - 11.00 uur
en op 31 december zijn wij gesloten.
Gelieve hiermede rekening te willen houden.

Columbia

METWOODMAC

India

M.D. Overseas Limited

Oekraïne
Suriname

Karina Gracy
Prodexport Ltd.
American Chamber of
Commerce of Suriname

Geen
ondernemersavond

LVV Consulententraining
LVV Consulententraining,
verzorgd door mw. Wilma
Dandel en ir. Arienne van
der Hilst, is geïnitieerd
door de LVV om de Agro
begeleiders in het veld te
ondersteunen om hun
werk beter te doen. In
deze training participeren
27 mensen. Het doel is
om ze te sterken om de
intussen landelijk getrainde agro ondernemers daadwerkelijk te
begeleiden in het proces
van transformatie van
agrariërs naar een agrarische onderneming. Het
response is geweldig, de
mensen zijn enthousiast,
leergierig en blij dat de
training er uiteindelijk is.
Ze zien de training als

Wist

Een deel van de participanten van de
LVV Consulententraining
een echte eye opener. De
training bestaat uit 2
modules; de eerste module is van 17 december
tot en met 21 december
2013. Op 7 en 8 januari

2014 hebben we 2 terugkomdagen als refreshment / continuering op
module 1. Module 2 start
op 14 januari en duurt tot
17 januari 2014.

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

u

dat ?

December, de 12e en laatste maand van het jaar staat bekend als feestmaand,
bezinningsmaand, evaluatiemaand en de maand waarin zij, die bewust leven, hun
persoonlijk missie verklaring bijstellen en indien nodig herformuleren, om reeds op
de eerste dag van het nieuwe jaar een perfecte start te hebben. "Winning is a habit.
So is losing”. En zo vlak voor het nieuwe jaar is het daarom goed om vast te stellen
welke habits we kwijt moeten zien te raken en welke nieuwe we moeten aanleren
en ontwikkelen om succesvol te zijn. Ondernemers worden steeds bewuster van de
noodzaak van de 'habit' om creatief en innovatief te zijn. Iemand heeft het begrip
'crazy' gedefinieerd als steeds hetzelfde blijven doen en toch een ander en beter
resultaat verwachten. En toch zijn er, ook onder ondernemers, nog velen die niet
beseffen dat ze dezelfde onbevredigende resultaten zullen blijven boeken als ze volharden in de oude gewoonten die ze hebben veroorzaakt. Gelukkig is de bewustwording groeiende in het MKB en het aantal bedrijven dat zich bijvoorbeeld laat certificeren neemt toe. Men beseft steeds meer dat het is: 'Act or be acted upon'. En
steeds meer ondernemingen werken aan het scheppen van een proactieve cultuur
binnen de organisatie waardoor zij niet overgeleverd zijn aan wat zich in hun omgeving voltrekt. Zij kunnen vanuit hun proactieve attitude en cultuur succesvol inspelen op omgevingsfactoren. Hierdoor worden zij invloedrijker en hun vermogen de
realiteit te lezen en te weten wat gedaan moet worden neemt toe. Stephen Covey,
de auteur van The Seven habits of highly effective people, zegt het zo: "Proactive
powerful leadership must constantly monitor environmental change, particularly
customer buying habits and motives, and provide the force necessary to organize
resources in the right direction”. Het leiderschap hoort effectief te zijn anders kan het
management, al is zij nog zo efficiënt, dat ook niet zijn. Het wordt dan op z'n best
'straightening deck chairs on the Titanic' zoals iemand dat eens zei. Covey:
"Management is doing things right; leadership is doing the right things”.

i.v.m.
de feestdagen

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. 10/12/2013 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,60
Pound sterling
5,49
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
325,26
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,48
Brazil real
1,44

