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Het Capaciteitsfonds Bos & Natuur (CBN Suriname) is er voor scholing en capaciteitsversterking van de Surinaamse bos- en natuursector. Op onze laatstgehouden ondernemersavond werd hierover een
presentatie gegeven door Sietze van Dijk.

Doelstelling

Doelgroepen

Aanvragen hebben betrekking op de volgende
doelgroepen: parastatale
overheidsdiensten,
NGO's en gemeenschappen die zij vertegenwoor-
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Capaciteitsfonds Bos
& Natuur

Het CBN fonds stimuleert
en ondersteunt vakinhoudelijke en vakondersteunende scholing van personen en organisaties
binnen de Surinaamse
bos- en natuursector. Het
fonds wordt uitgevoerd
door Tropenbos International (TBI) Suriname, een
van de zes landenprogramma's van Tropenbos
International te Wageningen, Nederland. Aanvragen moeten bij voorkeur betrekking hebben
op de volgende prioriteiten:
*bos (beleid, beheer, planning, toezicht, oogst,
transport,
verwerking,
marketing, voorlichting en
training);
*natuur (beleid, beheer,
planning, toezicht, toerisme, voorlichting en training);
*overige diensten (water,
bodem, lucht, klimaat en
landschap).
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JAARBEURS 2010
vr. 26 november t/m vr. 3 december
dagelijks gaan de poorten vanaf
17.00 uur open op het KKF Beursterrein
ingang Benjaminsstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn vanaf 26 november van 08.00 - 16.00 uur verkrijgbaar in het gebouw
van de KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Op de zaterdag en zondag van 12.00 - 16.00 uur.
Sietze van Dijk

Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze
verschaffen uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan

digen, bedrijven en branche-organisaties, onderzoeks- en scholingsinstellingen. Verder richt het
fonds zich op jongeren die
voor hun beroepskeuze
staan of al een bos en
natuur gerelateerde studie
volgen. Zij kunnen onder
specifieke voorwaarden
een beroep doen op het
CBN fonds.

Bijdragen

Van aanvragers wordt verwacht dat zij inkomen met
een eigen bijdrage van
20% tot 40% afhankelijk
van de specifieke aan-

vraag. De aanvragen kunnen het hele jaar door
worden ingediend en er
zijn standaard aanvraagen begrotingsformulieren
op de website en bij de
fondsbeheerder beschikbaar. De beoordeling geschied door een onafhankelijke toewijzingscommissie. Voor meer informatie: Tropenbos International Suriname, Prof.
dr. J. Ruinardlaan CELOS
gebouw, AdeKUS complex,
www.cbn-suriname.org tel/fax: 532001 en
e-mail: cbo.tbisur@yahoo.
com.
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CITAAT

"Onze gedachten, onze woorden en onze daden zijn de
draden van het net dat we om onszelf heen gooien."
(Vivekananda)

Strategische allianties en
internationale joint ventures
"We zijn het tijdperk van samenwerking binnengestapt. Strategische
allianties worden talrijker en transnationaal" zegt professor Miguel
Carrillo. Hij presenteerde woensdag op een extra ingelaste KKFondernemersavond het thema: 'Managing strategic alliances and
international joint ventures. Zijn gehoor bestond uit ondernemers en
studenten van de Adek Universiteit.

de Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE
Volwassenen: SRD 6,- p.p.
Kinderen t/m 10 jaar en 60+sers: SRD 2,50 p.p.

STALLING
Van bromfietsen en fietsen kan op het terrein van het
Surinaamse Padvindsters Gilde aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg.
Surinames grootste evenement, de Jaarbeurs een
activiteit om erbij te zijn.
En ook dit jaar geldt: ‘wie vroeg komt, geniet langer’.
Meer zeggen is overbodig. Jaarbeurs altijd de moeite waard.
Meer dan 170 bedrijven met circa 500 stands.
Er zal dus zoals altijd veel te zien zijn.

Don’t miss this fair! It’s KKF doing it again!

Allianties

Professor Carrillo is
Executive Director en
professor of strategy
aan de Arthur Lok
Jack
Graduate
School of Business
van de University of
the West Indies, St
Augustine. Hij gaf
aan dat in een aantal
industrieën, concurreren met allianties,
'a way of life' is
geworden b.v. biotechnologie.
Zelfs
maatschappijen die
bronrijk waren, zelfvoorzienend en die
allianties vermeden,
volgen nu deze trend.
Voorbeelden zijn Ford en
IBM. "We zijn een nieuw
tijdperk binnengetreden.
Het tijdperk van collaboratie" aldus de professor. In
dit tijdperk zien wij vanaf
eind jaren 70 tot de eerste
jaren van 2000 het aantal
strategische allianties tussen bedrijven van de
VSA, de EU en Japan
300-voudig groeien. Het
faalpercentage is echter
met 85% nog erg hoog. In
de meeste gevallen komt
dat doordat partners wel
een gezamenlijk 'overall
objective' (motief) hebben, maar verschillende
specifieke goals, logica en
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Het team van Prof. Miguel Carrillo
culturen.

duidelijke verwachtingen.

Advies

Conferentie

Professor Carrillo gaf de
'drivers' aan van succesvolle internationale joint
ventures. Zaken als partnerselectie, vaststellen
van duidelijke objectieven
vanaf het begin, overbruggen van cultuurkloven,
verwerven van top managerial commitment en
respect, gebruik maken
van een toegevoegde
waarde en geld benadering, actieve en duidelijke
communicatie, het onderhouden en leveren van

De professor gaf tot slot
details over de 'Distinguised Leadership and
Innovation Conference'
die op 25 maart 2011 in
Port of Spain, Trinidad
wordt gehouden. Op deze
conferentie zal professor
Michael E. Porter presentaties geven. Professor
Porter is de leidende autoriteit op de gebieden van
concurrentiestrategie,
concurrentievermogen en
economische ontwikkeling
van naties, staten en re-

gio's en de toepassing van concurrentie principes op
sociale problemen
als gezondheidszorg, milieu en
'corporate responsibility'. De presentatie zal lokale en
regionale leiders
voorzien van nieuwe inzichten en wegen
voor clusters in de Caribische regio. Opportunities zullen ontstaan voor
het maximaliseren van
strategische allianties en
het managen van opkomende internationale joint
ventures. Voor meer informatie over deze conferentie kan men in contact treden met Nirmala Harrylal,
directeur van Internalisation Centre for the Lok
Jack GSB via:
n.harrylal@gsb.tt
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WIST U DAT?
Met circa 170 beursparticipanten die in 523 stands producten en diensten zullen exposeren en aanbieden,
waaronder een contingent van 17 bedrijven uit China,
deelnemers uit Trinidad, Guyana, Nederland, FransGuyana en onze lokale ondernemingen, inclusief de
drie telecombedrijven, wordt Jaarbeurs 2010 de grootste ooit gehouden KKF-beurs. De Jaarbeurs krijgt
steeds meer internationale allures en is verreweg het
grootste jaarlijkse evenement van zijn soort in ons
land. In geen enkel ander evenement wordt zo massaal geparticipeerd en wordt zo'n grote variëteit aan
producten en diensten geshow cased. En er wordt ook
een record aantal bezoekers verwacht en de faciliteiten van het beursterrein zijn van dien aard dat het
grote publiek aangenaam geaccomodeerd kan worden. De ingang voor het publiek is aan de Benjaminsstraat. Er zijn verbeteringen aangebracht waardoor
bezoekers sneller dan voorheen het beursterrein kunnen betreden. Om de drukte bij de ingang te omzeilen
kan men voorverkoopkaarten kopen en via een speciale ingang het terrein betreden. Dat moet dan wel
tussen 17.00 en 19.00 uur want na zeven sluit die
mogelijkheid. De toegangskaarten kosten Srd 6 voor
volwassenen en Srd 2,50 voor kinderen tot en met 10
jaar en 60-plussers. De beurs begint op 26 november
en duurt tot en met 3 december. De openingstijden zijn
van 17.00 - 23:00 uur.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp:”Verantwoord
waste management in
Suriname”
Inleiders:Humphrey
Bergraaf - secretaris
Suriname Waste Management en mej. Lalieta
Somwaru - environmental
officer
Datum: 16 nov. 2010
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg
37.

Bezoek de KKF
ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur.
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U.S. dollar
2,78
Euro
3,87
Pound sterling
4,47
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
345,85
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 6,26
Brazil real
1,63

