Uitgave
Adres

ACTS

Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Logische stappen
voor regionale
integratie

Maandag 27 Februari 2017

Opmaak

: 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

Nr. 787

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

28ste Inter-sessional meeting van Caricom Heads
of States

Made in Suriname Beurs 2017

Op de 28ste Inter-sessional meeting van Caricom Heads of States van
16 - 17 februari jongstleden in Georgetown, Guyana, is o.m. gesproken over economische ontwikkeling, misdaad en veiligheid en internationale betrekkingen. Secretaris-Generaal LaRocke noemde bij de
opening de CSME ‘ the best vehicle to promote our overall economic
growth and development’. Suriname was op deze conferentie vertegenwoordig door de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz PollackBeighle.
LaRock benadrukte de
noodzaak van een collectieve aanpak en het gezamenlijk inzetten van de hulpbronnen van de lidlanden
om het hoofd te kunnen bieden aan de ernstige uitdagingen
waarmee
de
gemeenschap wordt geconfronteerd. Premier Skerrit
van Dominca deed een
dringend beroep op de lidlanden die een achterstand
hebben in het implementeren van zaken die al enige
tijd geleden werden overeengekomen, om haast te
maken met de implementatie, opdat de vooruitgang
niet langer wordt vertraagd.
President Granger van
Guyana benadrukte het
belang van volledige implementatie van CSME om
sterk te kunnen staan in de
wereld. Met betrekking tot
de regionale veiligheid werd
ernstige bezorgdheid uitgedrukt over het niveau van
misdaad in de regio en
besloten werd harder te
werken aan het indammen
hiervan alsook meer te
focussen op de sociale
determinanten van misdaad
onder met name de jeugd.
De Heads zijn ook vastbe-

sloten volledig voordeel te
trekken uit kansen die zich
voordoen voor capaciteitsopbouw om adequaat te
kunnen reageren/ inspelen
op bestaande en te verwachten dreigingen waaronder dreigingen die gerelateerd zijn aan cyberveiligheid en cybercriminaliteit,
misdaadpreventie en het
terugdringen van de vraag
naar drugs. De Heads kregen een overzicht van de
status van de CSME waaruit significante vooruitgang
in de implementatie van de
CSME blijkt. Aangegeven
werd dat de CSME geen
destinatie is maar een reis
en benadrukt werd het continue werk dat daardoor
aangepakt moet worden.
Andere zaken betroffen de
supra nationaliteit van
Caibbean Court of Justice
(CCJ), het belang van
transport in de context van
de integratie van de regio
en grotere collaboratie tussen de regionale vliegmaatschappijen. De Heads kwamen voorts overeen de
impact van CSME op het
bereiken van de doelen van
het Herziene Verdrag en op

het leven van de bewoners
van de Caricom lidlanden,
regelmatig te zullen bekijken. Aan de orde kwamen
voorts de riskante strategieën van de Wereldbanken
en de noodzaak van een
regionale aanpak hiertegen.
Ook het versterken van de
integriteit van de financiële
systemen in de lidlanden
kwam aan de orde om zo
het
odium
van
de
Caribbean als high-risk
regio te niet te doen. Aan de
orde kwamen voorts het
toerisme, ICT for development, de grenskwesties
Belize-Guatemala
en
GuyanaVenezuela,
Carifesta van 17-27 augustus a.s. in Barbados, de
relatie Caricom-Cuba, de
relatie
met
de
Dominicaanse Republiek,
de Caricom – USA relatie,
de Cotonou overeenkomst
en de ACP groep, en de
oprichting van een ‘Forum
of Caricom First ladies and
spouses’. Van 4-7 juli 2017
wordt de 38ste Regular
Meeting of the Conference
in Grenada gehouden.
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Buy Local, Brand Global
voor de volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie, kunst,
huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.).
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.
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Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, tst. 110, 111, 112
Fax: 437971, E-mail: info@busos.sr

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:
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39191

TAXATIE BUREAU KENSWIEL

Leo Eliazerstraat 67

Taxateur

Aan aanbieders van opleidingen is er tegenwoordig geen gebrek. Opleiding is
een integratief begrip, dat scholing, vorming en training omvat. Bij scholing denk
je aan functionele kennisoverdracht, bij vorming aan de overdracht van waarden
en normen en bij training ligt het accent op ‘skills’. Helaas worden weleens cursussen aangeboden zonder dat vooraf de specifieke behoeften van het bedrijf
zijn vastgesteld. Wie leerervaringen aanbiedt moet eerst de behoeften van een
bedrijf kunnen vaststellen. Pas nadat die zijn vastgesteld kunnen programma’s
worden opgesteld. Bedrijfsopleidingen worden beschouwd als ‘tool of management’ en zijn geen doel op zich. Er moet een duidelijke relatie zijn met opleidingsnoodzaak en die noodzaak wordt door het management aangegeven.
Opleidingsmanagement houdt immers het aanvaarden in van medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het functioneren van de organisatie. Dit functioneren van de organisatie hoort voorop te staan en in die context wordt bekeken
of medewerkers behoefte hebben aan opleidingen in het kader van hun functieof beroepsuitoefening. Opleiden beoogt het bewust en gericht beïnvloeden van
personeel in een arbeidsorganisatie, individueel of in groepen, waardoor kennis, vaardigheden, visies en houdingen worden ontwikkeld, die voor het vervullen van huidige en of toekomstige functies noodzakelijk dan wel wenselijk zijn.
Het omvat scholing, vorming en training en is een ‘tool of management’ om zorg
te hebben voor het ‘human capital’ als investering voor de toekomst. De snelle
technologische ontwikkelingen gaan gepaard met een golf van cursussen om
mensen bij de tijd te brengen en te houden. Kennis veroudert tegenwoordig snel
en heeft dan geen antwoorden meer op nieuwe vragen. En omdat dit geen eenmalige aangelegenheid is, is opleiden een steeds terugkerende noodzaak
geworden. Vandaar het begrip ‘éducation permanente’.

39206

BAKKERIJ DE YI

Oost-westverbinding BR. 152

39207

JODELIE AFSENDE

Waterkant Omgeving Sms-veerbrug Taxibedrijf

39208

DENMATY PERSAUD

Walther Hewittstraat 28

39222

NIEUW GELUK HOUTLEVERAN- Moengotapoe km. 108
CIER
SHER-E-PANJAB
Henri Fernandesweg 92

39337

ALEX TRANS

Zuurzakstraat 23

De KKF bevordert een cultuur van ondernemer-

39341

RAJESH TRADING

Lijn 2

Importeur, Exporteur

schap en daardoor economische groei in

39351

RENELDA'S TAXIBEDRIJF

Peleloetepoestraat 32

Taxibedrijf

Suriname door het zakenleven te dienen, te

39359

VLE'S IMPORT

Loksiestraat 6

Importeur

vertegenwoordigen en te versterken.

39370

ORIE MAHINDERPERTAB

Welgedacht A Weg 248

Autobusdienst

39384

R.D. TIJDMETER

Pieterszorgweg 8

Importeur

39394

SAMI STAR PROMOTION

Amarnathweg 26

39400

VELD'S EXPORT CENTRE

Apintistraat 14

Training in Voedsel verwerking

39407

T. GAZON

Tijdens de training ontwikkelt u de nodige vaardigheden om

39425

GAYA BARBERSHOP

Magentaweg 1e zijstraat rechts no. Importeur
3
Kasoedjiweg 60
Barbier

agrarische producten te verwerken tot veilig voedsel

39440

CORONIE MALL

Bantaskine km. 104

Winkelier

Voor vragen en/ of registratie:

39444

JETTS IMPORT & EXPORT

Jan Besar Sarno Rebostraat 77

Importeur, Exporteur

Stichting Business Innovation

39239
39240

HOUTLEVERAN- Moengotapoe km. 100

39244

OOSTENZON
CIER
W.J. ELAM

39259

DWIGHT O. KEMPES

39260

FAZEELA'S
GING

39286

NASIRALIE NAZAR - ALI

39308

SETE SETE

39327

FINANCIEEL EN JURIDISCH ADVIESBU-

Leverancier
Eet- En Drankinrichting
Leverancier
Importeur

Emileweg 52

Autobusdienst

INBRAAKBEVEILI- Keskesmakastraat 61

Awinistraat 30

Beveiligingsbedrijf
Importeur, Exporteur
Venter

Dhoolstraat 35

REAU MR. A.J.R. OUDE MIDDENDORP

KKF INFO

Telefoon: 439090

Bekijkt u onze programma, KKF Info,

Email:info@businessinnovation.sr

elke dag op SCC - TV channel 20-2
Ti j d : 1 7 . 3 0 p m

Drankinrichting, Standhouder

Kokospalmstraat 14

Stichting Business Innovation Suriname
Adres: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 (in het gebouw van KKF)

Eet- En Drankinrichting, Importeur,
Bakkerij, Bakker, Venter

Adviesbureau,
Administratiebureau
Autobusbedrijf

Autobusdienst, Servicebureau,
Promotion Bureau
Exporteur

CITAAT
“ In je leven heb je of de controle over
jezelf, of je wordt door een ander beheerst.
Gedraag je altijd zoals jij vindt dat het hoort
en moet; laat je gedrag nooit door een
ander bepalen.”
(Colin Turner)

