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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

JAARBEURS 2016
25 november - 1 december
KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Maak gebruik van de ‘Early Bird Deal’ voor
deelname aan Suriname’s grootste business
promotion evenement
Voor info: KKF-Beurssecretariaat, tel.no. 530311 tst. 110, 111 of 112,
e-mail: chamber@sr.net
Beproefde management stijlen
Perioden van crises noodzaken ondernemers tot meer creativiteit en
het kritisch onder de loep nemen van hun stijl van managen. Er is een
Alfa management stijl dat gebaseerd is op het mannelijke en autoritaire gebruik van macht. Hiertegenover staat een Beta management
stijl gebaseerd op het vrouwelijke en coöperatieve gebruik van
macht. Maar er is ook een Omega management stijl die de Alfa en Beta stijl incorporeert, versterkt en het beste van deze stijlen overstijgt.
De Omega leider heeft als
sterkte punten: ‘meesterschap over zichzelf, daadkracht/proactiviteit en het
aangaan en onderhouden
van relevante relaties.
Sommige leiders zijn sterk
in één of twee van deze
gebieden maar succes in
management vereist de
hele combinatie. Er zijn
voorbeelden te over van
de val van leiders die
daadkrachtig waren en
relationeel sterk,maar tekort schoten op het gebied van selfmastery. Zelfkennis en zelfbeheersing
zijn essentieel.‘If you don’t
know who you are, you
cannot be a leader’. Als
leider moet je jezelf kunnen beschrijven. Je moet
je “I AM’s” kennen en
weten wie je bent. Je zelfbeeld en je ‘self talk’ moeten positief zijn. Wat je
zegt en of denkt over
jezelf ‘will fall’ zoals de

Amerikanen dat zeggen
‘and wrap themselves
aroud you like cloak’. Je I
AM statements bepalen
wie je bent of wordt. Succesvolle leiders, managers, maar ook werknemers hebben een persoonlijke mission statement gewoon omdat ze
weten wie ze zijn en daarvan niet willen afwijken. Ze
zijn in staat business
opportunities af te wijzen
als deze op gespannen
voet staan met hun mission statement. Belief in
oneself is a crucial quality
of leadership. Een leider
straalt zelfvertrouwen uit!
Ja ook en vooral in moeilijke tijden. Zijn selftalk
waarin hij voor 100% gelooft luidt: ‘I can do anything I set my mind to’. Effectieve leiders hebben
‘internal anchors’. De
Omega leider heeft een
ruggegraat als van staal

als het neerkomt op het
doen van het juiste en het
belangrijkste, van ‘first
things first’. Energielekkages weet hij te voorkomen
of tot een absoluut minimum te beperken. Zo zal
hij niet te verleiden zijn tot
zinloze en oeverloze debatten met mensen die
niet willen leren maar die
slechts ter wille van het
debat willen argumenteren. Professionals stay focussed on the succesful
accomplishment of their
mission and are prepared
to do the difficult things
even if they have to stand
alone. “Leiders trekken
volgers aan maar moeten
in staat zijn van ze weg te
lopen willen zij niet zelf
volgers worden” zegt
Laurie Beth Jones, president en stichter van the
Jones Group, een advertentie, marketing en business development firma.
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De Europese Bankenautoriteit (EBA) maakte onlangs de resultaten bekend van
haar stresstest 2016. In Nederland werd verwacht dat het economisch rampenscenario dat de EBA bij deze test zou hanteren de Nederlandse banken hard zou raken.
Deze banken blijken echter tegen een stootje te kunnen. De enige bank die na de
test in rood is komen te staan is de Italiaanse Banca Monte dei Paschi di Siena(2.4%). Deze oudste bank van Europa verklaart echter dichtbij haar redding te zijn
en treft maatregelen om uit de gevarenzone te geraken. In Duitsland is de Deutsche
Bank de zwakke broeder want die heeft na een stresstest nog maar een kapitaalbuffer van 7,8%. De EBA heeft 51 banken beoordeeld op hun veerkracht in geval
van sterk verslechterde macro economische omstandigheden. De veronderstelde
stress betreft druk op de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het
belangrijkste cijfer dat uit de test komt is de CET 1 score oftewel de kapitaalbuffer
die overblijft na de score. CET1 staat voor Common Equity Tier 1. RABO Bank,
ABN-AMRO, ING en de Bank Nederlandse Gemeenten blijken met een kapitaalbuffer van respectievelijk 8.1%, 9.5%, 9% en 17.6% voldoende gekapitaliseerd te
zijn. Een volgende crisis zou hun echter, volgens de test, relatief hard kunnen raken.
Wat de CET 1 score betreft waren de hoogste percentages voor NRW Bank in
Duitsland (35.4%) en de Swed Bank in Zweden (23.1%). De EBA test om de twee
jaren de robuustheid van de Europese Banken. De door EBA gecoördineerde stresstest werd uitgevoerd i.s.m. de European Central Bank (ECB),de European sistemic
Risk Board (ESRB), de European Commission en de competente autoriteiten van
alle relevante nationale jurisdicties. De stresstest is een cruciale input voor het toezichtproces 2016. Met de resultaten kunnen bevoegde instanties via een gemeenschappelijke methodiek en aannames beoordelen of een bank ook in een stress
scenario kan blijven voldoen aan kapitaalvereisten.

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

35237

JUNGLE 2

Atletiekstraat 16

Taxibedrijf

35286

ANIEL SATTAN

De Hulp km. 27 perceel 9

Winkelier

40851

IMO'S TAXI

De Nieuwe Grondweg 36

Taxibedrijf

40852

PARDI TRADING

Zirkoonstraat 44

Importeur, Exporteur

40870

O.J.J. STOMP - LIAUW A PAU Arubaweg BR. 149

Winkelier

40886

D. KISHNA - RAMCHARAN

Indira Gandhiweg 95

Standhouder

40908

HEEFRA

Waterland perceel 3D

Importeur

40910

MARKETING RESEARCH CON- Watrakanoestraat 52
SULTING

Adviesbureau

40918

CALLI'S FASHION

Kinderdeelweg 25

Importeur

40921

IWAN KODJOPAI

Bat En Balstraat 22A

Importeur

40925

FAROOK RAHAMAN

Johan Adolf Pengelstraat 54

Importeur

40928

HET PERSONEELS NETWERK
SURINAME
SOCIAL POLICY CONSULTING
SERVICES afgekort SOPOCONS

Mr. P. Chandie Shawweg 164

Uitzendbureau

Koprofowroestraat 62

Adviesbureau,
Opleidingsinstituut,Onderzoeksbureau

40942

A.G. LIESMEE

Taxibedrijf

40944

GERRIT'S TAXI SERVICE

Waterkant op het Veerplein (SMS
Terrein)
Jozefweg 27

40957

HERBALIFE SURINAME

Sunparklaan 28

Distributeur

40958

FU YUNJUAN

Awinistraat 48

Winkelier

40965

ARNIE S. KARTOMENAWI

Berliozstraat 14

Importeur

40972

BHOOPNARAIN CHOTKOE

Kolonistenweg 29

Exporteur

40978

DESHA ADVIESBUREAU

Indira Gandhiweg 314

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau

40983

N.M. MAJEED

Hoogestraat 68

40990

AUGUST KOFFIE

Kweeklustweg 8A

40991

H.C.O. SEDNEY

Sulfaatstraat 24

40995

ICTV PRODUCTIONS

Govindstraat 3

Verhuurbedrijf, Importeur,
Thuiszorg
Adviesbureau

40996

MOEKESH RAMLAKHAN

HavenlaanZuid(Nieuwe Havencomplex)

Taxibedrijf

40931

CITAAT
“An economist is an expert who will know
tomorrow why the things he predicted yesterday
didn’t happen today. Ask five economist and you’ll
get five different answers$six if one went
to Harvard”
(Laurence J. Peter)

Taxibedrijf

Importeur, Exporteur
Taxibedrijf

Ondernemersavond

KKFacts

Onderwerp: Promo Donut machine
Inleider: Arvind Dwarka - manager Arvgoods en
Xavier Kasas - Otex representative South-America
Locatie: KKF-Conferentiezaal, Prof. W. J. A. Kernkampweg 37.

Datum: 16 augustus 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

