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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

UITNODIGING
De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft het genoegen u
hierbij uit te nodigen ter bijwoning van een Openbare vergadering der Kamer:
Datum: donderdag 24 januari 2013
Tijd:
19.00 uur
Plaats: KKF, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Agenda:
1.
Opening
2.
Welkomstwoord door de Voorzitter van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken, de heer Ir. Henk Naarendorp
3.
Vaststelling van de agenda
4.
Mededelingen
5.
Inleiding van de Governor van de Centrale Bank van
Suriname, de heer Gillmore Hoefdraad: "De monetaire
situatie van de Republiek Suriname en de vooruitzichten
voor het jaar 2013"
6.
Wat verder ter tafel komt
7.
Rondvraag
8.
Sluiting
Opgemerkt zij, dat personen die ingeschreven staan in het
Handelsregister, conform artikel 27 van de Wet van Kamers van
Koophandel G.B. 1962 no. 85, toegang hebben tot deze vergadering.
Voor deze personen is opgave ter bijwoning van deze openbare vergadering mogelijk via registratie bij het Secretariaat van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken tot en met dinsdag 22
januari 2013 om 16.00 uur.

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

6730

JAGNANDAN MAHABIR

Leiding 10 perceel 7 BR. 23

Barbier

6733

C.E. OLENSKI

Engelweg 13

Drankinrichting, Winkelier

7056

S. BAJNATH

Celebesweg BR. 71

Autobusbedrijf

7090

M. SOEKHRADJ

Welgedacht C Weg 125

Autobusdienst

7122

W.S. AKANDEA

Rikanaumoffo

Drankinrichting, Winkelier

7215

R. BALAK

Latourweg 29

Kleermaker, Winkelier

7413

MOHAMED ISLAM IBRAHIM

Gouverneurstraat 83

Kleermaker, Winkelier

7442

W.CH. WENS

Debike

Winkelier

7445

Sawmillkreekpolder perceel 71

Winkelier

7453

GANESHPERSAD
SOEROEDJBALISINGH
JOZEF JAN

Lantiwei

Drankinrichting, Winkelier

7494

ROSARIO

La Prevoyance perceel 380

Veerdienst

7538

CRICHLOW'S CONSTRUCTIE
EN REPARATIEBEDRIJF

Industriepark Wageningen

7732

SAKIDJO TOWIKROMO

Longmay Serie A perceel 5A

Constructiebedrijf,
Reparatieinrichting
Blikslager, Winkelier

7751

R. MOENILAL

Welgedacht C Weg BR. 463

Winkelier

Kamer van Koophandel en Fabrieken
Drs. Joanne Pancham - Secretaris

7902

WINKEL VICTORIA

Peperhol perceel 363

Drankinrichting, Winkelier

Kleding: business casual

7956

HIRALALL JIBODH

Waterloo Voorland 10

Leverancier, Transportbedrijf

7981

C.B. SWA

Ovia-Olo

Drankinrichting, Winkelier

8190

E. LIE KWIE

Hk Emma-/gouverneurstraat

Drankinrichting, Winkelier

8211

J. PIERRE

Pierre Kondre

Veerdienst

8227

A. JONGAMAN

Winkelier

8334

S. TAPOKA

Malokko Kondre a/d Beneden
Cottica
Christiaankondre

8372

KAMIDJO SOKARIJO

Reparatieinrichting, Winkelier

8424

T.K. NIJDA

Van Drimmelenpolder Serie E
perceel 35
Cotticarivier

8442

DHARMRADJ HIRASINGH

42616

ASHAN'S TAXIBEDRIJF

BEKENDMAKING

Betaling van de jaarlijkse contributie dient voor 01 april te geschieden bij de kassa
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot
16.00 uur of middels overmaking op onze rekening van de RBC Royal Bank
(Suriname) N.V. no. 120.333.463 onder vermelding van het dossiernummer.
Nieuwe inschrijvingen en wijzigingen bij bestaande inschrijvingen zullen uitsluitend
geaccepteerd worden als er geen achterstallige jaarbijdrage(n) verschuldigd is/zijn.
Nieuwe inschrijvingen geschieden volgens afspraak. Bel voor informatie of het
maken van afspraken op de telefoonnummers: 530311 of 530313.
De benodigdheden voor inschrijving zijn te vinden op onze website: www.surinamechamber.com

Indonesië beste land voor
ondernemers in het MKB
De BBC/Globalscan plaatst Indonesië op de eerste plaats van de lijst
van 'Best countries for entrepreneurs'. De top 5 bestaat verder uit
USA, Canada, India en Australia. Onderaan bengelen in de bottom 5:
Rusland, Italië, Turkije, Egypte en Colombia. In 24 landen waren meer
dan 24000 respondenten betrokken in de survey.

Ondernemerschap
In vele landen worden
mensen aangemoedigd
een business te starten en
betrokken te zijn bij innovatie en het ondernemen.
Ook in Suriname is dat het
geval en o.a. de KKF verzorgt al enkele jaren de
training Business start up
and business planning.
Volgens een global survey
van de British Broadcasting Corporation (BBC)is
Indonesië de 'top place in
the world for entrepreneurship'. Het onderzoek
geeft aan dat Indonesiërs
hun land zien als een land
waarin het gemakkelijk is
ideeën te ontwikkelen en
ten uitvoer te brengen.
Innovatie en creativiteit
worden in Indonesië zeer
gewaardeerd en dit zijn
inderdaad twee belangrijke elementen van business succes.Volgens de

Bali International Consulting Group is de economie
van het land in hoge mate
afhankelijk van het middelgroot en klein bedrijfsleven
(MKB). Dit MKB maakt
99,95 % uit van het totaal
aantal ondernemingen en
voorziet het in het grootste
deel van van de werkgelegenheid in Indonesië. Helaas is de productiviteit erg
laag vergeleken met die
van de grote bedrijven. Dit
betekent dat mensen in de
sector erg hard werken
voor een lage opbrengst
wat effect heeft op de
'overall' levensstandaard
in het land en zijn human
development.

Clusteren
De overheid wil de productiviteit in het MKB verhogen en in partnerschap
met NGO's is een 'clustering benadering' geadop-

teerd. Tegenwoordig zie je
in Indonesië gelijkgerichte
ondernemingen steeds
meer clusteren. Dit proces
wordt gefaciliteerd via
hulpbronnen en ondersteuning. Indonesië heeft
namelijk een ministerie
voor het MKB dat zich bijzonder inzet om het MKB
die boost te geven waardoor het kan floreren en
uitgroeien tot een gezonde en krachtige ruggengraat van de economie.
De overheid ondersteunt
Business Development
Services (BDS) die diensten verlenen aan clusters
in geselecteerde gebieden. Rijke landen als
Amerika danken hun rijkdom en de groei daarvan
vooral aan de mate waarin
zij hun klein en middelgroot bedrijfsleven faciliteren en de gelegenheid
bieden te floreren. RMD

CITAAT
"Als we onze sterke kanten negeren, doen we vroeg of laat alleen maar wat
anderen vinden dat goed voor ons is”. (Colin Turner)

ROUTE:
di. 15 jan. 2013 Plaats: Para (Districts-Commissariaat)
Tijd: 08.00 - 14.00u
do. 17 jan. 2013 Plaats: Zanderij (de Chinees bij de kruising Tijd: 08.00 - 14.00u
(Wijzigingen voorbehouden)
van de afslag naar Colakreek)

Drankinrichting, Winkelier

Winkelier
Houtconcessionaris

Indira Gandhiweg BR. 777

Taxibedrijf

KKFacts

Handelsbemiddeling

Ondernemersavond

LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Trinidad & Tobago Visioneer Construction partners/geint. in hun dienstverlening op
het gebied van preventief onderhoud
cathodic protection van zowel marine
als non-marine omgevingen
visioneer1@yahoo.com
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor
economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen,
te vertegenwoordigen en te versterken.

Onderwerp:
“Financial
Analysis of Projects”
Inleider: Roland E. King
B.Sc., M.Eng - directeur
Inter Habitat Consult
Datum: di. 15 januari 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

ONE

Wist

u

dat ?

STOP
WINDOW

Niet alleen voor bedrijven, instituten en andere organisaties, maar ook voor de individuele mens is het hebben van een missieverklaring belangrijk. Een persoonlijke
missieverklaring dus. De missieverklaring van een bedrijf moet de reden van het
bestaan van het bedrijf tot uitdrukking brengen en hoort de leidende kracht te zijn die
iedereen in het bedrijf verenigt en voortdrijf. Een persoonlijke missie draagt de passie van je eigen visie met zich mee en niet die van een ander, anders is het geen
persoonlijke missie. In het leven gaat het om je persoonlijke missie. Twee factoren
spelen hierbij een rol: 1) je moet een visie hebben m.b.t. jezelf en je toekomst en 2)
je moet je normen en waarden duidelijk maken. Je missieverklaring (MV) moet eenvoudig genoeg zijn om te onthouden en regelmatig over na te denken. In je MV hoef
je niet aan te geven 'hoe' je die missie wil volbrengen. Het doel van je MV is je waarden en overtuigingen uit te drukken en ze richting te geven. De MV is niet bestemd
voor concrete plannen; zij is bedoeld voor richtlijnen, niet voor doelen. De krachtigste MV's zijn gebaseerd op van universele principen afgeleide waarden, die het
meest diepgaande in je afspiegelen. "In jouw MV staat wat belangrijk voor je is en
het verleent je de inspiratie om je daaraan te wijden. Een missie geeft je leven een
doel. Jouw MV zal de essentie zijn van waarom je doet wat je doet. Mensen die geen
missie hebben, hebben over het algemeen alleen materialistische doelen. En wanneer hun doel bereikt is, is de reactie vaak: is dat nu alles? Is er echt niet meer?"
Dit zegt Colin Turner. Hij is een internationale autoriteit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling die trainingen geeft aan bedrijven over de hele wereld. Op zijn
naam staan twee bestsellers: Het Eureka Principe en Zwemmen met de piranha's.
Zijn advies is: "Wordt je bewust van de bron van je denken en handelen; verhoog je
creativiteit door jezelf te zijn; ontwikkel je persoonlijke roeping en leer het maximale
uit je leven te halen”. Hoe meer je jezelf bent, hoe meer je ervoor openstaat door te
krijgen wat je moet doen. En tenzij wij bewust de tijd nemen om vast te stellen wat
belangrijk is in ons leven, gehoorzamen we automatisch aan een programma dat het
resultaat is van onze ervaringen in het verleden. "Doelen en actieplannen komen het
best tot ontwikkeling binnen het kader van een missie die je tot leidraad dient," zegt
Colin Turner.

De KKF maakt
hierbij bekend dat
de vergoeding
m.b.t. de aanvraag
van vergunning
en/of verlenging
hiervan per
1 januari 2013
SRD 650 bedraagt.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 08/1/2013 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,37
Pound sterling
5,38
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
381,56
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,07
Brazil real
1,55

