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Uitnodiging KKF

BEKENDMAKING

De KKF nodigt hierbij alle bij haar aangesloten
bedrijven uit voor een vergadering betreffende
het overleg met de regering in het kader van de
energie kwestie.
Datum
Tijd
Plaats

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

: donderdag 19 mei a.s.
: 19.00uur
: KKF hal

Inventarisatie knelpunten
transportsector
'Inventarisatie van de knelpunten die de transportsector ondervindt
en komen tot oplossingsvoorstellen' was het thema waarover van
gedachten werd gewisseld op onze laatst gehouden ondernemersavond. De inleiders waren KKF-voorzitter Jayant A. Padarath en
Trafesur-voorzitter Rudi Moeridjan. Trafesur staat voor Transport
Federatie Suriname en omvat zowel lucht-, water- als landtransport.
Wat het internationale
aspect betreft werd gesteld dat men Suriname in
en uit kan rijden als voldaan wordt aan voorwaarden die vaak onduidelijk
en/of niet beschikbaar zijn.

Verder is aangegeven dat
onze transporteurs de
groei mogelijkheden moeten bekijken van verschillende handelsverdragen
die Suriname is aangegaan met Europa en Zuid
Amerika (EPA, Unasur,
IRSA). Er zijn zaken die
wij intern kunnen oplossen
om te kunnen voldoen aan
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u

Handelsverdragen

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

15280

HOTEL CLUB 77

Sir Winston Churchillweg perceel 71 Eet- En Drankinrichting, Hotel

38624

REGILLIO U.A. LINGER

Jan Steenstraat 146

38626

SURINAME HUMAN RESOURCE Flemingstraat 21

Autobusdienst
Adviesbureau,
Opleidingsinstituut

AND DEVELOPMENT CENTER

Voor het zuiver houden van het overleg met de
regering aangaande de energie tarieven, wordt
uw medewerking gevraagd ons Energie databestand te updaten.
U kunt uw factuur informatie naar ons sms-en
op het nummer 5556 voor Telesur abonnees
en het nummer 597-8242020 voor Digicel
abonnees.
Hanteert u daarbij onderstaande volgorde en
spatie toevoeging.
TARIEF (spatie) VERBRUIK (spatie) BEDRAG
(spatie) KLANTNUMMER
Voorbeeld: 21 00359 137 186344
Uw inbreng is confidentieel en nodig voor het
objectief behartigen van uw bedrijfsbelang.

De transportsector kampt
zowel lokaal als internationaal met diverse problemen. Aan de orde kwamen zaken die door de
transporteurs en hun organisaties zelf kunnen
worden opgelost alsook
zaken waarvoor de regering nodig is om tot oplossingen te komen. Onder
meer werd aangegeven
dat de infrastructuur
slecht is, de wegen zijn
niet berekend op het vervoer van grote ladingen.
Zo blijkt vaak dat een leeg
transportmiddel evenveel
weegt als de toegestane
ass-druk op het wegdek.

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:

de internationale eisen
(bijv. bijscholing van de
chauffeurs).
Wil de sector groeien en
voordelen halen uit deze
handelsovereenkomsten
dan moet zij zich niet alleen bundelen maar ook
daadwerkelijk een eenheid vormen en gezamenlijk optrekken. Gebeurt dat
niet dan wordt het moeilijk
om in onderhandelingen
de Surinaamse standpunten te verdedigen tegen
de buitenlandse partners.
Besloten is dat er een vervolg meeting zal komen.
PS

dat ?

Als je er een gewoonte van maakt je manier van denken af te stemmen op principes zal je de juiste dingen doen en niet alleen de dingen juist doen. Je bent dan
geconcentreerd op wat echt belangrijk is in je leven i.p.v. alleen aandacht te besteden aan dringende zaken. Je bent effectief i.p.v. alleen maar efficiënt. Het efficiëntie paradigma is: 'meer doen in minder tijd, de productiviteit verhogen en zo min
mogelijk verspillen'. Maar productiviteit heeft slechts iets te betekenen als er doelen
tegenover staan. Heel efficiënt in een bepaalde richting gaan, die achteraf verkeerd
gekozen blijkt te zijn. is niet bepaald effectief. Je kunt wat je doet niet scheiden van
wie je bent. Als je aparte petten op hebt voor je werk, je sociale leven en je gezinsleven creëer je een gebrek aan balans. Je bereikt geen evenwicht door van het ene
vakje naar het andere te springen. Evenwicht is er als je je leven leidt alsof het één
groot vak is, waarvan alle delen met elkaar verbonden zijn. Als je concentreert op
principes is er geen scheiding tussen verschillende petten, rollen en vakjes. De
interne synergie die dan voortvloeit uit het met elkaar in verbinding staan van de
vakjes is een bron van energie en welzijn. Zo bouw je ook een karakter op rijk aan
integriteit en rijpheid. En een dergelijk karakter is essentieel voor het bereiken van
blijvende oplossingen voor problemen die je in je leven tegenkomt. We hebben een
nieuw denkniveau nodig, een benadering gebaseerd op karakter dat gestoeld is op
universele principes; want als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, zul je ook blijven krijgen wat je altijd hebt gekregen. Alles wat we in ons leven creëren is een proces. En of dat proces harmonieus of turbulent verloopt, hangt af van de mate waarin het in overeenstemming is met het achterliggende universele principe. De hele
schepping is een proces en de principes die in de natuur gelden, gelden ook in de
maatschappij.

38633

M - D INSPIRATIONS

Uranusstraat 89

Importeur

38660

BASJE'S IMPORT

Hofstraat 8

Importeur

38705

HOUTMARKT S. JAINATH

38712
38718

CARIBBEAN
TELEMARKETER
ICTV CONSULTING

Nw. Weergevondenweg Leiding 21 Houtmarkt
km. 5
Lawastraat 5
Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Radjinderstraat 18
Adviesbureau

38732

JIMMY CARBIERE

Wagenwegstraat 23

Leverancier

38740

R.p. Bharosstraat 51

Importeur, Exporteur

Basralocusstraat 298

Importeur, Exporteur

Nkrumastraat 5

Adviesbureau

38801

FU CHENFENG IMPORTEXPORT
MOSES RAI IMPORTEXPORT
ACKNOWLEDGE - DATA
COMMUNICATION
P.G. AUTO RENTAL

Ramdjanistraat 13

Verhuurbedrijf

38811

COMNET CONSULTANCY

Caracasstraat 7

Adviesbureau

38815

JAIRAM LEGAL SERVICES

Jupiterstraat 92

Adviesbureau

38826

D.F. AJAISO

Suzettestraat 12

Autobusdienst

38854

C. LINGA

Schimmelpenninckstraat 1

Leverancier, Importeur

38857

EUNA E. BRONNE

Apoera (Section)

Winkelier

38868

MEHTA JAYANTKUMAR

Soekhoelaan 19

Importeur

38869

WINKEL VAN EMDEN

Brownsweg in het dorp Macambi

Winkelier, Importeur, Exporteur

38874

IJSSALON SWEETY

38888

38901

GORRE'S AUTO AIRCO
BEDRIJF
SCHOLTE BUSINESS AND
ICT CONSULTANCY
A.B. TEINVELD

Keizerstraat 52 (in een der Units Winkelier
Keizer Mall)
Puljhunweg 3
Installateur

38903

KOOKSTUDIO " de GARAGE " Okamalaan 3

38751
38753

38892

Nickeriestraat 11

Adviesbureau

Bakriediestraat 11

Leverancier
Adviesbureau,
Opleidingsinstituut

Concentreren op sterke punten
In de discussies over de crisis is er meer aandacht voor wat gecorrigeerd moet worden dan voor wat ontwikkeld moet worden. Reactief
wordt de vinger gelegd op zere plekken, onvolkomenheden en zwakke punten en in veel mindere mate is er een proactief aangeven van
wat de sterke punten zijn en hoe die ontwikkeld kunnen worden. Er is
een concentratie op zwakke punten.
En dit terwijl het alom bekend en wetenschappelijk
aangetoond is, dat een individu, familie, bedrijf of
organisatie, niet sterker
wordt door te sleutelen
aan zwakke punten; en
toch is het dat wat meestal gebeurt. Deze praktijk
leidt tot middelmatigheid
omdat het niet in overeenstemming is met het principe dat tot uitmuntendheid leidt. Dit principe is
glashelder: 'probeer er
achter te komen waar je
goed in bent en ga daar
meer aan doen'. Verspil
geen energie aan zaken
waarin je niet goed bent.
En toch zie je managers
elke dag weer bezig met
het identificeren en bestuderen van fouten; teveel

tijd wordt besteed aan degenen die het slechts
functioneren en daardoor
te weinig aan hen die
goed functioneren. Dit
vanuit het geloof dat het
met hen die het voortreffelijk doen vanzelf wel goed
komt. In China doet men
het anders. Daar is de filosofie dat als je je sterke
punten alle aandacht geef
en je ze volledig ontwikkelt, je zwakke punten niet
langer van belang zijn.
Het gaat er dus om eigen
verborgen sterke punten
op te merken en te weten
wat ontwikkeld moet worden. Vaak zie je echter dat
bedrijven teveel energie
stoppen in het opwaarderen van de zwakke kanten. Dat geld en die ener-

gie kunnen volgens befaamde internationaal erkende business guru's beter besteed worden aan
het verder ontwikkelen
van sterke kanten en waar
mensen goed in zijn i.p.v.
het te verspillen aan waar
men niet goed in is. Dat
kan een bedrijf zijn
scherpte kosten. Leiders
moeten bewust zijn van
hun eigen sterke punten
en die van hun medewerkers en in de ontwikkeling
daarvan investeren. Het is
een gegeven dat wie zijn
sterke kanten negeert
vroeg of laat een speelbal
wordt van externe krachten en omstandigheden.

RMD

CITAAT

"Over het algemeen leidt een crisis ertoe dat je een nieuwe
manier van denken of een nieuw standpunt ontwikkelt en
vanuit dat nieuwe standpunt kun je nieuwere en betere
regels ontwikkelen”. (Colin Turner)

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

KKFacts
Geen
Ondernemersavond
deze week
i.v.m.
de Jongeren
Informatiebeurs 2016

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 OSW - tel. 530311

KKFacts
ADVERTEREN OP
RECLAMEBORDEN
Op de borden (afmeting
1.20 m hoog x 2.45 m
breed) langs het beursterrein aan de Dr. H.D.
Benjamins-/Borretstraat is
er ruimte voor uw advertentie. Ook aan de binnenkant is ruimte beschikbaar om uw onderneming
te promoten. Voor informatie over prijzen en
voorwaarden, kunt u contact opnemen met het
beurssecretariaat
tel. 530311 tst. 111.

