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Sollicitatie oproep

Stopzetting financiële afdracht
Skalianshouders aan dorpsgemeenschappen
De KKF volgt met belangstelling de commotie die is ontstaan
door het besluit van de Minister van Natuurlijke hulpbronnen
m.b.t. de stopzetting van afdrachten van financiële middelen
door Skalian operators aan de dorpsgemeenschappen, althans
aan het traditioneel gezag. De dorpsgemeenschappen beroeren
zich en dreigen de Skalians te zullen verjagen indien dit besluit
gehandhaafd blijft.
Dit debacle is een schoolvoorbeeld waarom de KKF zich inzet rechtshandhaving
stringenter te doen prevaleren in ons achterland. Het traditioneel gezag is niet
bevoegd wettelijke taken van de overheid naar zich toe te trekken. Wij dringen er
dan ook op aan dat dit besluit niet slechts gehandhaafd blijft, maar integraal wordt
toegepast, ook voor de bosbouw branche en elke ander sector.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken
(KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei
in Suriname door het zakenleven te
dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.
Ten behoeve van haar werkarmen zijn wij
voor directe indiensttreding op zoek naar
fulltime

Managers (m/v)
Functie vereisten:
- Academische werk- en denkniveau
- Uitstekende beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift
-Computerervaring
- Representatief, enthousisast en stressbestendig
- Zowel zelfstandig als in Teamverband
kunnen werken

Ontwikkeling van elke centimeter van ons grondgebied behoort gestoeld te zijn op

Wij bieden :

vastomlijnde wettelijke structuren. Het ontwikkelen van dorpsgemeenschappen is
onderdeel van de districtsplannen die jaarlijks worden ingediend bij het Ministerie
van Regionale Ontwikkeling. Aan de districtsplannen gaan er resort hearings
vooraf die gedetailleerd de behoeften per resort in kaart brengen welke worden
vervat in districtsprojecten.

- Een goede salariering
- Een veelzijdige functie in een uitdagend
kenniscentrum
CV mailen naar : chamber@sr.net
Adres: Prof.W.J.A. Kernkampweg 37.

De districtsplannen zoals geïncorporeerd in de s ’lands begroting ressorterende
onder het Ministerie van Regionale Ontwikkeling worden na het regulier proces
van goedkeuring in de Raad van Ministers d.t.k.v. de President doorgeleid naar
de Staatsraad ter becommentariëring en vervolgens naar DNA voor verheffing tot
wet. Een proces waarin in alle genoemde instituten mede zijn bemand door vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschappen en inspraak dus op elk niveau is
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Zelfredzaamheid van onze gemeenschap kan zelfs in het kader van decentralisatie nimmer tot anarchie leiden. Immers is ons grondgebied 1 en ondeelbaar en
onze natuurlijke hulpbronnen het eigendom van de totale natie, beheert door de
Centrale Overheid.Wij ondersteunen daarom de aanzet tot ordening in het achterland. Burgers zijn niet bevoegd belastingpenningen te innen, immers zijn de
afdrachten van ondernemers aan dorpsgemeenschappen niets minder dan
omzetbelastingen. Het innen van middelen uit opbrengsten van grondstoffen de
Staat toebehorende is voorbehouden aan Staatsorganen en is niet delegeerbaar
naar de burgerij, zeker niet ten faveure van eigen besteding.
Ondernemers zijn gehouden zich te onderwerpen aan regels van het centraal
gezag en het meewerken aan allerhande onoorbare, niet wettelijk onderbouwde

Aan alle in Juni/Juli 2018 ingeschreven bedrijven in het
H a n d e l s r e g i s t e r w o r dt o p d e z e a v o n d d e g e l e g e n h e i d g e b o d e n o m h u n
producten en/of diensten aan het
publiek te tonen. Deze B2B meeting
z a l m a a n d e l i j k s w o r d e n g e h o u d e n . H e t b i e dt g e l e g e n h e i d t o t n e t w e r k e n
en kennismaking met nieuwe ondernemers.
Datum: Dinsdag 28 Augustus 2018
Ti j d : 1 9 . 3 0 - 2 1 . 0 0 u u r.
L o k a t i e : K K F - C o n f e r e n t i e z a a l , P r o f . W. J . A . K e r n k a m p w e g 3 7 .

praktijken, veroorzaken slechts onoverzichtelijke en ongeoorloofde situaties.
Daarentegen dienen ondernemers zich er van bewust te zijn dat zij deelnemen in
een onrechtmatige daad

Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is
vrij!

.

Skalian operaties en welke andere vorm van ondernemerschap zijn onderworpen
aan de nationale regels en slechts verantwoording verschuldigd aan het Nationaal
gezag. Het vragen van instemming en toestemming aan dorpsgemeenschappen
voor de uitoefening van rechten door de centraal gezag toegekend is ten ene
male anarchistisch en een zorgelijke toestand van het vestigen van staten binnen

Indien u een nieuw product of nieuw bedrijf hebt en op de ondernemers
avond wil presenteren kunt u contact maken stichting BUSOS op het nummer 530311 # 111 / 112.
Ook eventuele investeerders worden opgeroepen dit evenement bij te
wonen.

de staat Suriname.
Het is de Overheid dan ook tot plicht, niet slechts rechten te verstrekken aan
ondernemers, maar te zorgen voor naleving van de plichten die daaraan inherent
zijn. Aspecten zoals milieu en ecologische zorgvuldigheid zijn daar een wezenlijk
onderdeel van. Niet tegenstaande het gegeven dat bedrijven op basis van hun
intern Social Responsibility beleid, vrij zijn community projecten te initiëren dan
wel te ondersteunen, blijft het de plicht en de verantwoordelijkheid van de
Overheid om uit de gegenereerde middelen vanuit het bedrijfsleven, zijnde directe en indirecte belastingmiddelen, op basis van gedegen planning en uitvoering,
ontwikkeling te realiseren in elk deel van ons land.

Openings toespraak “toerisme beurs 2018”
De Stichting Toerisme Suriname is in een transitie
fase. Reorganisatie is niet perse vernieuwen.
Herstructureren en optimaliseren blijken vaak
deugdzamer dan zorgvuldig opgebouwde structuren overboord gooien.
De primaire doelstelling van de organisatie is zoals de naam reeds kenmerkt, het Surinaams Toerisme bevorderen. Het is daarbij van belang
het kader waarbinnen de organisatie functioneert vast te stellen.
Wij kijken met belangstelling uit naar het door de Minister van Handel
Industrie & Toerisme aangekondigd Directoraat Toerisme.
Wij verwachten daarbij dat het Directoraat Toerisme beleid ontwikkelt
terwijl wij ons concentreren op operationele aangelegenheden.
Van het Directoraat wordt verwacht dat zij zich toelegt op het identificeren van alle toerisme potentie. We noemen hierbij:
Heritage tourism
Eco tourism
Culture tourism
Culinair tourism
Health tourism
Event tourism
Voorts het definiëren van deze specifieke toerisme segmenten, het
vaststellen van de randvoorwaarden en het implementeren van standaarden behorende bij elk toerisme segment en de toerisme sector in
het algemeen.
Wij feliciteren het Ministerie met de launch van het Toerism awareness

programma en wij mogen aannemen dat dit facet onderdeel is van een toerisme strategie.
De strategie begint bij:
o
de vaststelling van onze landgrenzen en het persisteren dat de landsgrenzen van
Suriname op elke wereldkaart en globe, correct wordt afgebeeld.
o
Het bewaken van de 1 en ondeelbare grondslag van ons land.
o
het toegankelijk maken en houden van ons geheel grondgebied en
o
het soeverein houden van onze ecologische hulpbronnen.
o
het creëren van niche producten
o
Het uitdragen van ons toerisme potentieel
Wij verwachten gedegen planning, een realistisch stappenplan en een consequente rolverdeling
binnen ons partnerschap.
Onze operationele rol binnen het partnerschap vertaalt zich onder andere door:
•
Informatie verstrekking
•
Bedrijfsontwikkeling ter vermeerdering en verbeteren van het aanbod
•
Bevorderen van samenwerken binnen de Sector
•
Bevorderen van de internationale belangstelling voor Suriname
•
Sector Support
•
Tourism events
•
Alle overige taakstellingen die onze statuten ons opdragen
U zult ons niet dagelijks in de media horen, wij richten ons liever op de stakeholders. Onze
events zult u tijdig vernemen.
Wij danken van hieruit allen die vanaf de oprichting van de Stichting hun bijdrage hebben geleverd.
Aldus de Voorzitter van Stichitng Toerisme, de heer Robby Djawalapersad

CITAAT
“De prijs van iets is het deel van je leven dat je er nu of op de langere
termijn voor moet opofferen.” (H.D.Thoreau Amerikaanse essayist)

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

