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BEKENDMAKING

De Kamer van Koophandel en
Fabrieken en de Stichting Business
Support Organization Suriname
bedanken hierbij allen die hebben
bijgedragen aan het welslagen van
de onlangs gehouden
Jaarbeurs 2013

Jaarbeurs trok weer
vele duizenden
bezoekers
Ook dit jaar zijn vele tienduizenden bezoekers in de periode van 28
november t/m 4 december naar het KKF complex getrokken om de
Jaarbeurs die zijn 16e editie beleefde, te bezoeken. De hoge verwachtingen zijn grotendeels waargemaakt en de feestmaand december is weer eens op een leuke en succesvolle wijze ingeluid. De
Kamer is trots op deze prestatie en bedankt van harte de participanten en uiteraard ook de bezoekers met wie het succes wordt gedeeld.

De Business Support Organisatie (BUSOS), werkarm van de KKF, belast
met de organisatie van
o.m. de Jaarbeurs, heeft
weer voortreffelijk werk
geleverd en de aanpak
wordt steeds professioneler. Ook het bestuur, de
secretaris, staf en personeel van de Kamer hebben, zoals elk jaar weer,
optimaal bijgedragen aan
het welslagen van de niet
meer weg te denken KKF
Jaarbeurs. Het concept
van deze beurs blijft zoals
die al jaren is, temeer
daar uit een onderzoek
onder participanten en
bezoekers duidelijk gebleken is dat zij er achter
staan en beslist niet anders willen. Ondernemers en bestaande en
potentiële klanten hebben
elkaar ontmoet. Men heeft
aangenaam op de beurs
vertoefd, er is business

gedaan, informatie verstrekt en uitgewisseld,
gekocht en verkocht en
enkele
tienduizenden
potentiële kopers weten
nu wat op onze markt van
goederen en diensten te
verkrijgen is. De participanten hebben bovendien
kennis kunnen vergaren
over wat klanten willen en
verwachten en zullen
daar ongetwijfeld creatief
en innovatief op inspelen.

KKF
De beurzen die de KKF
organiseert en in het bijzonder de Jaarbeurs verschaffen belangrijke leermomenten en informatie
waardoor de Kamer in
staat is haar dienstverlening aan het bedrijfsleven
te actualiseren, waar
nodig bij te stellen en naar
een steeds hoger niveau
te tillen. Het nauwe contact met vooral het MKB,
als ruggengraat van de

economie, houdt de Kamer scherp waardoor zij
als belangenbehartiger
effectief kan inspelen op
wensen en grieven. Geen
wonder dat zoals voorzitter Henk Naarendorp het
bij de opening van de
beurs zei, de Kamer door
velen wordt gezien als
een reddingsboot die
vastgelopen onderdelen
van de economie moet
vlottrekken.
Ook
VP
Robert Ameerali ziet voor
de KKF een rol bij het concipiëren van regelgeving
die ons ondernemersklimaat moet verbeteren.
Kortom: de KKF staat voor
grote uitdagingen. Het
bestuur is daarvan goed
doordrongen en zijn activiteiten zijn gericht op het
klaarstomen van de Kamer voor de komende 510 jaren. De slogan is
continuïteit en innovatie.
RMD

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
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ACTIVITEIT

20032

A.P. PARBHOE

Middenpad Kwatta 191

Exporteur

20061

S.J.R. REINGOUD

Margarethenburg Serie B no. 27

Eet- En Drankinrichting

20086

I.W. KARTODIWIRJO

Commissaris Weytinghweg BR. 795 Standhouder

20089

MOHAMEDSARIEF NIAMAT

Kwattaweg 613

Autobusdienst

20110

ILEEN'S BOUTIQUE

Totness/voorstraat

Winkelier

20132

WONG WAH TAI

Winkelier

20144

M.M. MOHAMMED ASHIM

Hk Spitskool-/marinus Van
Doornstraat 3
Kwattaweg 711

20161

S. GAFOER - RAHIEMBAKS

Malangweg BR. 27

Lasserij, Fabrikant,
Constructiebedrijf
Winkelier

20168

R. THAKOERSING

Botrotoertoeroeweg 28

Autobusdienst

20178

B.J. HENKIE

Makajapingo

Winkelier

20203

BH. BALDEW

Nieuw Aanlegweg 15

Autobusdienst

20208

MILLY'S RESTAURANT

Domburg Op Het Marktplein

Eet- En Drankinrichting

20281

LAURENS F. PINAS

Sonnetteweg BR. 18

Winkelier

20371

L. SETROPAWIRO - TOING

Hein Djojopawirostraat perceel 11

Winkelier

20374

S. DJOJODIWONGSO

Kobaltweg 2

Winkelier

20774

A.J. CHIN A JOE

Somariastraat 31

Fabrikant

24513

Lachmanweg 7

31041

ADMINISTRATIE-, ADVIESEN BEMIDDELINGSBUREAU
JOHANNES
C.L. DAVIDS

Adviesbureau,
Administratiebureau,
Bemiddelingsbureau
Winkelier

31615

A.K. PAHALWAN

Waterkant (omgeving centrale markt ) Taxibedrijf

35675

DENNIS TJIN-KONG-FOEK

Toekomstweg 117

36275

P.L. AKROEMANG

Waterkant Omgeving Sms-veerbrug Taxibedrijf

37601

JACQUES DIKAN

Ramgoelamweg 93

Exporteur

42360

WINKEL BENDEKONDRE

Bendekondre

Winkelier

44395

A.R. AJEKI IMPORT &
EXPORT
JAY-CHEREYN'S

Ramgoelamweg 99

Importeur, Exporteur

Ramgoelamweg 123

Servicebureau

52405

Ramgoelamweg 63

BEKENDMAKING WINNAARS
KKF QUIZ JAARBEURS 2013
1ste prijs: Faried Abdoel, Verl. Sastrodisomoweg BR 139
2de prijs : W. Rakimoen, Parboesinghstraat 5
3de prijs : Sarita Khemai, Khemaistraat 3
4de prijs : Gairthy Derby, Alampiaweg 314
5de prijs : Ricky Mangkoeredjo, Javaweg
Afhalen van prijzen: 11 t/m 13 december 2013 tussen 08.00 - 16.00 uur bij KKF
met medeneming van uw ID-kaart.

CITAAT
"Definitie van crazy is: steeds weer hetzelfde doen en toch
een ander resultaat verwachten. Creativiteit bestaat
voornamelijk uit het anders arrangeren van wat ons bekend
is om wat ons nog niet bekend is te ontdekken: Kortom:
anders kijken naar wat we als vanzelfsprekend aannemen”.
(Yor Sunitram)

Wist
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Dankbetuiging

BUSOS

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

u

Sfeerfoto’s Jaarbeurs 2013

dat ?

Alle 15 CARICOM lidlanden, met uitzondering van Trinidad and Tobago en spoedig
ook Suriname, als zijn raffinaderij uitbreidingsproject voltooid is, zijn blootgesteld
aan de dreiging van energie onzekerheid. Het CARICOM Secretariaat in Georgetown geeft aan dat deze landen jaarlijks US$ 8-9 miljard uitgeven aan de import van
geraffineerde petroleum producten of ruwe olie. De betrokken landen weten van jaar
tot jaar niet wat hun energie importen hen zal kosten. Het hangt allemaal af van hun
behoeften en de internationale prijs van olie. En aangezien voedsel en energie twee
essentiële zaken zijn, bepalen de importkosten ervan het bedrag aan deviezen dat
overblijft voor alle andere goederen en diensten. Geen wonder dat het PetroCaribe
programma aanbod van Venezuela door de CARICOM landen enthousiast werd
omarmd. Het bracht immers verlichting in de uitstroom van hun deviezen, maar niet
in de prijzen aan de pomp. Energiekosten zijn nog extreem hoog in de regio en dat
beïnvloed de concurrentiepositie van exporteurs nadelig. Volgens experts is dit het
belangrijkste obstakel voor economische groei en het scheppen van werkgelegenheid. Hoe tracht CARICOM deze situatie van energie onzekerheid, onvoorspelbare
prijzen, hoge elektriciteitskosten en onvoldoende concurrentievermogen op te heffen? Er is geopteerd voor een Energy Efficiency (EE) en Renewable Energy (RE)
benadering. Beide vormen de basis van een Revised Draft Energy Policy dat op 1
maart 2013 in Port of Spain (T&T) werd overeengekomen onder de paraplu van de
COTED (CARICOM's Council for Trade and Economic Development). EE en RE zijn
samengebracht in een initiatief dat bekend staat als de 'Caribbean Sustainable
Energy Road Map'.

Proficiat
Tanja Sosrojoedo
(4de van links)
herdacht op
2 december j.l. haar
15 jarig
dienstverband met
de KKF.
Op de foto ziet u
KKF-voorzitter,
ondervoorzitter,
secretaris en enkele
collega’s.

Importeur

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “De mogelijkheden en het belang van
een goed ontwikkelde financiële markt in Suriname, voor ondernemers en
investeerders en studenten
Panelleden: W. Bilkerdijk,
I. San A Jong, dr. D. Jules,
M. Demon, D. Kowsoleea
en S. Walden
Datum: di. 10 dec. 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

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

Douanekoersen
M.i.v. 27/11/2013 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,54
Pound sterling
5,41
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
330,44
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,36
Brazil real
1,46

