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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Maandag 19 augustus 2013

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:

"Verandering of transformatie is constant en daardoor is de natuurlijke toestand van de onderneming onstabiel" schrijft Marc van der
Erve in zijn boek 'Management Morgen'. Hij stelt dat het noodzakelijk
is voor succesvol ondernemen visie te ontwikkelen teneinde de
transformatie te beheersen.
Een visie kan pas effectief
zijn als bij haar ontwikkeling allen die ermee te maken hebben betrokken zijn
geweest. Dit vraagt om
'top down' en 'bottom up'
communicatie. Visie wordt
dan een instrument voor
managers en medewerkers waarmee men de onderneming kan bouwen
en bewerken tot wat men
de organisatie wil laten
zijn. Bij een harmonieuze
samenwerking
tussen
management en werknemers zullen 'top down' bevelen steeds meer gecombineerd worden met
de 'bottom up' stroom van
ideeën. Wat telt is wat de
onderneming wil zijn!
Visie moet allen kunnen
activeren waardoor men
kan spreken van een
visiemotor. Nadat een
concept is geformuleerd
moet gezocht worden
naar een constructieve en
ondersteunende respons.

Tijdens de brainstorm sessies die hieraan vooraf zijn
gegaan zal uiteraard gekeken zijn naar wat veranderd moet worden in de
organisatie om effectief de
omgeving waarin geopereerd wordt, aan te kunnen.

Missie
Voor succesvolle ondernemingen zijn mission statements (MS) vitaal mits zij
niet opgelegd zijn, maar
van binnenuit zijn ontwikkeld. Iedereen in de organisatie moet hierin participeren en niet alleen de top
strategieplanners.
Het
proces van betrokkenheid
is even belangrijk als het
geschreven product en de
sleutel voor het gebruik.
Het effect van een MS
waarbij iedereen betrokken is geweest, is veel
groter dan van een MS die
zonder betrokkenheid van
medewerkers door enkele
toppers is geschreven.
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BEKENDMAKING

Over visie en
mission statement
Visie

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

"Without
involvement
there is no commitment"
stelt Stephen R.Covey, de
auteur van de 'Seven
Habits of Highly Effective
People'. Een visie en mission statement ontwikkelen is geen 'quick fix'. Je
zal er tijd, geduld, betrokkenheid, vaardigheid en
empathie in moeten stoppen.

Resultaat
Maar het resultaat van
een op gedegen wijze tot
stand gekomen MS, die
echt de gedeelde visie en
waarden van iedereen in
de organisatie reflecteert,
is een grote eenheid en
een geweldige toewijding.
Covey zegt het zo: "It creates in peoples hearts and
minds a frame of reference, a set of criteria or
guidelines, by which they
will govern themselves".
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18342

W.F. GELDORP

Libanonweg BR. 183

Winkelier

18349

Ferfimanstraat BR. 4

Standhouder

18364

K. SOEKARDI PADMONATPODO
J.F. KABELI

Bethaniaweg 11

Schoonmaakbedrijf

18369

R. TOKROMO

Maagdenstraat

Standhouder

18393

CHICKEN HOUSE "RU-CO"

Verlengde Gemenelandsweg 139

Winkelier

18407

H.M. WITTENBERG

Kanhaiprojekt 10

Autobusdienst

18443

J. ADATOE

Mastklimmenstraat 4

Winkelier

18452

R.E. JOOP

Pokigron/atjonipasie

Winkelier

18458

R.G.B. PAHLAD

Ramcharanweg 23

Autobusdienst

18462

M. LIENGA

Hoofdweg Onoribo perceel 76

Winkelier

18468

Bolletriehe perceel 2

Eet- En Drankinrichting

19358

NG. MARDJOEKI KARTOIKROMO
B. KANDHAI

Kwatta En Omgeving

Venter

19360

D. KANHAI - SEWNATH

Kwattaweg 576

Winkelier

19468

H.K. DARMOPAWIRO

Sarkiweg 22

Autobusdienst

19672

E.CH. ANDOSÉ

Dang

Bakker

19716

MARIA'S KAPSALON

Bombaystraat 85

Kapper, Winkelier

19925

WINKEL ABENI

Santigron

Winkelier

19990

BOEGEL'S PLACE

Kennedyweg perceel 40

Drankinrichting, Eetinrichting

20914

SCHOONMAAKBEDRIJF
D. GANESH
SELA

Amazonestraat BR. 41

Schoonmaakbedrijf

Amazonestraat BR. 61

Taxibedrijf

CONSULTANCY
PROFESSIONAL
CONSTRUCTIEBEDRIJF S.
BLIJD
BEMIDDELINGSBUREAU
OBONI'S
MULTI SERVICE
CONSULTANT
A TO Z SCREENPRINTING

Canadastraat 28

Bemiddelingsbureau

Monizstraat 36

Fabrikant

Elizelaan 36
Rio De Janeirostraat BR. 17

Bemiddelingsbureau,
Inklaarder
Adviesbureau

Monizstraat 14

Screenprint

RMD

CITAAT
"Wees dankbaar voor wie je vandaag bent en blijf vechten
voor wie je morgen wil zijn”. (Yor Sunitram}
"Beschouw falen als een kans om nog eens slimmer opnieuw
te beginnen”. (Henry Ford)

22637
23694
28147
29188

BEZOEK

29646
33850

CARIFESTA XI
GRAND CULINARY MARKET

17 aug.
: 17.00 - 22.00 uur
18 t/m 23 aug. : 10.00 - 22.00 uur
24 aug.
: 10.00 - 19.00 uur.

KKF-beursterrein
Ingang Borretstraat
WANTED INNOVATIVE PROJECTS

Het Enterprise Innovation challenge fund (EICF) helpt Caribische ondernemingen
te innoveren. Onder de kop 'Wanted Innovative Projects' wordt opgeroepen
gebruik te maken van de 'funding' tot maximaal US$ 500.000 die beschikbaar is
voor alle innovatieve projecten van ondernemingen van groot tot klein in welke
sector dan ook. Ideeën kunnen nog tot 15 september a.s. ingediend worden bij de
EICF. Men moet wel bereid zijn in te komen met 50% counterpart support van het
project. Voor meer info: www.competecaribbean.org.

Wist

u

dat ?

Creativiteit is de kunst om nog niet ontdekte patronen van gedachtengang, die
moeilijk te vinden of te zien zijn, te ontdekken. Vaak zien we de dingen niet, omdat
we ze niet verwachten te zien. We zijn te druk bezig met onze eigen visie, met wat
we moeten zien. De uitdaging is alternatieve denkpatronen te vinden, zelfs als we
denken dat zij niet bestaan. De truc is de huidige vorm van denken te ontvluchten
en nieuwe te vinden. Waarom is dit van belang? Wel omdat we leven in een wereld
die voortdurend verandert mede door de voortschrijdende techniek en sociaal politieke ontwikkelingen. En verandering leidt naar nog meer veranderingen en invloeden op ieder niveau. Voor de onderneming die concurrerend wil blijven is het daarom uitermate belangrijk de capaciteit te ontwikkelen nieuwe wegen te vinden om
beter zaken te doen en effectief veranderingen de baas te blijven. Edward de Bono
ontwikkelde het concept van lateraal denken. Dit denken dwingt iemand via allerlei
technieken een onderwerp van een geheel andere kant en zelfs ongebruikelijk hoek
te benaderen. Je wordt uit je gebruikelijke/normale gedachtengang gehaald door
een bereidheid te ontwikkelen alternatieven te zoeken. Er wordt kortom hersencapaciteit vrijgemaakt voor het bereiken van innovatie en originaliteit.

EVENTS IN PARÁ, BRAZIL
IV National Conference on Agricultural Protection
For the first time a city in the Northern Region will receive the IV National
Conference of Agricultural Protection. Between May 1 and October 4, the event
will be held at Hangar Convention and Fair Amazon. Lectures, roundtables and
exhibitions technology will be part of the program, whose theme is "agricultural
health and sustainability."
Information and registration: http://conferencia.defesaagropecuaria.com/
Town: Belém
Date:01/10/2013 to 04/10/2013

SUPERNORTE 2013 - Exhibition and Fair Business
in Supermarkets
Town: Belém
Date: 16.10.2013 - 18.10.2013
Hangar Conventions & Fairs Amazon - Belem - PA - Brazil
Phone: +55 91 3249 4268
secretaria@aspas.com.br
www.aspas.com.br

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “Paramaribo
in het UNODC/WCO
Container Control Programme”
Inleider: Dirk De Langhe,
Organized Crime Branch,
United Nations Office on
Drugs
and
Crime
(UNODC)
Datum: woensdag 21
augustus 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Locatie: ASFA-gebouw,
Mr. Jagernath Lachmonstraat 187.

INSCHRIJVING

EXPOCAP
Town: Capanema
Date / Event Period: 27.10.2013 - 4.11.2013
Phone: (91) 9968-1139
Email: zecabarata@hotmail.com

28 november t/m
4 december
Voor info:
Beurssecretariaat
tel. 530311 / 530313
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Curaçao

Coparo Import & Export B.V.

India

Om Sai Sourcing

businessmogelijkheden in Sur. en
contactgegevens van bedrijven
van div. branches www.coparo.nl
lijst van imp., kopers, retailers,
agent van textiel, mode-accessoires, handicraft, meubilair, bad- en
lederaccessoires, voedingswaren, handgereedschap, sportartikelen, etc.
www.omsaisourcing.com

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. 06/08/2013 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,44
Pound sterling
5,14
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
340,00
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 5,50
Brazil real
1,46

