ACTS
Maandag 12 december 2011

Uitgave
Adres

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Website
E-mail
Redactie

Opmaak

Nr. 519

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF verschaft
inzicht en weerlegt
aantijgingen

OPROEP TOT STEMMEN
De Kamer van Koophandel en Fabrieken brengt onder de aandacht van de kiesgerechtigde ondernemers, - deze
zijn alle ondernemers die op de kiezerslijst voorkomen -, dat de verkiezing van de leden der Kamer zal plaatsvinden op:
Datum : 12 december 2011 in de bedrijfsgroep A
13 december 2011 in de bedrijfsgroep B en
14 december 2011 in de bedrijfsgroepen C, D, E, F, G en H

Enkele kandidaten bij de verkiezing voor leden van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken (op 12, 13 en 14 december a.s.) hebben
zich in hun verkiezingscampagne jammergenoeg bediend van zeer
ernstige onterechte aantijgingen aan het adres van het management
van de Kamer. Ze hebben daarmede een aanslag gepleegd op de integriteit van niet alleen het huidige management, maar ook op die van
vorige Kamerleden en het toenmalige management. In een persbriefing van de KKF op 8 december j.l. werden deze aantijgingen niet
alleen overtuigend weerlegd, maar werd de media ook inzicht verschaft over de gedegen en transparante wijze waarop de KKF en haar
werkarmen BUSOS en SBIC opereren.

A = Detailhandel
B = Overige Handel en Tussenpersonen
C = Nijverheid en Industrie
D = Financiële Instellingen en Verzekeringswezen
E = Verkeersbedrijven
F = Hotel-, Café- en Restauratiebedrijven en Amusementsbedrijven
G = Bedrijven op het Gebied van de Mijnbouw en de Industriële Verwerking van Mineralen
H = Bosexploïtatiebedrijven en Bedrijven op het Gebied van de Industriële Verwerking van
Bosprodukten
Tijd
Plaats

: telkens van 09.00 - 12.00 uur.
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 (KKF hal) en
R.P. Bharosstraat 68 op het Districts-Commissariaat te Nieuw Nickerie.

Op de dag van de verkiezing dient u mede te nemen: uw oproepingskaart en uw ID-kaart.
Kiesgerechtigde ondernemers die om welke reden dan ook geen oproepingskaart hebben ontvangen, worden uitgenodigd zich met hun ID-kaart aan te melden op de stemlokatie om een (duplicaat) oproepingskaart in ontvangst
te nemen.
Doe mee aan de verkiezing en kom zo uw maatschappelijke plicht na.

De Kamer is ingesteld bij
wet waarin haar taken en
bevoegdheden zijn opgenomen als ook de rol van
de secretaris, het bestuur
en de leden van de Kamer, terwijl ook de relatie
met de Minister van H.I.
wettelijk is vastgelegd.
Een van de belangrijke
taken van de secretaris is
het beheer van goederen
en financiële middelen.
De voorzitter heeft voortdurend toezicht op alle
middelen van de Kamer.
De relatie met de minister
is dat de KKF vooraf een
begroting ter goedkeuring
moet indienen en het jaar
daarop een jaarverslag.
Wat de aantijgingen betreft, merkte Bissumbhar
op dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
en voor een juist beheer
van de geldmiddelen
krachtens artikel 33 van
de Landsverordening van
de KKF bij de Secretaris
ligt, terwijl de Voorzitter
voortdurend toezicht dient
te houden op het beheer
van de geldmiddelen.
Daarom is met de aantijgingen de integriteit van
deze personen aan de
orde. Hij benadrukte dat
de naam van de ex-secretaris mw. Rita Ramdat die
de Kamer heeft gediend
en bekend stond als een
heel integere en strenge
vrouw, in principe ook
meegenomen wordt in de
beschuldigingen. Voorts
wordt ook de integriteit
van het bestuur en alle
Kamerleden die belast
zijn met controle werkzaamheden aangetast.
De KKF vond het daarom
belangrijk de media te
informeren over de wijze
waarop zaken bij de KKF
in de afgelopen jaren zijn
gedaan.

Jaarrekeningen

De Jaarrekeningen worden in april door de Secretaris opgesteld, waarna ze
gecontroleerd
worden
door de accountant die ze
opmaakt met een verklaring van goedkeuring. Tot

en met 2010 zijn de jaarrekeningen
allemaal
goedgekeurd. Op de persbriefing lagen de jaarrekeningen en verslagen allemaal ter inzage van de
medialui. De Jaarverslagen mogen overigens
door alle ingeschreven
bedrijven worden ingezien. Bissumbhar begrijpt
niet waarom de beschuldigers en aantijgers geen
gebruik hebben gemaakt
van hun recht om inzage
te hebben in de jaarrekeningen alvorens hun beschuldigingen te uiten. De
Voorzitter merkte op dat
soms de vraag rijst of het
niet de liquide middelen
(die rond de 4 miljoen
SRD bedragen) zijn, die
sommigen inspireren en
motiveren om het bestuur
van de Kamer over te
nemen.

Werkarmen

De voorzitter ging in op de
historie van de KKF business units, de stichtingen
BUSOS en SBIC, die met
toestemming van de minister van HI zijn opgericht
opdat de Kamer op een
moderne en internationaal
gebruikelijke wijze haar
zaken kan doen. Beide
stichtingen zijn werkarmen van de Kamer en in
de Jaarrekening is die
relatie ook duidelijk zichtbaar. De jaarrekeningen
van beide units lagen tijdens de briefing ook ter
inzage. De voorzitter benadrukte dat zaken op de
meest correcte wijze zijn
gedaan en dat de Kamer
graag wil dat de media dat
ook weet.

Oproepingskaarten

Over de oproepingskaarten, waarvan beweerd is
dat ze fraudegevoelig
zouden zijn, gaf de voorzitter ook een reactie,
maar wees de medialui
ook op het kunnen raadplegen van de juridisch
adviseur, Mr. Baarh, indien zij daar behoefte aan
hadden. De oproepingskaarten zijn conform het
model dat de wet voor-

schrijft en zijn aan de kiesgerechtigde ingeschrevenen toegezonden. Er
hoort stempel noch handtekening bij en ze zijn in
principe al ongeldig als er
een stempel of handtekening op wordt geplaatst.
Omdat de verkiezingen
krachtens de wet tussen 9
en 12 uur gehouden moeten worden, is het onmogelijk ze voor alle acht
branches op één dag te
houden. Met de door de
minister van HI benoemde
verkiezingscommissie
o.l.v. Ir. Lothar Boksteen is
hierover overleg geweest.
De wet biedt overigens
ook de mogelijkheid om
de verkiezingen op meerdere dagen te houden.
Om ondernemers zoveel
mogelijk de ruimte te geven om te stemmen is
voor drie dagen gekozen.
Benadrukt werd dat geen
der partijen er meer of
minder voordeel of nadeel
aan heeft dat de verkiezingen slechts in Paramaribo bij de KKF en in
Nickerie op het Commissariaat worden gehouden.

Vragen

Op de uitnodiging om vragen te stellen werd volop
ingegaan door de aanwezige journalisten van de
diverse mediahuizen. Op
alle vragen werd ruim
ingegaan waarbij onduidelijkheden werden weggemaakt en beschuldigingen afdoende werden
weerlegd. De voorzitter
weersprak ook ten stelligste de beschuldiging dat
de KKF snoepreisjes aan
de minister van HI zou
hebben aangeboden. Er
zijn door het Suriname
Business Forum met
daarvoor bestemde EUfondsen missies georganiseerd naar Trinidad,
Aruba, Colombia en Chili
om best practises in onze
regio te bestuderen en het
was van belang voor ons
bedrijfsleven dat ook de
minister van HI daarbij
werd betrokken.
RMD

CITAAT
"Wij mensen hebben allemaal onze goede en slechte kanten. Maar wat
positieve mensen onderscheidt is een vastberadenheid om hun best te doen
en niet te zwichten voor negatieve dingen bij zichzelf of om hen heen”.
(Dr. Judith Orloff)

Partners

De partners in de Micro
Ondernemers Expres zijn
GODO, de Nationale
Vrouwenbeweging, Interconnect Caribbean, Stichting de Drie Ankers, de
VSB en de KKF. De benadering van dit mobiele
informatiebureau is dat de
doelgroep op de diverse
werkplekken wordt opgezocht. Een soort 'Onestop-window' waar microondernemers terecht kunnen voor relevante informatie zonder hun werkplek te moeten verlaten.
Er worden geen geldza-

ken in de bus afgehandeld. Daarvoor moet men
naar GODO, die microkredieten verleent. De service van de mobiele unit is
ook voor starters die op
één plek alles te weten
kunnen komen over procedures die doorlopen
moeten worden. Bestaande bedrijfjes worden
geïnformeerd en desgewenst begeleid om succesvol te worden. Met het
oogmerk is het doel om
operaties in de informele
sfeer over te hevelen naar
het formele.

Evaluatie

Via de media wordt regelmatig aangegeven waar
de Micro Ondernemers
Expres zal staan voor
dienstverlening aan de
doelgroep. Het project
loopt al vijf maanden en
een tussentijdse evaluatie
leert ons het hiernavolgende betreft de ontwikkeling micro-ondernemerschap, waarbij het volgende kan worden vermeld,
dat in de districten de
potentie het hoogste is
vergeleken met Paramaribo.
RMD

KIJK UIT NAAR DE MICRO ONDERNEMERS EXPRESS, HET MOBIELE
KANTOOR DAT ZICH DOOR STAD EN DISTRICT BEGEEFT!
ROUTE:
di. 13 dec. 2011
Tijd: 09.00 - 14.00 uur
Plaats: Coronie
do. 15 dec. 2011
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Plaats: Zanderij en omstreken

Wist

u

dat ?

Als je positiever wordt zul je meer positieve mensen en situaties aantrekken, stelt dr.
Judith Orloff in haar boek 'Tien formules voor positieve energie'. Maar hoe kun je je
positieve signalen versterken? Dr. Orloff geeft de volgende adviezen. 1) Identificeer
je sterke punten en praat erover. Als je het voor jezelf opneemt en uit je schulp
kruipt, vergroot je je energieveld. Denk niet aan onzekerheid maar aan kracht. 2)
Richt de energie van je hart naar buiten. Liefde creëert een onweerstaanbare aantrekkingskracht en maakt ons en andere mensen gelukkig. Zend deze vibraties naar
buiten. Mensen worden zachter, voelen zich veilig, willen meer van deze vibraties
ontvangen. Hoe aardiger je bent voor jezelf en voor anderen, des te meer liefde geef
je. 3) Mediteer regelmatig. Baanbrekend onderzoek heeft aangetoond dat we met
regelmatig mediteren onze gebruikelijke stemmingen positief kunnen beïnvloeden.
Concentreer je op wat je opbeurt en niet op negatieve gevoelens. Je vibraties zullen veranderen en mensen zullen daarop reageren. 4) Hou een emotionele schoonmaak. Wanneer negatieve gevoelens verdwijnen, wordt je energie stralender.
Negatieve gevoelens genezen voorkomt een opeenhoping van giftige stoffen in je
energieveld. Met het consequent afbreken van het negatieve maak je plaats voor
meer licht in je wezen. Deepak Chopra zegt van het boek van Judith Orloff het volgende: " Dit boek neemt je mee op een wonderlijke reis langs alle mysteries van de
menselijke energie. Een echte aanrader voor iedereen die last heeft van stress, angsten of het opgejaagde leven van alledag”. Dr. Judith Orloff is gerommeerd psychiater en verbonden aan de UCLA universiteit van Californië in Los Angeles, VS.
De oorspronkelijke titel is: 'Positive Energy - 10 extraordinary prescriptions for transforming fatigue, stress and fear into vibrance, strenght and love'. De Nedertlandse
versie van dit 315 paginas tellend boek is uitgegeven door Het Spectrum B.V.
Postbus 2073 3500GB Utrecht.

www.surinamechamber.com

Taken

Ontwikkeling micro-ondernemerschap
Vijf maanden geleden, om precies te zijn op 15 juli 2011, werd bij
GODO aan de Keizerstraat de Micro Ondernemers Expres, officieel in
gebruik genomen. De bus, ingericht als een informatiebureau voor
advies, begeleiding en info over microkredieten, heeft inmiddels verschillende lokaties aangedaan en in KKF-Info, het wekelijkse radioprogramma van de Kamer, werd onlangs informatie verschaft over
hoe zaken tot nu toe zijn verlopen.

VISIT OUR WEBSITE:

Het KKF panelteam (v. links n. rechts): Mr. A. Baarh, Secretaris J. Pancham,
Voorzitter N. Bissumbhar, Adj. Secretaris R. Perri en
Beleidsadviseur F. Vreden

Douanekoersen
M.i.v. 29/11/2011 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,47
Pound sterling
5,21
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
430,71
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,44
Brazil real
1,80

