ACTS
Maandag 26 september 2011

De ambassade van de Republiek Suriname in Parijs, Frankrijk, wordt
van 24 - 26 oktober a.s. geïnaugureerd en geïntroduceerd aan de
wereld. Ambassadeur Harvey H. Naarendorp heeft in verband hiermede uitnodigingen doen uitgaan naar o.a. ons bedrijfsleven.
De visie van onze ambassade in Frankrijk is een
inspirationele diplomatiek
geleide agentschap te
zijn, dat uitblinkt in innovatieve policy en handelsinitiatieven dit in nauwe samenwerking met ons bedrijfsleven, waarbij toewijding en partnerschap met
de Europese Gemeenschap gekoesterd worden.

Activiteiten

Het bezoeken van de
inauguratie biedt unieke
kansen om onze ondernemingen te profileren bij
vele nieuwe potentiële
partners en investerings-

kansen. De ambassade
zal voor onze private sector facilitair zijn als een
‘window’ naar Europa. Bij
de opening op 24 oktober
zullen o.m. Surinaamse
culinaire kunst , muzikale
variëteit, mode en dans
worden gepresenteerd.
Op 25 en 26 oktober worden er seminars gehouden over mijnbouw, duurzame toerisme en milieu.

sen aan het bedrijfsleven
en overheidsagentschappen om kennis en ideeën
uit te wisselen met o.a. de
‘key speakers’ en captains
of industry’; het bespreken en bediscussiëren
van handel , investering
en partnerschappen; en
het hebben van directe
interactie met bestaande
en operationele entiteiten
in Suriname.

Kansen

Info

Op een business expo
van 24 t/m 26 oktober zullen een variëteit aan business en wetenschappelijke mogelijkheden worden
belicht. Het 3-daagse programma biedt unieke kan-

Voor meer info over participatie in dit grootse evenement kan contact worden opgenomen met de
KKF tel. 530311, e-mail:
chamber@sr.net
RMD

CITAAT
"Wie anderen overwint is sterk. Wie zichzelf overwint is machtig”. (Lao Tse)

Certificaatuitreiking Operators Zwaar materieel
Bij de KKF is op 20 september j.l. aan 9 personen
het internationaal erkende
certificaat voor de bediening van zwaar materieel
uitgereikt. Het ging om de
loader, de skidder of de
dozer. De cursisten waren
meest werknemers van
bosexploitatiebedrijven.
Alle 20 personen die met
de cursus begonnen,
haalden de eerste fase;
de tweede fase werd door
19 personen met succes
afgerond. De laatste fase,
de stage of praktijkfase
werd door 9 personen
afgerond. Onder de geslaagden bevond zich ook
een dame die het certificaat voor Logloader-operator behaalde.
Deze
door het Platform Houtsector Suriname (PHS)

Succesvolle trainees tonen hun certificaat,
uiterst rechts CHEEC-directeur R. Tawjoeram
georganiseerde cursus
was mogelijk, dankzij financiering uit het door
Tropenbos beheerde Capaciteitsfonds Bos & Natuur (CBN). De cursus
werd verzorgd door de
Caribbean Heavy Equip-

ment Education Center
(CHEEC); de geslaagden
werden o.m. toegesproken door vertegenwoordigers van PHS, CBN en
Stichting Bosbeheer en
Bostoezicht (SBB).

Women in Leadership Conference 2011
Op Trinidad wordt op 18 oktober a.s. de “Women in Leadership Conference 2011”
gehouden. Het thema is “Advancing Women in Business”. De conferentie beoogt
vrouwen uit alle beroepen te versterken in hun leiderschapscapaciteiten. Keynote
speaker Dr. Carol Kinsey Goman zal het o.m. hebben over ‘The Silent Language of
Leaders - How to Lead’. Dr. Louis Frankel ook een keynote speaker, zal spreken
over ‘Ways for Women to take Charge at Work’. Deadline voor registratie is 14 oktober 2011. Voor meer info: conferencing@gsb.tt of fax.: 662-1411.
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De Europese Commissie (EC) heeft de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) aan
het werk gezet en een begin gemaakt met strenger economisch toezicht. De lidstaten krijgen een aantal dringende aanbeveling zoals het zich houden aan bezuinigingsplannen. De EC verwacht dat de landen op haar aanbevelingen spoedig actie
zullen ondernemen. Ze neemt alle 27 landen onder de loep en zal jaarlijks in juni met
dringende aanbevelingen komen. Dit jaar gebeurde dat voor het eerst. Voor wat
Nederland betreft kan een deel van de aanbevelingen geïnterpreteerd worden als
verkapt compliment van: 'Ga zo door'. Zo krijgt het land een pluim voor het voornemen om al in 2012 zijn begrotingstekort onder de 3% te krijgen. Dit is een jaar eerder dan door Brussel voorgeschreven. De EU lidstaten zullen voortaan tekst en uitleg moeten geven als ze de aanbevelingen van de EC naast zich neerleggen.
Rotterdam, Nederland, behoort niet meer tot de grootste havens van de wereld. Ze
staat nu op de 4e plaats maar is nog de grootste haven van Europa en wil dat zo
houden. De havens van Shanghai en Singapore hebben Rotterdam ingehaald en
volgens Hans Smits, topman van Havenbedrijf Rotterdam zal Rotterdam in de
komende 10-15 jaar verder zakken naar de 10e plaats op de wereldranglijst. Dat
vindt hij niet erg als Rotterdam maar de grootste haven blijft van Europa en de logistieke ketens die via haar lopen maakt tot de meest efficiënte en duurzame.
Het Amerikaanse Gerechtshof bekrachtigde in mei j.l. een omstreden wet die de
staat de macht geeft om ondernemingen die bewust illegalen aannemen hun vergunningen te ontnemen. Werkgevers omschrijven deze bepaling,die het immigratie
probleem voor een groot deel in de schoenen schuift van het bedrijfsleven, als
oneerlijk en draconisch. De 'business death penalty' kan al bij een tweede overtreding worden opgelegd. Landbouwbedrijven zeggen hiermee in één klap de helft van
hun arbeiders te verliezen omdat het gaat om zwaar en moeilijk werk, waar maar
weinig Amerikanen in geïnteresseerd zijn.

KKFacts

KANDIDAATSTELLING
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN

Ondernemersavond

De Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij met verwijzing naar GB 1962 no. 107, artikel 18, bekend dat voor de verkiezing van de
leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2011 de gelegenheid tot
kandidaatstelling is vastgesteld ten kantore van de Kamer aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37 van :
24 tot en met 28 oktober 2011
des morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur
zulks op grond van GB 1962 no. 107 artikel 18.
Gedurende het tijdperk van de kandidaatstelling, welke is van 24 tot en met 28
oktober 2011, kunnen ten kantore der Kamer aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg
37 van des voormiddags 09.00 uur tot 12.00 uur voor iedere bedrijfsgroep, resp.
categorie, opgaven van kandidaten en kandidaten plaatsvervangers worden ingeleverd. De opgaven dienen te worden ondertekend, indien onder de bedrijfsgroep
resp. categorie waarvoor de kandidaatstelling geschiedt, niet meer dan 200 zaken
op de kiezerslijst voorkomen, door de kiesgerechtigden van 10% van het aantal
onder de bedrijfsgroep, resp. categorie op de kiezerslijst voorkomende zaken en
indien op de kiezerslijst onder de betreffende bedrijfsgroep resp. categorie meer
dan 200 zaken voorkomen, door de kiesgerechtigden van tenminste 20 onder die
bedrijfsgroep, resp. categorie voorkomende zaken. De opgaven dienen voorzien
te zijn van de schriftelijke verklaringen van de kandidaten en kandidaten plaatsvervangers dat zij hun kandidatuur aanvaarden.

Voor de rest van de
maand september is er
geen ondernemersavond.
Wij vangen weer aan op
dinsdag 4 oktober 2011.

Brazilië

De formulieren voor de bedoelde opgaven en verklaringen zijn vanaf 01 oktober
2011 kosteloos voor kiezers verkrijgbaar ten kantore van de Kamer.
De inlevering van de opgave van kandidaten geschiedt ten kantore van de Kamer
persoonlijk door een der ondertekenaars.

21 - 30 october 2011:
“48th EXPOFEIRA of
AMAPA - BUSINESS
OPPORTUNITIES
FAIR”
Locatie: Parque de
Exposiçoes Agrônomo
Antocio Roberto da
Silva in Macapa
www.amapa.gov.br

Met inachtneming van hetgeen t.a.v. de verkiezing van de leden van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken in de Landsverordening 1962 GB no. 85 en in het
Kiesreglement Kamer van Koophandel 1962 (GB no. 107) juncto GB 1962 no. 128
is geregeld, zal de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname bestaan uit
21 leden (één en twintig leden), die de hieronder gespecificeerde, in Suriname
bestaande bedrijfsgroepen vertegenwoordigen. Het aantal vertegenwoordigers
per bedrijfsgroep ziet er als volgt uit:

OPROEP
HOUTTRANSPORTEURS

Aantal Bedrijfsgroepen
4

"DETAILHANDEL"

4

"OVERIGE HANDEL EN TUSSENPERSONEN"

3

"NIJVERHEID EN INDUSTRIE"

2

"FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN"

2

"VERKEERSBEDRIJVEN"

2

"HOTEL-, CAFÉ-, EN RESTAURANTBEDRIJVEN EN
AMUSEMENTSBEDRIJVEN"

2

"BEDRIJVEN OP HET GEBIED VAN DE MIJNBOUW EN DE
INDUSTRIELE VERWERKING VAN MINERALEN"

2

"BOSEXPLOITATIEBEDRIJVEN EN BEDRIJVEN OP HET GEBIED
VAN DE INDUSTRIELE VERWERKING VAN BOSPRODUCTEN"

Het Platform Houtsector Suriname (PHS)
roept hierbij alle houttransporteurs op om
zich te laten registreren
voor een op te zetten
training zwaar transport van (rond)hout
en wel i.v.m. de op
komst zijnde verscherping van de wettelijke
vereiste regels voor
zwaar transport.
Registratie fee: SRD
500,- p.p.
Voor meer info gelieve
te bellen naar het
KKF-Secretariaat
Tel. 530311, 530313

Kamer van Koophandel en Fabrieken
Drs. Narpath Bissumbhar
Voorzitter

Managers moeten paradigma
verschuiven

De zakenwereld gaat naar een tijdperk van minder sturing door autoriteiten en minder procedures, waarbij er vertrouwd kan worden op
leiding die voortkomt uit gedeelde waarden. Missies en waarden
moeten aan de basis liggen van elke beslissing en elke activiteit in
elke organisatie. Effectief leiderschap leidt ertoe dat mensen zich
scharen rond een missie die hen inspireert om hun best te doen.

Leiderschap

Leiderschap moet het potentieel van anderen naar
boven halen en begeleiding bieden. Succesvolle
leiders brengen een missie over op een wijze die
haar begrijpelijk maakt
voor anderen. De echte
leider, zo zegt business
guru Colin Turner, verzelfstandigt zijn mensen dusdanig dat ze met succes
naar een gezamenlijk doel
toewerken. Dat kan hij
slechts door hun potentieel volledig te ontwikkelen. Effectieve leiders stralen energie uit omdat ze
houden van hun doel.
Volgens Turner vragen de
enorme veranderingen in
de wereld van vandaag,
om een bepaalde stijl van
leiderschap. Verouderde

ROUTE

paradigma's worden vervangen door een paradigma van effectief leiderschap van hoge kwaliteit
en gebaseerd op principes: een model van denken en doen.

Cruciaal

Leiderschap in deze eeuw
hoort geworteld te zijn in
de volgende, volgens Turner, cruciale factoren voor
succes. Hij noemt er zeven: 1) overeenstemming
met universele principes,
2) gedeelde waarden, 3)
inspirerende visie en missie, 4) verzelfstandiging,
5) planning, 6) teambuilding en 7) doorlopende
studie voor de ontwikkeling van karakter en bekwaamheid. De effectiefste manier om een begin

te maken met het ontwikkelen van een leiderschapsparadigma in individuen, is breken met de
traditie. Managers moeten
hun paradigma verschuiven door de omschrijving
van hun titel in gedachten
aan te passen, waardoor
ze hun situatie met nieuwe ogen gaan zien en dingen ontdekken waarvan
ze het bestaan eerder
wellicht niet vermoedden.
Ze gaan hun mensen zien
als bron van mogelijkheden, mensen met een hart
en hersenen die zich kunnen ontwikkelen, zodat op
efficiënte wijze gebruik
han worden gemaakt van
hun creativiteit, hun gaven
en vindingrijkheid.
RMD

Di. 27 sept. 2011: 08.00 - 14.00 uur
Terrein Districtscommissariaat Nieuw Amsterdam
Do. 29 sept. 2011: 08.00 - 12.00 uur
Noodmarkt Kankantriestraat
(wijzigingen voorbehouden)

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

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 - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 20/09/2011 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,57
Pound sterling
5,26
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
436,79
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 7,01
Brazil real
1,91

