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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond

BEKENDMAKING

“Nijpende valuta (US$) beschikbaarheid”

De Kamer van Koophandel en Fabrieken maakt hierbij aan alle ingeschrevenen in het Handelsregister bekend dat zij hun jaarbijdrage vóór
01 april 2019 voldaan dienden te hebben (art. 20 G.B. no. 123).

: dinsdag 14 mei 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: KKF-Conferentie hal

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich te
nemen en te discussiëren, voorts naast telefonische- en email-, ook persoonlijke feedback te geven voor eventuele doorgeleiding naar betreffende instanties en oplossen
van knelpunten. Daarnaast is netwerken een wezenlijk onderdeel van de ondernemersavond; visite kaartjes horen er dan ook bij.

Op alle ingeschrevenen wordt een beroep gedaan om hun jaarbijdrage
vóór 01 juli 2019 aan te zuiveren. Dit kan geschieden van maandag tot en
met vrijdag van 08.00 – 16.00 uur bij de kassa aan de Gravenberchstraat
no. 33 of bij onze filialen.

Toekomstgericht denken en transformatie
Toekomstgericht denken doet een beroep op ons scheppend vermogen. Het
‘Problem solving model’ wordt gebruikt als een reactie op problemen terwijl
‘Organisatietransformatie ‘Path finding’ betreft oftewel zoeken naar nieuwe
ongebaande wegen. Onderzoeken van diverse universiteiten leiden tot de conclusie dat topmanagers holistische en intuitieve denkers zijn die continu afgaan
op ingevingen om problemen die te complex zijn voor rationale analyse het
hoofd te bieden.
Excellerende managers zouden creatief zijn doordat zij intuïtie combineren met rationaliteit. Transformatie wordt in verschillende betekenissen gebruikt: 1) als verschuiving van visie en denken en van waarden en basisveronderstellingen; 2) als verschuiving van polariteiten in de richting van integratie en 3) als verschuiving op zijnsniveau. Transformatie als verschuiving van visie en denken betreft ‘Refraiming’ waarbij het probleem in een wijdere context wordt geplaatst. Oplossingen worden buiten
het system gezocht en dat leidt tot structurele veranderingen. Het system zelf staat ter
discussie. Soms zijn wij gevangen binnen een bepaalde context. Aangedragen oplossingen blijken dan vaak zelf het probleem te zijn. Bij transformatie als verschuiving van
waarden en veronderstellingen worden deze veronderstellingen van waaruit wij denken en handelen onder het vergrootglas geplaatst en kritisch bekeken. Moeten ze herzien worden? Zijn onze premissen wel juist? Bij transformatie als verschuiving van
polariteiten richting integratie worden de polariteiten overstegen en op ervaringsniveau wordt heelheid opgezocht. Er is sprake van en/en denken i.p.v. of/of denken.
Transformatie als verschuiving op zijnsniveau maakt gebruik van metaforen, analogieën en verhalen om bedoelingen duidelijk te maken. Organisaties worden in een
nieuwe ruimte geplaatst om te zien wat het oplevert aan nieuwe inzichten. Wat maakt
bijvoorbeeld een kampioensploeg die goud behaalde ons duidelijk als wij een vergelijking maken met een concrete situatie in een bepaald bedrijf?
RMD

Ondernemerschap en mentale kracht
Ondernemerschap als carriere optie is prachtig maar vereist wel dat wie dat
ambieert mentaal sterk in de schoenen staat. Mentale kracht blijkt meer uit wat
nagelaten wordt dan uit wat gedaan wordt. Ontwikkeling van deze kracht komt
neer op beheersen van gedachten, emoties en gedrag.
In het boek ‘13 things that mentally strong people don’t do’ bespreekt Amy Morin mensen die zich onderscheiden door mentale kracht. Deze mensen kampen niet met zelfmedelijden omdat dit tijd verspilt, negatieve gevoelens opwekt en relaties ondermijnt.
Een tweede kenmerk van deze mensen is dat zij hun ‘Power’ niet uit handen geven
want als anderen je acties beheersen bepalen zij ook jouw succes en eigenwaarde.
Ten derde zijn mentaal sterke mensen niet bang voor veranderingen omdat je anders
je groei remt waardoor concurrenten je voorbij zullen striven. Zij focussen niet op
zaken waarop ze geen grip kunnen hebben want wie alles onder controle wil hebben,
zijn omgeving volledig wil beheersen, verraad daarmee bezorgdheid en angst.
Kenmerk 5 is dat hun mentale kracht ook blijkt uit het niet proberen iedereen tevreden
te stellen. Een people pleasing mindset moet vermeden worden ‘because you can’t
please everyone. De overige acht kenmerken van mentaal sterke mensen betreffen:
Niet bang zijn om goed overwogen risico’s te nemen; niet rondhangen in het verleden
maar wel ervan leren om niet steeds dezelfde fouten te maken. Zij benijden anderen
hun successen niet en geven niet op na een eerste mislukking onder het motto:
‘Bouncing back after failure will make you stronger. De mentaal sterke mens denkt niet
dat de wereld hem ook maar iets verschuldigd is. Deze mens focust op prioriteiten en
vergelijkt zich niet met anderen. Onmiddellijk succes wordt niet verwacht, er is bereidheid tot realistische verwachtingen. Anderzijds zijn mentaal zwakke personen ongeduldig, overschatten hun vaardigheden en onderschatten de tijd die verandering vergt
en dus verwachten ze onmiddellijk success. Het is belangrijk de ogen gericht te houden op je visie en volhardend naar het verwezenlijken daarvan toe te werken. RMD

In verband met de verkiezing van de leden der Kamer dit jaar zullen
slechts ingeschrevenen die vóór 01 juli 2019 hun jaarbijdrage hebben
voldaan op de kiezerslijst geplaatst kunnen worden (art. 7 G.B. 1962 no.
85).

KKF Vestigingen
Hoofdkantoor

Gravenberchstraat 33

(597) 530311
(597) 530313

Paramaribo Noord

J.B.S. Rebostraat 74

(597) 530311 # 143

Wanica Kwatta

Kwattaweg Br. 664

(597) 530311 # 146

Wanica

Vierkinderenweg #2/ Hoek
Indira Ghandiweg

(597) 530311 # 145

Commewijne

Oost-westverbinding # 251

(597) 530311 # 144

Marowijne

Granpasieweg 1

(597) 8807859 # 148

Saramacca Groningen

DC gebouw

(597) 8645723 # 147

Nickerie

G.G. Maynardstraat 34

(597) 0210485

Sipaliwini

Atjoni

(597) 8806760

Brokopondo

Klaaskreekweg 30

(597) 8808340

Brownsweg

Wakibasoe I

(597) 8646192

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr

OPSCHONING HANDELSREGISTER
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

ADRES

ACTIVITEIT

41738

SIBENDIE MOFINA STORE

Faiselweg 23

41822

TJOKROPAWIRO DJOEMINAH

Kankantriestraat O/d Noodmarkt vak B no. 10

41838

AG - OTOPANTI

Puleowinastraat 21

Bemiddelingsbureau

42556

CLEMENT R. JORDEN

Powisistraat 309

Autobusdienst

42623

WINKEL KROMOSADJAH

Ridoewanstraat 55

Winkelier

42676

R.S. KARIJODIWONGSO

Transportbedrijf

42713

RISK & SECURITY MANAGEMENT

Havenlaan Zuid (Nieuwe
Havencomplex)
Houtbijstraat perceel 200

42991

J-SEC-JOHNS

Gadosabistraat 24

Bewakings- En Beveiligingsdienst

43395

TRANSPORTBEDRIJF TIRBENI

Quatrostraat 116

Transportbedrijf, Aannemer

43474

MARLON EIFLAAR

Kayzerstraat 1

Taxibedrijf

43481

SPACE JAM

Meyerweg 18

43551

BENCO'S PROMOTION

Peu Et Contentstraat 101

43858
43892

BEMIDDELINGSBUREAU PANDAY Twee Kinderenweg 25
afgekort B.B.P.
Duisburglaan 23
CLIVALRO BETONBEDRIJF

Grafisch Ontwerpbureau,
Copieerbedrijf
Servicebureau, Promotion
Bureau, Distributeur
Bemiddelingsbureau

44040

LIU XIAO YING

Fosforstraat 6

Importeur

44121

NARAIN'S TROPICAL FOOD afgekort N.T.F.

Bersabalaan 62

Importeur, Exporteur

44161

LIM HIM

Welgedacht A-weg BR. 298

Eet- En Drankinrichting, Winkelier

44244

LIBRA SALOMON

Abonestraat 52

Exporteur, Transportbedrijf, Importeur

44359

SUPERMARKT MATABHIEK

Weg Naar Peperpot BR. 185

Eet- En Drankinrichting, Winkelier

44484

WENDELL LATTIG TAXI

Kinkajoestraat 23

Verhuurbedrijf, Taxibedrijf, Monteur

44703

AXESS POINT

Washingtonstraat 44

Servicebureau, Opleidingsinstituut,
Computerbedrijf

Technische ondersteuning voor midden- en kleinondernemers (SME’s)!

44956

DIKENALI

Willem Anthonielaan 39

Exporteur

Business Innovation Suriname (B-inno), werkarmen KKF, biedt i.s.m. de PUM,
technische expertise aan SME’s. Hebt u behoefte aan verbetering van een proces of een procedure binnen uw bedrijf of anderzins, neemt u contact met ons op:
Telefoon
: 437982
Email
: info@businessinnovation.sr
Website
: www.businessinno
Facebook
: businessinnovationssuriname

45130

A.R.F. ROSAN

Lust En Rust Serie A no. 7

Verhuurbedrijf

45298

SOBOSUR

Quitostraat 11

Importeur, Exporteur, Leverancier,
Servicebureau

28973

J.S. OORD

Kennedyweg 97

COFWES Transportsector Incentives
De Landtransport subsector Federatie COFWES heeft de volgende incentives
pending:
1. De goedkeuring van het Ministerie van Financiën om banden invoerrechtenvrij te
importeren t.b.v. zwaartransport.
2. De goedkeuring van het Ministerie van Financiën voor vrijstelling van de Rij en voertuigen belasting van aanhangwagens.
3. De commitment van Min OWT&C voor verbetering van de infrastructuur, m.n. cruciale wegen en bruggen waar zwaartransport zich dagelijks over begeeft.
4. Korting op brandstoftarieven voor de subsector.
De incentives zijn uitsluitend bestemd voor de leden van de organisaties die tezamen
Cofwes vormen. Met name:
1) Suriname Bustransport Cooperatie G.A
a) Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO)
b) Surinaamse Coach & Touring Cooperatieve Vereniging G.A.
2) Suriname Taxivervoer Coöperatie G.A
a) Vereniging van Taxihouders in Suriname (Vetahos)
b) Surinaamse Autobustaxi Cooperatieve Vereniging G.A. afgekort SACOV G.A.
3) Suriname Landvracht Transport Coöperatie G.A.
a) Cooperatieve Surinaamse Houttransport Cooperatieve Vereniging G.A.
b) Cooperatieve Vereniging van Container transporteurs in Suriname G.A.
c) Cooperatieve Vereniging van Truckhouders in Suriname G.A.
d) Cooperatieve Vereniging van Zwaar materieel Transport in Suriname G.A.
Houders van transport middelen van een van voornoemde categorieën worden
gevraagd zich te melden bij hun respectieve organisaties. Voor de registratie is vereist het kentekennummer van het transportmiddel en de identificatie van de eigenaar.
Belanghebbenden kunnen zich voor informatie ook wenden tot het secretariaat van
COFWES
Adres: KKF Kernkampweg # 37
SMS nummer : 7140804
Telefoon
: 532370
E-mail
: info@federatie.sr

Winkelier
Eet- En Drankinrichting

Adviesbureau, Opleidingsinstituut,
Bewakings- En Beveiligingsdienst

www. surinamechamber.com

Fabrikant

Taxibedrijf, Autobusdienst

