ACTS
Maandag 27 september 2010

Drs. Joanne Pancham (28), bedrijfseconoom, is de nieuwe secretaris
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). In mei 2009 trad
ze in dienst bij de Kamer en werd in februari 2010 benoemd tot
adjunct-secretaris. In augustus j.l. werd ze waarnemend secretaris en
recentelijk per september secretaris. Drs. Pancham vervangt mw.
Rita Ramdat - Thakoer, die met pensioen is gegaan.

De functie van secretaris
van KKF is vergelijkbaar
met een directeursfunctie.
De secretaris geeft sturing
aan de organisatie. Zij is
o.m.
verantwoordelijk
voor het personeelsbeleid, voor een verantwoorde besteding van de geldmiddelen conform de door
HI goedgekeurde begroting en ze ziet erop toe dat
het personeel op de diverse afdelingen hun werk
verrichten conform de regels die zijn overeengekomen. Drs. Pancham heeft
zelf de afdelingen scannen, het secretariaat, het
Handelsregister en Financiën doorlopen. Ze heeft
ook namens de Kamer
trainingen verzorgd aan
trainees van de cursus
Business
Start-up
&
Business Planning. Een
belangrijk onderdeel van
haar taak is het voorbereiden i.s.m. de voorzitter
Drs. Narpath Bissumbhar,
van de bestuurs- en

Kamervergadering. Deze
vergaderingen woont zij
ook bij voor de verslaglegging. Voorts vergadert de
secretaris wekelijks met
het
managementteam
bestaande uit de adjunctsecretarissen drs. Rachel
Perri,
Tesca
Eersel,
Aradhana Sewradj en de
coördinator
Finance,
Aswini Ramlal. Aan de
orde komen dan allerhande zaken m.b.t. het
Kamerwerk en besluitvorming daarover.

CV

Drs.
Joanne
Cindy
Pancham is in 2008 aan
de Anton de Kom Universiteit afgestudeerd als
bedrijfseconoom. In dat
jaar nam ze ook met goed
gevolg deel aan een
CEFE-training van trainers waardoor ze bevoegd is de training
'Business Start-up and
Business Planning' te
geven. In 2009 was ze
Co-Trainer van de Con-

sulenten Training en sedert augustus j.l. volgt ze
de training Praktische
Kwaliteitsmanagement.
Drs. Pancham was van
oktober 2007 tot mei 2009
administratief medewerkster op het FUWIVA
secretariaat. Sedert mei
2008 heeft ze tot heden
ook part time gewerkt als
trainer Business Start-up
& Business Planning.
De redactie van KKF-Acts
feliciteert mw. Pancham
met de benoeming tot
secretaris en wenst haar
succes en wijsheid toe bij
het uitoefenen van haar
functie.
RMD

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

CITAAT

“Zolang mijn aandacht in het heden is, zal mijn intentie voor
de toekomst zich manifesteren, want de toekomst wordt in
het heden gemaakt”. (Yor Sunitram)

Bezoek Franse delegatie
Een delegatie van de
Chamber de Commerce et
D'Industry de la Guyane
(CCIG) o.l.v. voorzitter
Jean-Paul Le Pelletier
was op donderdag 23 september j.l. voor een kennismakingsbezoek bij de
KKF. De delegatie werd
o.a. ontvangen door KKFvz. Narpath Bissumbhar,
KKF-ovz. Molijn Abas en
KKF-secr. Joanne Pancham. Aan de orde kwamen o.m. samenwerking
in de educatie sector, stimulering van de transport
- en toerisme sector en stimulering van de export
tussen beide landen.
CCIG zal een samenwerkingsovereenkomst aangaan met de Chamber of
Commerce Macapa Bra-

Website
E-mail
Redactie

Opmaak

Groepsfoto Franse delegatie tezamen met
KKF-toppers
zilië en heeft voorgesteld
dat KKF overweegt om te
participeren in deze samenwerkingsovereenkomst. Aan KKF is gevraagd als gastland op te

treden bij de bijeenkomst
die volgend jaar gehouden zal worden tussen
CCIG en Chamber of
Commerce Macapa.

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

KKFacts
Ondernemersavond

Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo
belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het
bedrijfsleven wordt genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks
wordt geraadpleegd door het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en actueel te zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom:
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te
registreren.
- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om
de huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien
wijzigingen zijn opgetreden.
- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer
economisch actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen
belang.
- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.

Onderwerp: “Waste Paper
Recycling in Suriname from waste paper to endproduct”
Inleider: Rahul Singh van
Apollo Industrial Group
N.V.
Datum: 28 sept. 2010
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg
37.

Bezoek de KKF
ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond van 19.00 20.00 uur.
Actuele
onderwerpen.

Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uitsluitend op afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak
kunt u bellen op de telefoonnummers: 530311 of 530313.
Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

Maatwerk versus
standaard software

Leer elkaar
kennen, leer van
elkanders werk en
problemen en
zoek samen naar
oplossingen!

Qualogy Suriname N.V. presenteerde via Raoul Mangoensentono BSc. het thema ‘Maatwerk vs
standaard software’ op onze laatstgehouden ondernemersavond. Het bedrijf telt in Suriname
35 medewerkers en wereldwijd 200 medewerkers. Qualogy is ISO 9001 gecertificeerd en W3C
lid.

Qualogy

De presentatie omvatte
een introductie van Qualogy, het waarom van
automatiseren, standaard
software en haar kenmerken / uitdagingen, maatwerk software en de kenmerken / uitdagingen
daarvan en hoe men de
beste keuze kan maken.
Ingegaan werd op services als: hosting / datacenter, database administration, design (development
/ implementation / integration) en off shoring. Als
oplossingen kwamen aan
de orde: custom build
software (Java / Oracle),
ERP (Openbravo, Oracle
eBS), DMS (Alfresco) en
BPM (JBoss). In Suriname heeft Qualogy o.a.
de volgende klanten: De
Centrale Bank van Suriname, DSB en Telesur.

Automatiseren

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

1:
2:
3:
4:
5:

Nr. 456

OPROEP

Automatiseren is noodzakelijk voor snellere en efficiëntere bedrijfsproces-

sen. Hierbij zijn de antwoorden op de volgende
vragen van belang:
* Welke bedrijfsprocessen
wil ik automatiseren?
* Zelf automatiseren of
inhuren?
* Opensource of commercieel?
* Standaard of maatwerk
software?
De presentator ging uitgebreid in op deze vragen en
wat allemaal overwogen
moet worden voor een
verstandige keuze.

Keus

Om de beste keus te maken moeten processen
goed beschreven worden
en ‘requirements’ in kaart
gebracht zijn (huidige
scope / toekomst). Verder
moet nagegaan worden
welk pakket voldoet aan
de requirements en of
maatwerk een optie is.
Belangrijke vragen hierbij
zijn:
* Hoeveel procent van het
pakket gaat u niet gebrui-

Raoul Mangoensentono BSc.
ken?
* Is het product eenvoudig
te gebruiken. Verder is
ingegaan op
de kostenbaten analyse
en screening
van de software leverancier.
Aldus
een greep uit
de presentatie.
RMD
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China Cargotrans Group

geint. op het gebied van import en
export services
www.cargotrans.cn
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: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamedirectory.biz
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Drs. Pancham nieuwe
secretaris van KKF
Secretaris

Uitgave
Adres

WINDOW

dat ?

Onlangs stelden de regeringsleiders van de EU-landen i.s.m. de IMF honderden miljarden beschikbaar om de euro te redden. Voor de zwakke economieën uit de eurozone die op de kapitaalmarkt steeds hogere rentes moeten betalen, werd een speciaal fonds gemaakt. In ruil daarvoor moeten deze landen niet alleen flink bezuinigen, maar ook de hervormingen doorvoeren waarmee ze al veel te lang getreuzeld
hebben. Kort nadat de Europese regeringsleiders het financieel reddingspakket presenteerden kwam de Spaanse overheid met een veelomvattend plan om de financiën weer op orde te brengen en de economie weer aan de praat te krijgen. Premier
Zapatero gaf het goede voorbeeld en leverde 15 procent van zijn salaris in waardoor
hij nu uitkomt op 78.000 euro per jaar. De Spaanse ambtenaren gaan er 5 procent
op achteruit. Verder worden o.a. het ontslagrecht versoepeld en de overheidsuitgaven bevroren, net als de pensioenen. Eerder was al besloten de pensioenleeftijd te
verhogen van 65 naar 67. Griekenland is ook onder druk gezet om ingrijpende maatregelen te nemen. De Grieken presenteerden een plan om het gat in hun begroting
van bijna 14 procent van het bbp nu, te brengen naar naar 3 procent in 2014. De 30
miljard die daarvoor nodig is moet komen van verhogingen van belastingen en
accijnzen, lagere pensioenen, verkoop van staatsbedrijven, minder bonussen en
een forse reductie van het aantal ambtenaren. Voor elke 5 ambtenaren die er met
pensioen gaat komt er maar één terug. Bijna alle eurolanden die nu in de financiële
gevarenzone verkeren hebben plannen om de pensioenleeftijd te verhogen. Volgens
het Verdrag van Lissabon, getekend op 13 december 2007 door de Europese regeringsleider mag het begrotingstekort van de lidlanden de 3 procent niet overschrijden.

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. 21/09/2010
Geldigheidsduur 04/10/2010

U.S. dollar
2,78
Euro
3,63
Pound sterling
4,34
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
324,31
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 6,08
Brazil real
1,62

