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Dinsdag 21 augustus 2012

Op onze laatstgehouden ondernemersavond waren er twee presentaties. De eerste betrof vrijheid van godsdienst en de inleider was Ds
Guno Emanuelson. Na de presentatie konden de aanwezigen met
een panel dieper ingaan op de materie. Het panel bestond uit Ds.
Guno Emanuelson, Ds. Eduard Blackman, Robby Berenstein, Roy
Haverkamp, Dayenne Wielingen - Verwey en Stanley Soeropawiro. De
tweede presentatie ging over ICT Governance en de inleider was
Igörr Hieroms van GR8 Consulting.

ICT

Governance

De presentatie van Igörr
Hieroms ging, na een
introductie en het aangeven wat ICT governance
inhoudt, over zaken als

Er zijn diverse soorten
governance zoals: Corporate, Project, ICT, Financial, Environmental en
economic governance.
Aan de orde was ICT
governance en Hieroms
gaf de volgende definities
ervan. The IT governance
institute definieert ICT
governance als volgt: "An
integral part of enterprise
governance and consists
of the leadership and
organizational structures
and processes to ensure
that organization's IT sustains and extends its strategies an objectives. Een
andere definitie is die volgens COBIT en die luidt: "
A structure of relationships and processes to
direct and control the
enterprise in order to
achieve the enterprise's
goals by adding value
while balancing risk versus return over IT and its
processes. COBIT staat
voor Control Objectives
for Information and related
Technology.ICT is volgens
de inleider altijd onder-

steunend aan de business. De kwaliteit van de
ICT is medebepalend voor
de kwaliteit van de onderneming. En het type
onderneming is medebepalend voor de kwaliteitseisen aan de ICT. De presentatie omvatte veel
meer dan binnen de toegemeten ruimte opgenomen kan worden. Voor
meer informatie verwijzen
wij daarom naar:
www.gr8-consulting.com.

Ds Guno Emanuelson
ging uit van artikel 18 van
de Universele declaratie
van de rechten van de
mens waarin is bepaald
dat een ieder recht heeft
op vrijheid van gedachte,
geweten en godsdienst.
Dit recht omvat ook de
vrijheid om van godsdienst of overtuiging te
veranderen en de vrijheid
om alleen of met anderen
in het openbaar en in het
particuliere leven godsdienst of overtuiging te
belijden door het onderwijzen ervan, door prakti-

"Neem verantwoordelijkheid voor wat je tot je neemt, met wie
je omgaat en wat je doet. Je hebt keuzemogelijkheden in het
leven. Het ene pakket keuzes brengt strijd en pijn en het
andere rust en genezing”. (Paul Ferrini)
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LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Canada

NOVCAN

Leveranciers van graankorrels en zijn
geinteresseerd om te investeren in
goud en graankorrels Tel. 416.522.7731

India

Dindi Rubber Private
Limited

Importeurs van automobile inner tubes
& tyres
www.nandityres.com

Jamaica

KS Chemical
Distributors, Ltd.

Producenten van bath tissue en hand
towel
cjlogan@kernworld.com

Pakistan

Shadaan Traders

Importeurs van fruit, groente en gekookte
voeding
www.shadaan.com

Central Valley Ag.
Exports

Wist

Leveranciers van rijst
www.cvae-inc.com
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ATTENTIE

Dat voor bepaalde bedrijven en beroepen de vergunningsplicht is afgeschaft ontslaat u niet van uw plicht om uw onderneming te registreren in het Handelsregister.
Ondernemers die zich bezighouden met het vervaardigen van consumptie goederen (etenswaren en dranken) dienen te beschikken over een foodhandlers vergunning en zich houden aan de hygiëne voorschriften die van toepassing zijn in
betreffende branche.
Indien het uitoefenen van uw bedrijf overlast veroorzaakt aan uw omgeving dient u
ook te beschikken over een Hinderwetvergunning.
De registratie in het Handelsregister vindt volgens afspraak plaats.
Voor meer info neemt u contact op met het Handelsregister of de One Stop Window
op: tel: 530311 / 530313

sche toepassing, eredienst en inachtneming

Godsdienstvrijheid

CITAAT

VSA

KKFacts

De KKF roept hierbij een ieder op die economische activiteiten ontplooit (ook niet
vergunningplichtige bedrijven) om zich in te schrijven in het Handelsregister van de
KKF.

en ICT governance

inkadering tot een model
en ICT governance op
strategisch, tactisch en
operationeel
niveau.
Hierna gaf de inleider wat
tips en attendeerde op
tricks en valkuilen. Het
geheel werd verduidelijkt
met een praktijk voorbeeld
Curacao - Nederland. Tot
slot konden er vragen
worden gesteld en was er
gelegenheid tot discussie.
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Presentaties godsdienstvrijheid

Igörr Hieroms

: 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

dat ?

Lezen en schrijven, spreken en luisteren zijn de 4 basis typen van communicatie. En
het is cruciaal voor onze effectiviteit ze goed te beheersen. Communicatie is de
belangrijkste vaardigheid in het leven. We hebben vele jaren van leren lezen, schrijven en spreken achter de rug. Maar hoe staat het met luisteren? Welke training hebben wij daarin gehad waardoor wij in staat zouden zijn een ander diep te begrijpen
vanuit diens eigen en individuele referentie kader? Er hebben maar weinig mensen
een training in luisteren gehad. Wie effectief wil zijn in het communiceren met anderen zal zich moeten bekwamen in het met 'empathie luisteren'. Je gaat in de schoenen van de andere staan en luistert met de oprechte bedoeling hem/haar te begrijpen. Dit inspireert tot openheid en vertrouwen. Het is een luisteren waarbij je eerst
tracht de andere te begrijpen alvorens zelf begrepen te worden. Meestal doen we
het omgekeerde. Papa's en mama's hebben daar een handje van. Geen wonder dat
hun kinderen zich zo vaak onbegrepen voelen. Hoe vaak luisteren we niet met de
bedoeling de andere te begrijpen, maar met de bedoeling te reageren en onze eigen
biografie op hem/haar los te laten. Zo in de trant van: "Oh, ik begrijp heel goed hoe
jij je voelt. Ik ben ook door een dergelijke situatie heen gegaan. Laat mij je vertellen
van mijn ervaringen”. En we projecteren vervolgens onze eigen film op de andere.
We zijn zo vervuld van onze autobiografie en voor je het weet zijn we verzeild in een
monoloog waarbij we trachten eerst zelf begrepen te worden i.p.v. eerst de andere
te begrijpen. Luisteren met empathie heeft altijd de intentie de andere echt te begrijpen en wel vanuit diens referentie kader. Wie met empathie luistert weet dat niet
alleen gelet moet worden op woorden, maar ook op de toon, de metacommunicatie,
de body language. Volgens experts representeren woorden slechts 10% van onze
communicatie. De toon vertegenwoordigt 30% en onze body language 60%.

van geboden en voorschriften. De inleider gaf
voorbeelden van de in de
loop van de geschiedenis
onder druk staande godsdienstvrijheid en schetste
de historische situatie in
ons land vanaf 1667 toen
Joden in Suriname kwamen om een verwachte
vervolging te ontvluchten.
In Suriname heerst er
religieuze tolerantie.

Situatie

Ds Guno Emanuelson

Ds Emanuelson besprak

vervolgens de huidige situatie in ons land. Hij gaf
aan dat het belangrijk is
om over godsdienstvrijheid te blijven praten en
merkte op dat niemand
echt vrij is tenzij wij allen
vrij zijn. Wij moeten ons
blijven beijveren voor het
recht van elk mens en de
overheid is als wetgever
het meest aangewezen
om dit recht te waarborgen. Aldus een greep uit
de presentatie.
RMD

Ondernemers moeten
Nederland uit crisis halen
De Nederlandse demissionair premie Marc Rutte stelde onlangs dat
alleen ondernemers Nederland uit de crisis kunnen halen. Zijn recept
om de Nederlandse economie weer aan de praat te krijgen bestaat uit
bezuinigen en lasten verlichten. Nederland heeft volgens Rutte alles
in huis om toonaangevend te zijn in de wereld. Op 12 september worden er verkiezingen gehouden.

Problemen
Problemen die opgelost
moeten
worden
in
Nederland betreffen de
overheidsfinanciën en in
Europa de eurocrisis. Of
Rutte zijn recept zal kunnen aanwenden zal afhangen van de uitslag van de
komende verkiezingen.
Sinds de tweede wereld
oorlog is het zo dat een
heleboel
Nederlandse
kabinetten de eindstreep
niet halen en ook het kabinet Rutte hoort nu thuis in
de rij 'voortijdig gevallen'.
Rutte wil nog niet aangeven met wie hij een coalitie wil vormen in het volgende kabinet, maar hij
stelt alvast dat hij zijn huid
duur zal verkopen. Hij zal
een combinatie zoeken
met wie hij een zo groot
mogelijk deel van zijn programma kan realiseren.

naar nul procent. Dit betekent dat Nederland 24 miljard zal moeten bezuinigen. Het resultaat zal volgens de premier zijn dat er
rust zal zijn bij beleggers
en ondernemers als ze
weten dat de overheid
solide en voorspelbaar is.
Wie investeert in Nederland weet dan dat over vijf
jaar de belastingen niet
ineens dramatisch worden
verhoogd. Rutte wil verder
investeren in onderwijs,
infrastructuur en veiligheid. En zegt hij: "tot slot
gaan we de lasten met 5
miljard verlagen. Die lastenverlichting zal voor een
groot deel komen bij het
midden- en kleinbedrijf.
Dit in de vorm van een
verlaging van de vennootschapsbelasting en een
hogere winstvrijstelling
voor mkb'ers.

Drie dingen

Plannen

Rutte wil drie dingen. In de
eerste plaats wil hij het
begrotingstekort in 2017
teruggebracht
hebben

Voor ondernemers heeft
de partij van Marc Rutte
heel wat plannen. Enkele
zijn: wegwerken van het

begrotingstekort in 2017,
een nieuwe ontslagprocedure, kredietverstrekking
op gang brengen door het
verbeteren van de borgstelling mkb-kredieten, stimuleren van pensioenfondsen
om
in
de
Nederlandse economie te
investeren en nog veel
meer. Critici van Rutte
verwijten hem een gebrek
aan duidelijke visie over
Europa. Rutte: "ik ben
voor een sterke euro en
een sterke interne markt.
En landen die zich niet
houden aan afspraken
over begrotingstekort en
staatsschuld moeten aangepakt worden. Er moet
streng toezicht zijn en
zoveel mogelijk automatische sancties. Maar ik
ben er zwaar op tegen dat
Europa zich gaat mengen
in het economisch beleid
van landen die zich keurig
aan de afspraken houden
zoals Nederland." (Bron:
Forum)
RMD

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

Ondernemersavond
Onderwerp: “How to become a better leader;
Denken, voelen, waarnemen”
Inleider:Jan-willem
Kompagne. Hij maakt in
zijn praktijk als adviseur en
trainer al ruim 20 jaar
gebruik van metaprogramma’s en is MPA-gecertificeerd. Sinds een jaar is hij
ook verbonden aan Spang
Makandra.
Datum: di. 21 augustus
2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

KKFacts
ICT uurtje
Onderwerp: “Antivirus programma’s: waartegen beveilig ik mijn pc”
Inleider:Surinaamse
Vereniging van IT professionals (SVI)
Datum: di. 21 augustus
2012
Tijd: 18.00 - 19.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkamp-weg 37.

KKFacts
Pakistan
12 - 13 september 2012:
“World Islamic Finance
Summit 2012”
Locatie: Karachi
Organisator: M/s. Publicitas (Private) Ltd.
www.wifs.com.pk

Indonesië
17 - 21 oktober 2012:
“27th Trade Expo Indonesia 2012”
Locatie: Jakarta Fairground, North of Jakarta
Organisator: The Ministry
of Trade
www.tradexpoindonesia.
com

China
15 - 18 mei 2013: “The
2nd China International
Import Expo (CIE 2013)
Locatie: Kieshan, Jiangsu
Province
Hosted by: China Chamber of International Commerce and Jiangsu Provincial People’s Government
www.importexpo.com

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. 07/08/2012 en tot
nader order

ROUTE:
di. 21 aug. 2012
do. 23 aug. 2012

Plaats: Zanderij
(Chinees bij de kruising)
Plaats: DC Para
(op het plein)

Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
wijzigingen voorbehouden

U.S. dollar
3,35
Euro
4,15
Pound sterling
5,22
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
427,57
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,03
Brazil real
1,65

