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Opmaak

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of
voor uw bestaand bedrijf een
Business Plan uitwerken?
Schrijf nu in voor de training:

Organisaties zijn in beweging en van medewerkers wordt steeds
meer gevraagd. Alles moet sneller, beter en slimmer. Hoe speelt de
leiding in op deze ontwikkeling? Hoe blijven leiding en medewerkers
geïnspireerd, betrokken en productief ? De wereld veranderd in rap
tempo. Groot verslaat klein niet meer als vanzelfsprekend. Het zijn de
snellen die de tragen zullen verslaan.
kan de manager hun
beweegredenen
leren
kennen.
Hoewel
er
belangstelling is voor nieuwe en effectievere organisatievormen, komen deze
vaak niet goed uit de verf
doordat oude reflexen
terugkomen. Moderne leiders moeten in staat zijn
het doel van het werk centraal te stellen en zich
daarbij dienend op te stellen. Het gaat niet om de
leider maar om de missie.
Het mythisch beeld van
een leider die in alles
voorop gaat wankelt.
Managers hebben meer
vaardigheden nodig dan
ooit te voren vanwege de
toenemende invloed van
de technologie. De moderne manager moet mensen
virtueel i.p.v. fysiek kunnen aansturen. Hij/zij moet
kunnen omgaan met heterogene teams en grote
informatiestromen kunnen
managen. Snel vertrouwen weten op te bouwen,
kunnen inspireren, conflicten in teams kunnen hanteren, heldere doelen kun-

nen stellen en medewerkers kunnen coachen, zijn
nog enkele van de
managementvaardigheden die heden ten dage
zijn vereist. Leiderschap
wordt veeleisender omdat
je niet kunt terugvallen op
een vast repertoire. De
omgeving waarin het team
functioneert kan immers
snel veranderen en daarmee de eisen die aan het
team worden gesteld. Het
belangrijkste middel dat
houvast kan geven is dialoog. Daarmee zorgt de
leider ervoor dat hij weet
wat er speelt en hoe daarop te reageren. Als leider
moet je alle meningen
aanhoren ook van degenen die je niet graag hoort
waarna sturing kan worden gegeven aan het
resultaat van de dialoog.
Want vervolgens moet je
toch met z’n allen verder.
Leiderschap dat mensen
niet beter laat functioneren
wordt in deze tijd niet
meer
geaccepteerd.
RMD

“BUSINESS START-UP &
BUSINESS PLANNING”!!
Deze training wordt verzorgd in 5 modules
van 2 dagen per module
module 1: Ondernemerskwaliteiten
module 2: Concretiseren van het idee
module 3: Markt en marketing
module 4: Productie en organisatie &
management
module 5: Financieel plan
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Citaat
“ In leven is ons lichaam zacht en soepel; bij de dood wordt het hard en stijf. Zo is het met alle
levende dingen, dieren en planten. Hard en onbuigzaam zijn daarom kenmerken van de dood terwijl
zacht, flexibel en buigzaam kenmerken zijn van leven.” (Lao Tzé)

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

BEKENDMAKING

Toespraak KKF secretaris bij oudejaarsviering
KKF secretaris Drs. Joanne Pancham, richtte zich onlangs tijdens een
oudejaarsviering tot staf en personeel van de Kamer. Haar gehoor bestond
voorts uit,de Kamervoorzitter & Kamerleden, de Bondsvoorzitter en de
KKF werkarmen: BUSOS, SBIC, CABU, SCC, FABLAB, BUSINESS INNOVATION en MTS.
Secretaris Pancham
wierp een terugblik op
2016 en een blik vooruit op 2017 . De eerste
Kamervergadering in
2016 betrof een interne verkiezing waarbij
de nieuw gekozen
kamerleden, uit hun
midden
de
leden
Padarath en Abas
kozen als Voorzitter en
Ondervoorzitter. Dit
bestuur gaf bij zijn aantreden aan de KKF
dichterbij de ondernemers te zullen brengen. Met het oprichten
van een dependance
te Klaaskreek, op 2
januari j.l., is inhoud
gegeven aan dit voornemen. En binnenkort
komt er ook een
dependance te Albina.
In 2016 werd een handelsmissie uitgevoerd
naar
Guyana.
Ondernemers die de
KKF
ondernemersavonden
bezoeken
hadden
hierom
gevraagd. In Guyana
werd gekeken naar
praktische voorbeel-
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Moderne leiders zijn snel, adaptief en moedig

Management en leiderschap worden in 2017
belangrijker dan ooit. De
snelheid waarmee de
omgeving verandert wordt
steeds groter en management moet ervoor zorgen
dat medewerkers daar
goed
mee
omgaan.
Management vandaag is
een cruciaal onderdeel
van het succes van de
organisatie. De competentie om mensen aan te
sturen is belangrijker
geworden dan de inhoudelijke kennis. Vroeger
was de manager de persoon met de meeste vakkennis. Dat is niet langer
haalbaar onder de huidige
veeleisende omstandigheden. De manager van
2017 zorgt voor een team
van mensen met de juiste
expertise en zijn/haar rol
is dat zij zich als experts
kunnen ontwikkelen en dat
de samenwerking goed
verloopt. De manager
hoort dichtbij de teamleden te staan want alleen
zo kunnen zij het beste
worden ondersteund en
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Uitgave
Adres

den, hoe een bedrijf een
filiaal kan openen aldaar.
Voorts
werden
het
Coconut Festival en de
IT security Forum & Expo
bezocht. Er is in 2016
ook geparticipeerd in
meetings in het buitenland. Wij noemen: de
Civil Society Caribbean
Forum in Barbados; de
General Assembly of
Asorlac in Columbia; de
Entrepreneurs Beurs in
Brazilie; en de Compete
Caribbean Celebration
Event
and
Policy
Dialogue in Barbados.
Personeel
Het KKF management
team werd uitgebreid
met Joyce Sabajo, die nu
Adjunct – Secretaris is.
Mw.Els Tamsiran herdacht op 27 november j.l.
haar 35 jarig dienstverband bij de Kamer en er
waren nog een 6-tal jubilarissen met een 5 jarig
dienstverband. De secretaris benadrukte dat het
behartigen van de belangen van het bedrijfsleven
centraal staat bij de

Kamer en verwees
naar informatieavonden
in 2016 waarbij ondernemers werden ingelicht
over
actuele
onderwerpen die hen
raken. In 2016 zijn ook
aangepakt: de omrastering en de verdere
betegeling van het terrein en de ontwatering.
Het terrein is nu compleet betegeld en aangenamer te bewandelen waardoor Jaarbeurs
2016 door meer bezoekers werd bezocht.De
Kamer blikt tevreden
terug op 2016 en verwacht dat 2017 ook een
bloeiend verloop zal
hebben.
De Kamer beschikt
immers over de daarvoor vereiste ervaring,
kennis, vaardigheden
en de wil om succesvol
te zijn. Aldus een greep
uit de toespraak van
KKF
secretaris
Drs.Joanne Pancham.

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

36031

SNEL SERVICE

Indira Gandhiweg 825

36060

BOUTIQUE JAGUAR

Indira Gandhiweg 139

Winkelier, Importeur

36082

RUSCO HOLDING B.V.

Allendestraat 130

Administratiebureau

36100

BOUWMARKT GEETA

Oost-westverbinding BR. 192

Winkelier, Fabrikant

36116

AMAZON HERBS

Mr. E.th.o. Wonglaan 16

Exporteur

36136

WINKEL SHALVIR

Falweg BR. 4

Winkelier, Drankinrichting

36174

MELLI'S TRANSPORT

Sarangistraat BR. 56

Taxibedrijf, Transportbedrijf

36180

MOHAMED WAHIED NABIBAKS

Ds. Martin Luther Kingweg BR. 103 Winkelier, Servicestation

36197

R.H. BERGWIJN

Palmstonweg 5

Taxibedrijf

36276

R.M.A. BECHAN

Javanicalaan 21

Importeur

36285

RADJESHKOEMAR ALGOE

Ajawastraat 2

Leverancier

36341

M.S. SAKRIDAN

Vredenburg Serie B no. 88

Importeur

36345

WARUNG 2000

Houttuinweg BR. 223

Standhouder

36351

FRANK H. BRANTON

Albina Nabij De Veerbrug

Taxibedrijf

36380

KANKANTRIE DROGIST

Kankantriestraat 21

Winkelier

36383

IMPORT-

Corantijnpolder Serie B no. 60

Importeur, Exporteur

EN

EXPORTBEDRIJF

ACTIVITEIT
Importeur, Winkelier

DEWIENDRAKOEMAR RAGHUNATH

36455

RMD

Proficiat

36480

G.A.
DARMOHOETOMO
TJON ENG SOE
ROEL STANTON

36487
36546

- Soldatenstraat 180-184

Derde Rijweg 74

Autobusdienst

CHARLESBURG TAXI

Nieuwe Charlesburgweg 70

Taxibedrijf

CARIBBEAN ASSOCIATION OF RESEARCHERS AND

Cattleyastraat 14

Overige Handel en/of tussenpersonen
Importeur

HERBAL PRACTITIONERS (CARAPA)

36566

Winkelier

36573

IMPORTBEDRIJF M.S. SOHRABK- Boewanistraat 24
HAN
E.A.L. TRADING
Lijnweg 228 A

40367

Z. LIE-A-FAT

Indira Gandhiweg BR. 594

Importeur

40397

NARI UITZENDBURO

Verlengde Weidestraat 62A

Uitzendbureau

40398

M.J. MAMPION

Persadweg 11

Importeur, Exporteur

KKF INFO

Importeur

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in

Maureen J. Veldkamp, 4de van rechts herdacht onlangs haar 15 jarig
dienstverband met de KKF. Op de foto wordt zij geflankeerd door de
voorzitter, de secretaris en collega’s .

Bekijkt u onze programma, KKF Info,
Suriname door het zakenleven te dienen, te
elke dag op SCC - TV channel 20-2
vertegenwoordigen en te versterken.
Ti j d : 1 7 . 3 0 p m

