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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

OPROEP

Meetings en Workshops
De afgelopen dagen zijn er enkele meetings/workshops
geweest waarin de KKF heeft geparticipeerd. Hieronder
verstrekken wij u korte verslagen van deze activiteiten
waarvan de eerste op 2 november 2018 was en een uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken
betrof over de kwestie ‘Grenspasjes’.
Grenspasjes
Op 2 november jongstleden hebben daartoe uitgenodigde werkgroepen deelgenomen aan een vergadering op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken inzake de introductie van grenspasjes voor de
grens aan de Marowijnerivier voor grensbewoners.Het grenspasje is
een reisdocument waarmee de bewoners die voorkomen in het aangewezen gebied, legaal kunnen afreizen naar elkaars grondgebied
voor zowel economisch en sociale doeleinden. Landen die reeds
gebruik maken van de grenspasjes zijn. De Verenigde Staten van
Amerika en Mexico, Frans-Guyana en Brazilië te Oyapock. Met deze
grenspasjes wordt beoogd:
•
het personen- en goederenverkeer te reguleren tussen
Suriname, Frans-Guyana en Brazilië m.n. Oyapock
•
het indammen van de illegaliteit in de gebieden
•
Coördinatie inzake de veiligheid van de burgers in beide
gebieden.
COTED
Op 2 novermer jongstleden heeft dhr. W.Baboelal de KKF bij het
ministerie van HI&Tvertegenwoordigd op een vergadering ter voorbereiding van de 47e Council for Trade and Economic Development
(COTED). COTED bevordert de handel en economische ontwikkeling
van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en houdt toezicht op de
werking van de interne markt en economie. Deze 47ste COTED-meeting zal op 15 en 16 november 2018 gehouden worden in Georgetown,
Guyana. Voorafgaand aan deze 47ste COTED-meeting is er ook op 7
en 8 november 2018 een meeting eveneens in Guyana gehouden. Het
doel van deze voorbereidend meeting is om van gedachten te wisselen over de agenda punten die ter sprake zullen komen omvattende
de koers en het externe handelsbeleid van Caricom en de handelsbet r e k k i n g e n v a n d e g e m e e n s c h a p m e t h e t Ve r e n i g d K o n i n k r i j k .
DNA
Op 5 en 6 november heeft de KKF-voorzitter J.A. Padarath in Royal
Torarica, op uitnodiging van DNA een Regionale Seminar bijgewoond
over Klimaatsverandering en rampen risico vermindering in samenwerking met Parlementen in het Caraïbisch gebied. Dit semimar werd
georganiseerd door De Nationale Assemblee van Suriname en InterParliamentary Union Paramaribo.In de eerste sessie werd er gesproken over het krijgen van inzichten en reageren op uitdagingen, kansen en reactiemaatregelen in de klimaatverandering van landen in de
regio. In de volgende sessie is er gesproken over de internationale
verplichtingen en de rol van nationale wetgevers o.a. regionale specificaties. Verder is naar voren gekomen het verbeteren van veerkracht en rampenparaatheid in de context van klimaatverandering en
acties die ondernomen worden om de risico’s op rampen te verminderen.
IGSR
05 en 06 november 2019: Uitnodiging IGSR voor validatie workshop
6e nationale rapport CBD
De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft op 5 en 6 november
2018 deelgenomen aan een tweedaagse workshop aan de Institute for
Graduate Studies and Reseach (IGSR) op het Adekus Complex.De
Republiek Suriname heeft in 1996 de United Nations Convention on
Biologocal Deversity (UNCBD) geratificeerd. Als verplichting bij het
ondertekenen van dit Biodiversiteitsverdrag, dienen de lidstaten
nationaal te rapporteren naar het Secretariaat van de UNCBD. In dit
rapport dient te worden aangegeven hoe lidstaten hun biodiversiteit
beschermen, duurzaam gebruiken, alsook de manier waarop eerlijke
verdeling van voordelen uit het gebruik van genetische bronnen worden gestimuleerd.De Republiek Suriname moet in December 2018 het
6e Nationaal Rapport formuleren. In dit kader is het Kabinet van de
President-Coordimatie Milieu, als focal point van de UNCBD, een
samenwerking aangegaan met het IGSR om deze 62 Nationaal
Rapport samen te stellen.

INNOVATIE OPENDAG

Afhandeling
Vergunningen KKF
De KKF heeft samen met het
Ministerie
van
Handel,
Industrie en Toerisme de
afgelopen
week
haar
bestand wat betreft een
groot
deel
van
de
vergunningaanvragen afgehandeld.
Een ieder die zijn/ haar
bedrijfsvergunning nog niet
heeft opgehaald, wordt
gevraagd deze op te halen
bij de KKF
aan de Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

BEKENDMAKING
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

zich te registreren via email:
info@businessinnovation.sr of via facebook: stichting.businessinnovationsuriname

ADRES

ACTIVITEIT

29719

ONTWERPBUREAU DE STIJL Plutostraat 178

30789

TAXIBEDRIJF FANY'S

Awinistraat 30

Taxibedrijf

32836

A.A. IMPEX

Gemenelandsweg 56

Importeur, Exporteur

36115

MUNDIAL'S TAXIBEDRIJF

Ds. Martin Luther Kingweg 159b

Taxibedrijf

38762

E. FONTIE

Meerzorg Nabij De Veerbrug

Taxibedrijf

39186

WIRAKASTA

Koewarasan Serie A no. 2

Winkelier

39949

JUAN'S IMPORT

Gebroeders Penardstraat 19

Importeur

41057

RAGHOENATH MOEKESWAR Stalweide I no. 88

43041

AMI'S TAXI

43125

ALFONSUS BAJA MODOMAN Granpasie

43622

D.S. ORI

43789

ANANDKOEMAR
RAMLAL Fredericiweg 74
IMPORT EN EXPORT
THEMEN - SLIGGERS CONSULTANCY, Indira Gandhiweg BR. 1295

Importeur, Exporteur,
Winkelier

ADVICE & SERVICE

Opleidingsinstituut,Bemiddelingsbureau

43863

Panchamweg 10

Wanicaweg 1

Ontwerpbureau

Importeur
Taxibedrijf
Taxibedrijf
Transportbedrijf

Adviesbureau,

43888

VEERDIENST ANOESKA

Meerzorg Veersteiger

43890

TANMIA IMPORTS

Librastraat 4

Importeur

43893

ALGOE PARWIN

De Hulp km. 25,5 no. 5

Transportbedrijf

43928

WALKING TO WELLNESS

Steenbokweg perceel 117

Bemiddelingsbureau

43991

BLINKER LUCIEN R.

Peter Filemonstraat 70

Servicebureau

44041

M.R.J. HOOGHART

Mangrasistraat 26

Servicebureau

44090

SOEKIROEN RAKIO

Ritsweg perceel 455

Transportbedrijf

55280

M. LINDVELD

Vredenburgweg 55

Schoonmaakbedrijf, Importeur

57852

R. VIJAY IMPORT

Kwattaweg 588

Importeur, Grossier

57991

HAENEN FIRE PREVENTION

H.j. Benjaminstraat 34

Adviesbureau

58212

REWIETA'S BEAUTY SALON

58238

De Stichting Business Innovation Suriname, één van de
werkarmen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
wil het ondernemingsklimaat
bevorderen door innovatie
te stimuleren.
Het ondersteunen van bedrijven en
organisaties bij het verbeteren van bedrijfsprocessen en procedures en het organiseren van de Innovatie Opendag
behoren daartoe tot één van haar activiteiten.
Dus iedereen met elk idee, dat bijdraagt aan vernieuwing
van een product, bedrijfsproces en/of -procedure, dienst,
technologie of organisatiestructuur, wordt opgeroepen om

HANDELSNAAM

Veerdienst

Leiding 9a Hoek Pandit Sitaldienweg Servicebureau, Schoonheidsspecialiste,
no. 1
Pedicure, Manicure
TRANSPORTBEDRIJF KEAS- Beatrixweg 60
Transportbedrijf
HA

CITAAT
“Succes is de moed, de vastberadenheid om de persoon te worden die je
gelooft te moeten zijn.” (George Sheehan)

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

