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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond

BEKENDMAKING

Onderwerp: De ratio van milieu maatregelen

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 11 juni 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.
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

Noodzaak van institutionele versterking
Ondernemers attenderen de KKF erop dat instituten vaak van medewerkers wisselen, die veelal de vereiste competentie voor hun taken missen. Het gevolg hiervan is: oneigenlijke discussies, onnodig oponthoud, inadequate afwikkeling van
zaken en andere onprettige situaties. Inmiddels heeft het Ministerie van
Binnenlandse zaken aangekondigd dat er naast de surnumerairopleiding ook
andere trainingen zullen worden opgestart om ambtenaren en landsdienaren
competent te maken voor de dienstverlening aan het o.a. bedrijfsleven.
Op de ministeries zullen ‘Planunits’ worden ingesteld. Planning is noodzakelijk
voor een gestructureerde ontwikkeling van de samenleving. Het bedrijfsleven
dringt er echter op aan dat de voorgenomen planning vanuit een samenhang
wordt gerealiseerd en benadrukt dat inspraak en samenspraak noodzakelijk zijn
om neuzen in dezelfde richting te krijgen en om balans tussen belangen te
bewerkstelligen. De uitvoerende macht is bij uitstek de initiator van het sociaal
beleid van een maatschappij. Helaas sluit het economisch belang vaak niet goed
daarop aan of staat er soms zelfs haaks op. Het tripartiet optrekken van de uitvoerende macht, het bedrijfsleven en de sociaal maatschappelijke actoren is
daarom noodzakelijk om te geraken tot fundamenteel gedragen beleid. Het voorkomt erupties omdat beleidsmaatregelen op voorhand in conclaaf worden voorbereid. De KKF moedigt ook het tripartair rationaliseren aan van het meerjarenplan dat de economische richting van ons land weergeeft. Mondiale ontwikkelingen en lokale herzieningen nopen tot het bijstellen van onze ontwikkelingsrichting
en ontwikkelingsstrategie. Het strategisch beheer van natuurlijke hulpbronnen en
grondstoffen vereist tegenwoordig een stringentere aansluiting op de geopolitieke
verhoudingen. De onderlinge balancering van sectoren is er een welke de KKF
namens het bedrijfsleven graag gestoeld ziet op prioriteitsverhoudingen en doelmatigheid.

Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

Gravenberchstraat 33
J.B.S. Rebostraat 74
Kwattaweg Br. 664
Vierkinderenweg #2/ Hoek Indira Ghandiweg
Oost-westverbinding # 251
Granpasieweg 1
Groningen (DC gebouw)
Klaaskreekweg 30
Brownsweg, Wakibasoe I
G.G. Maynardstraat 34
Atjoni

(597) 530311 /(597) 530313
(597) 530311 # 143
(597) 530311 # 146
(597) 530311 # 145
(597) 530311 # 144
(597) 530311 # 148
(597) 530311 # 147
(597) 530311 # 127
(597) 530311 # 128
(597) 0210485
(597) 8806760

Dienstverlening van de KKF:
-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTSS
Nivesh
SBIC
SVS
GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park
BInno

Fairs & Events
Tourism Knowlegde Center
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia (TV 20.2)
Engineering Advancements
Administration & Finance
Business Knowlegde
Utility Solutions
Trade Blocks Services
Business Education
Interconnections
Fabrication Technologies
Industry facilitation
Improvement Services

532300 / 8769895
532373 / 8770793
433456 / 8769921
437973 / 8769862
426392 / 8770781
493611 / 8770527
437989 / 8770552
434055 / 8770615
437974 / 8770802
439779 / 8769973
426388 / 8770787
532370 / 8770786
439090 / 8769926
437986 / 8769982
437982 / 8769852

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtss.sr
info@nivesh.sr
info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr
info@federaties.sr
info@fablab.sr
info@i-park.sr
info@businessinnovation.sr

Werkarmen: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Info ook via de filialen

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr
Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handels- en Stichtingenregister
kunt u ook terecht aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt u wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

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
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

49127

PEDRO ALVES DE ARAUJO

gebied gelegen tussen de kleine
Saramaccarivier en de weg naar Pokigron

Mijnbouwbedrijf

49130

ANA LUCIA GOES SILVA

Benzdorp

Eet- En Drankinrichting

49245

S. PORTALATIN HERNANDEZ

Gunzi, Boven Saramacca

Drankinrichting

49396

FU LIN FASHION

Winkelier

49474

MARCELINO GOLD EXPLORE

Dr. Sophie Redmondstraat 2-14
(units van het CHM gebouw)
Tapanahonygebied

49769

JERREL APINSA

Cairolaan 9

Importeur, Exporteur

7416

TIMMERBEDRIJF HART

De Boerbuiten BR.11

Fabrikant

50004

GARIB'S PLUIMVEETEELTBEDRIJF

Pandiet Paltan Tewarieweg 59a

Kwekerij

50171

MOONROCK IT

Kastiestraat 13

Adviesbureau, Servicebureau

50183

XIE CHENGFU

Verlengde Gemenelandsweg 186

Grossier, Winkelier

50376

HORIZONTE AZUL GOUD EXPLOITATIE

50385

In 2009 kromp de wereldeconomie het laatst met 1,7% maar sindsdien was er een
groei van 2,5% en 4,5%. Volgend jaar zal volgens het IMF een krimp van 0,5% te
zien geven. Lagarde verwacht een verlies van 445miljard als alle handel belast
wordt met extra importheffingen. Bovendien zal deze situatie wereldwijd leiden tot
verlies van banen. Consumptiegoederen worden minder betaalbaar en vooral de
kleine inkomens zullen daaronder lijden. Ze vindt dat er sprake is van een zelf
gecreeerde wond door VSA en China en dat die slechts geheeld kan worden door
het opheffen van de handelsbarrieres en het voorkomen van nieuwe beperkingen.
Op de grootmachten doet zij het beroep hun geschillen bij te leggen en het international handelssysteem te moderniseren opdat er niet opnieuw een handelsoorlog zoals de huidige uitbreekt. Eerder had de IMF een groei van 3,6% van de
wereldeconomie voorspeld voor 2020. Niet alleen de handelsoorlog tussen VSA
en China maar ook de onzekerheid over het verloop van BREXIT verhoogd de

Bovenstaande tabel weergeeft ondermeer enkele onderzoek vergelijkingen waar de KKF Nature & Environment werkarm “Croft” zich op
toelegt bij het analyseren van casussen aangaande milieu en natuur.
De komende ondernemersavond willen wij met u van gedachten wisselen over de recent verbod op styrofoam als voedingsverpakking.
Wat is de zin en de impact op uw onderneming.

Handelsoorlog bedreigt investeringen en groei
IMF topfunctionaris Christine Lagarde maakt zich zorgen over de heffingen
die Amerika en China over en weer aan elkaar opleggen en die naar zij stelt
wereldwijd investeringen en groei bedreigen. Zij voorziet dat de handelsoorlog in 2020 de economische groei een krimp van 0,5% zal kosten.

Mijnbouwbedrijf

Lawa- Tapanahonierivier

Mijnbouwbedrijf

VAN WIJNEN KLUSJESBEDRIJF

Kampong Djoemalweg 17

Servicebureau

50508

DADDY'S IMPORT & EXPORT

Andirastraat 2

Exporteur, Importeur

51198

MIREILLE'S JEUGD FUN CLUB

Johannes Raillardlaan p/a Jeugdcentrum

Servicebureau

51304

MILAN MEDIA

Magentaweg 168

Servicebureau, Trainingsbureau

51514

BOUTIQUE PROMISS

Jodenbreestraat 15-17 (unit 49 Jodenbree Mall)

Winkelier

51524

MANPREET SINGH BADHWAR

Kwattaweg 466

Importeur, Exporteur

51539

SAFIONENSA HAIR AND BEAUTY SALON

Calcuttastraat 80

Servicebureau

51676

KEGGER PARTIES

Anton Dragtenweg 93

Promotion Bureau

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

51694

VOICEZ RECORDS

Argonstraat 8

Servicebureau, Promotion Bureau

51699

DG PRODUCTIONS

Melaphierstraat 19

Servicebureau

Hebt u behoefte aan verbetering van een process of een procedure
binnen uw bedrijf of anderzins, neemt u contact op:
Business Innovation Suriname (B-inno), improvement werkarm KKF, biedt i.s.m. de PUM, technische expertise aan
SME’s

51908

JUGI IMPORT & EXPORT

Tesimistraat 22

Importeur, Exporteur

51920

WITRACO ENTERPRISE

Pinguinstraat 704

Importeur, Exporteur

52111

BAR LE-CHANE

Kennedyweg km. 44

Eet- En Drankinrichting

