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Middelgrote en kleine bedrijven (MKB's) worden ook aangeduid als
de ruggegraat, de 'backbone' van de economie. En terecht! Zij overtreffen in aantal de grote bedrijven in ruime mate en bieden aan veel
meer mensen werkgelegenheid. Vanuit het MKB kan ook een grote
stimulans gaan m.b.t. innovatie en concurrentie. Het MKB verdient
daarom een overheidsbeleid dat uitgaande van deze realiteit, optimaal stimulerend en ondersteunend is.
In juli 2011 bepaalde de
Europese Commissie de
volgende parameters om
MKB's te definiëren: 1)
micro-bedrijven
(>10
werknemers), Kleine bedrijven (>50 werknemers)
en middelgrote bedrijven
(>250 werknemers). In
Europa valt onder de
categorie MKB dus een
onderneming die minder
dan 250 mensen in dienst
heeft en die jaarlijks een
'turnover' heeft van minder dan euro 50 miljoen.
In de VSA bepaalt de
'Small Business Administration' criteria gebaseerd op industrie, ownership, structuur, revenuen
en aantal werknemers
(wat in sommige omstandigheden kan oplopen tot
1500). Maar veelal houdt
men het op 500 werknemers.
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MKB verdient sterk
ondersteunend beleid
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: 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

maart j.l. lezen wij dat de
Kamer van Koophandel
(KvK) door de Europese
Commissie is aangewezen om uitwisselingsprojecten tussen Nederlandse ondernemers en
ondernemers uit andere
Europese landen te ondersteunen. Met het Erasmus
for young entrepreneursprogramma kunnen aspirant- en startende ondernemers gedurende een
aantal maanden ervaring
opdoen bij een ondernemer die een klein bedrijf
runt in een ander Europees land. De ondernemer
krijgt hiervoor een beurs
van de Europese Commissie. Tijdens de uitwisseling
doet de toekomstige ondernemer relevante kennis en vaardigheden op
om de eigen start-up tot
een succes te maken. De
ervaren ondernemer profiteert tegelijkertijd van de
inzichten en kennis die de
startende
ondernemer

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
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ADRES

ACTIVITEIT

16262

RIJSCHOOL MUNDO

Zwartenhovenbrugstraat 201

Rijschool

16300

M.R.R. WILLIAM

Luitenant Weyneweg 133

Kleermaker, Winkelier

toevoegt.

16340

G.M. RUDGE

Toreniastraat 23

Rijschool

KvK

16392

I.CH.L. ANCHES

Brownsweg km. 106

Winkelier

16409

SHIRLEY'S KAPSALON

Litaniestraat 48

Barbier, Winkelier

16414

Z. AHMADALI

Leiding 19 perceel 102A

Verhuurbedrijf, Aannemer

16422

T. ANSOE

Agitieondro

Drankinrichting

16443

Kwattaweg 342

Aannemer, Adviesbureau,
Ontwerpbureau,
Tekenbureau

16444

ONTWERP- TEKEN &
ADVIESBURO BOUW- &
AANNEMINGSBEDRIJF
E.K.R. BURNET
E.J. MONSANTO

Luitenant Weyneweg 216

Exporteur

16466

B. BHAGOE

Oost-westverbinding km. 43,5

Kleermaker

16485

E.E. JOONHA

Abenaston

Winkelier

16497

Onverdacht O/h Erf V/d Openbare
School
Kanhaiprojekt 35

Winkelier

16499

M. DJOTAROENO TJOKROREDJO
H.M. RENFURM

16522

RIJSCHOOL TICO

Graanoogstlaan BR. 30

Rijschool

16535

Winkelier, Grossier

16537

AUTOMOTIVE EN CHEMICAL Henck Arronstraat 102
CENTRE
L.J.D. KROMOREDJO
Sidodadiweg perceel 34

16599

W.C.L. EMANUEL

Pietersburgweg BR. 12

Autobusdienst

16613

DE LUX KIPPENBEDRIJF

Domburg Hoofdweg BR. 988

Kwekerij

16748

B. HIRA

Van Idsingaweg 7

Transportbedrijf, Zandbedrijf

16763

VERNON TRADING

Jan Steenstraat 176

Importeur

16791

RAMSING KEWALBANSING

Kweeklustweg BR. 152

Autobusdienst

16909

D. RAMDHAN

Wilhelminastraat 56

Eet- En Drankinrichting

23117

TJON'S KUNST EN INLIJST
CENTRUM
BOB IMPORT/EXPORT afgekort BIMEX
A. LINO

Hoogestraat 112

Fabrikant

Kleine Saramaccastraat 4

Importeur, Exporteur

Saramaccastraat 4

Autobusbedrijf, Taxibedrijf

Als intermediair in het programma wil de KvK ondernemerschap en internationalisering stimuleren en
het concurrentievermogen
van het Nederlandse MKB
versterken. Een netwerk
van Kamers van Koophandel, starterscentra, incubators en agentschappen in Europa is verantwoordelijk voor de implementatie van het programma. Inmiddels hebben in
Europa al 1300 uitwisselingen plaatsgevonden. In
Suriname is het vooral het
Suriname Business Forum (SBF) met zijn werkarm het Suriname Business Center, die activiteiten ontplooit om innovatie
en concurrentievermogen
van ons MKB te versterken en het ondernemersen investeringsklimaat in
ons land te verbeteren.
RMD

Doe mee en toon de kracht van uw ondernemerschap!

26 - 30 april

Autobusdienst

Winkelier

Voor info: Beurssecretariaat tel. 530311 / 530313

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

Schrijf nu in voor de training:

25649
31989

BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING

KKFacts

CITAAT

START TRAINING: woensdag 10 april 2013
Deze training wordt verzorgd in 5 modules van 2 dagen per module
Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Wist

u

dat ?

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), telt 21 Kamerleden en evenveel
plaatsvervangende leden waardoor bij het uitvallen van een kamerlid, de vervanging
al bij voorbaat is geregeld. Het Kamerbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de
bedrijfsgroepen. Elke bedrijfsgroep is door één lid vertegenwoordigd. De Voorzitter
en Ondervoorzitter vertegenwoordigen hun bedrijfsgroep in het bestuur. Als een
bedrijfsgroep slechts één vertegenwoordiger in de Kamer heeft, is deze ook lid van
het bestuur. Heeft een bedrijfsgroep twee vertegenwoordigers, dan is de oudste in
jaren lid van het bestuur. Heeft een bedrijfsgroep meer dan twee vertegenwoordigers in de Kamer dan kiezen deze telkens om de twee jaren in de eerste vergadering van het kalenderjaar en voorts telkens wanneer de noodzakelijkheid zich voordoet, uit hun midden een lid, dat de bedrijfsgroep in het bestuur der Kamer zal vertegenwoordigen. Het registreren van alle bedrijven/ondernemingen en organisaties
die economische activiteiten in Suriname ontplooien is de core business van de
KKF. Registratie in het Handelsregister (HR) is wettelijk verplicht. Daarnaast behartigt de KKF de belangen van het bedrijfsleven en met name het MKB dat wordt
beschouwd als de 'backbone', de ruggegraat van de economie. Micro ondernemingen in de informele sfeer, tracht de KKF i.s.m. anderen over te halen naar de formele sector via activiteiten als de 'Micro Ondernemers Express'. In de totstandkoming van het Suriname Business Forum heeft de KKF een prominente rol vervuld.
En als geen ander is zij betrokken geweest bij activiteiten ter vereenvoudiging van
ons vergunningenstelsel. De One-stop-window maakt daarvan deel uit. Om het
ondernemerschap als carrière optie te promoten verzorgt de KKF al enige jaren de
training 'Business start-up & Business planning'. Voorts is er de opleiding tot douane expediteur. Via diverse beurzen biedt KKF ons bedrijfsleven de mogelijkheid tot
het 'show casen' van producten en diensten. De KKF faciliteiten zijn van dien aard
(modern, ruim en gunstig gelegen) dat zij als geen ander in staat is grote evenementen te accomoderen. Een recent hoogtepunt was de in November 2012 gehouden ACP/EU conferentie. De ondernemersavond, elke dinsdagavond van 19 to 20
uur, is een ingeburgerde activiteit waarbij presentaties worden gegeven door deskundigen van diverse disciplines. Op deze avonden hebben ondernemers ook de
mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Het huidig KKF-bestuur
bestaat uit: Ir. Henk Naarendorp (vz.), Anilkumar Padarath (ovz.), Moulijn Abas,
Oswaldo Braumuller, Ir. Rudi Chin Jen Sem, Dr. Lucien Naarden Ph D, Ir. Stephen
Tsang en Jagatram Nandpersad.

"Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want
daarin ben ik van plan te leven”. (Albert Einstein)

Efficiëntie Effectiviteit
en Innovatie
ISO standaarden bieden oplossingen en voordelen voor haast alle
sectoren waaronder de agricultuur, constructie, fabricage, mechanische engineering, distributie, transport, gezondheidszorg, informatie en communicatie technologieën, voedsel, water, milieu, energie,
kwaliteitsmanagement,diensten etc.

Economie
De ISO standaarden bevorderen duurzame economische ontwikkelingen
doordat zij efficiëntie en
effectiviteit doen toenemen, waardoor hulpbronnen geconserveerd worden. De wielen van de
industrie houden ze draaiend want zij voorzien in
specificaties, dimensies,
vereisten, test en onderhoud regimes voor machines, constructie, productie en distributie. De ISO
standaarden verzekeren
compatibility en interoperability van de informatie
en communicatie technologieën, die de ruggegraat

zijn geworden van haast
alle sectoren.

WTO
Door de standaarden is de
tijd om op markten te
komen en innovatieve
producten en diensten te
verspreiden, versneld. Te
denken valt aan b.v. nanotechnologieën en voertuigen voortgedreven door
electrische batterijen of
hydrogen. Standaarden
faciliteren de handel, doordat zij voorzien in een
basis voor overeenkomst
tussen business partners
en de technische ondersteuning voor regulering.
In Engeland dragen stan-

daarden jaarlijks GBP 2.5
miljard bij aan de economie en aan een groei van
13% in arbeidsproductiviteit. Standaarden blijken
een impact te hebben op
80% van 's werelds handel. Geen wonder dat de
World Trade Organization
(WTO) van zijn leden verlangt dat zij internationale
standaarden gebruiken
van het type dat door ISO
wordt ontwikkeld om zo
technische hindernissen
in de handel te voorkomen. Deze kunnen ontstaan door verschillen in
nationale en regionale
standaarden.
RMD

ROUTE

di. 26 maart 2013
do. 28 maart 2013

Plaats: Sar’ca (BO kantoor Groningen)
Plaats: Markt Domburg

Tijd: 08.00 - 14.00u
Tijd: 08.00 - 14.00u

(Wijzigingen voorbehouden)

Geen
Ondernemersavond
op 26 maart 2013 i.v.m. de
Business United Fair.
Volg onze krantenberichten voor het onderwerp
van de komende week.

Qatar
23 - 25 april 2013: “8th
World Chambers Congress”
Locatie: Qatar National
Convention Center
Organisator: ICC World
Chambers Federation
info@qatarmarketers.
com

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

Douanekoersen
M.i.v. 19/3/2013 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,33
Pound sterling
5,06
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
352,48
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,19
Brazil real
1,69

