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14e Jaarbeurs in full swing

De 14e achtereenvolgende KKF Jaarbeurs werd zaterdag j.l. officieel geopend door VicePresident Robert Ameerali. Sprekers die hem voorgingen waren KKF-voorzitter Drs. Narpath
Bissumbhar en Ir. Henk Naarendorp, voorzitter van het Suriname Business Forum.

“Als we ‘business as usual’ blijven doen, zullen de veranderingen die
wij willen, niet komen. Als we de problemen willen oplossen zal dat
niet lukken met dezelfde manier van denken, die ze heeft doen ontstaan. We moeten ‘out of the box’ gaan denken’, aldus Vice-president
Robert Ameerali, zaterdag j.l. bij de opening van de Jaarbeurs 2011.
De regering Bouterse Ameerali en het regeerteam werken hard aan de
ontwikkeling van het
bedrijfsleven
en
het
bedrijfsleven wordt opgeroepen harder te werken
en meer te investeren. De
VP gaf aan dat nog dit jaar
35 miljoen SRD beschikbaar komt voor financiering van micro, small en
medium bedrijven. Men
krijgt het niet cadeau het
zal terugbetaald moeten
worden. Ameerali vroeg
het SBF om met zijn partners ideeën aan te dragen. Aan de participanten
van de Jaarbeurs zei de
VP dat alleen bedrijven
die zich zichtbaar maken
en op de markt verschijnen om hun producten te
showen, zullen overleven.

Dialoog

De VP benadrukte het
belang van permanente
dialoog VSB met KKF,
VSB met ASFA, KKF met
ASFA en met andere
bedrijfslevenorganisaties,
vak- en branche-organisaties. Verder dialoog binnen de overheid. Hij vroeg
het SBF na te gaan wat
op dit stuk de internationale trends zijn en de
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aspiraties van de belangrijke stakeholders en hoe
wij efficiency kunnen doorvoeren.

Stappen

Ameerali benadrukte een

ven aan elke serieuze
ondernemer die wil investeren en een fabriek wil
opzetten. Daarvoor hoeven zij niet zoals voorheen lid te worden van
een politieke partij. De VP
vindt dat het SBF de driver moet zijn om het
bedrijfsleven vooruit te
brengen.

Concurreren

Vice-president van
Suriname Robert Ameerali

aantal stappen die de
regering t.b.v. het bedrijfsleven heeft gezet. “We
leveren gemiddeld 25
NV’s per week op zonder
steekpenningen, zonder
dank je wel en zonder
begi-begi”, gaf hij als voorbeeld aan. Hij noemde
ondermeer nog de vrijstelling van invoerrechten op
ICT, computers, ICT-gerelateerde producten en
investeringsgoederen
voor de industrie. De 90%
vrijstelling wordt nu gege-

De VP gaf aan dat vele
zaken die wenselijk zijn
maar jarenlang niet werden uitgevoerd nu met
een pennestreep gerealiseerd worden. Eén zo’n
zaak is de toeristenkaart.
De regering gaat bezuinigen door o.m. efficiënter
met communicatie om te
gaan. E-commerce moet
ontwikkeld worden en zij
wordt een bedreiging voor
wie bij het oude wil blijven
en niet anders wil werken.
Ministeries zullen moeten
concurreren en gecertificeerd worden, dat geld
ook voor bedrijven. Binnen de Caricom en internationaal zullen we moeten concurreren. We hebben veel potentie maar
doen er nog onvoldoende
mee volgens de VP.
RMD

SFEERFOTO’S OPENING
JAARBEURS 2011
(by: Werner Kioe A Sen)

Vooruitgang

Voorzitter Bissumbhar benadrukte de grote vooruitgang van de KKF in het
algemeen en qua faciliteiten en de steeds beter
wordende Jaarbeurs. Hij
gaf aan dat het bedrijfsleven nu weer enigszins tot
rust is gekomen na de
‘kennelijk noodzakelijke
verzwarende maatregelen’ die de regering vanwege de door haar overgenomen situatie, moest
treffen. Van de aanzienlijke afname van het aantal
vergunningplichtige
bedrijven en van de periode voor de oprichting van
een NV werd met instemming
kennisgenomen:
verwacht
wordt
dat
afspraken met de transportsector spoedig worden nagekomen. Ook de
aanleg en inrichting van
het eerste industriepark
ziet KKF met vreugde
tegemoet.

Business Centre

Bissumbhar gaf aan dat
na dit en het vorig jaar het
Miss India Suriname contest gehost te hebben, op
eind februari 2012 ook het
Miss India World Wide
Pageant waarin 42 landen
zullen participeren, in de
volledig gekoelde KKF

overdekte hal (2500m2)
gehouden zal worden.
Samen met Sur India Glamour zal de Kamer een
Business Centre organiseren voor de begeleiders

KKF-vz. N. Bissumbhar

van het internationale
gezelschap. Deze zijn
doorgaans business en
business
gerelateerde
personen.

Samenwerking

De voorzitter is blij met de
grote betekenis die de
regering hecht aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven als ruggegraat van
de sociaal-economische
ontwikkeling van het land.
KKF stelt dat succes primair gelegen is in samenwerking
binnen
het
bedrijfsleven, binnen de

overheid en tussen overheid en bedrijfsleven.

Verkiezingen

In december a.s. worden
Kamerverkiezingen gehouden. Voorzitter Bissumbhar is er verheugd
over dat er twee kandidatenlijsten zijn. Wel hekelde hij dat bij de Campagnevoering valse verdachtmakingen worden gemaakt over het reilen en
zeilen van de Kamer. Dit
terwijl KKF nationaal
bekend staat als één van
de best functionerende
organisaties in ons land.
Qua management strekt
zij tot voorbeeld en zusterorganisaties in de regio
zijn hier gekomen om het
KKF-systeem te bezien
en ervan te leren. Ook
voor overheidskantoren
heeft de KKF ondersteuningsacties en trainingen
verzorgd.

SBF

Henk Naarendorp, voorzitter van het Suriname
Business Forum (SBF)
voor dialoog tussen de
private sector en de publieke sector, besprak het
nationaal strategisch plan
van het SBF. Hij ging in op
één van de kerngebieden
van dit plan te weten be-

drijfsonderteunende diensten. De Jaarbeurs van de
KKF is een bedrijfsondersteunende dienst en het
SBF is daarover bijzonder
verheugd. De KKF werd
uitgenodigd om na te
gaan welke andere bedrijfsondersteunende
diensten aangepakt kunnen en moeten worden
om het Surinaams bedrijfsleven verder te ontwikkelen. SBF wil via dialoog werken aan een

SBF-vz. H. Naarendorp

omgeving voor het bedrijfsleven die de economie versterkt, werkgelegenheid schept en een bijdrage levert aan de overheidskas. Dat is volgens
Naarendorp de fundamentele rol van ons
bedrijfsleven.
RMD

JAARBEURS 2011
Nog t/m zaterdag 3 december a.s.
van 17.00 - 23.00 uur op het
KKF Beursterrein, ingang Benjaminstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn van ma. t/m vr. van 08.00 - 16.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
verkrijgbaar bij KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze
verschaffen uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan
de Kernkampweg toegang tot het beursterrein.
N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE
Volwassenen: SRD 6,- p.p.
Kinderen t/m 10 jaar en 60+sers: SRD 3,- p.p.

Douanekoersen
Een rijdend informatiebureau voor advies, begeleiding en microkredieten
aan ondernemers.
VOOR WIE RIJDT DE BUS UIT?
* startende ondernemers: mensen die willen beginnen met een bedrijf
* ondernemers die al begonnen zijn maar nog advies en begeleiding
nodig hebben.
KIJK UIT NAAR DE MICRO ONDERNEMERS EXPRESS, HET MOBIELE
KANTOOR DAT ZICH DOOR STAD EN DISTRICT BEGEEFT!
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U.S. dollar
3,35
Euro
4,58
Pound sterling
5,34
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
435,04
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,65
Brazil real
1,90

