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Bekwaamheidsstandaarden verbeteren

PPD

Cyril Soeri M.A. RA CISA
land te stimuleren. Inmiddels is al gerapporteerd
over: *een beschrijving
van het wettelijk kader en
behoefte analyse; *een
review van het onderwijslandschap en aanbevelingen ter verbetering. De
inleider ging uitvoerig in
op zaken als: de scope
(standaarden), methodologie (onderzoekstechnieken), populatie (MKB’s,
businessorganisaties en
info-bronnen), het wettelijk kader en behoefte analyse.

Bewustwording

De behoefte analyse geeft
aan dat het schort aan
bewustwording en kennis
van internationale standaarden. Soeri besprak de
resultaten uit interviews
en de aanbevelingen die
uit de behoeftenanalyse
zijn gerold. Aan de orde
kwamen voorts praktijk
handreikingen, materiaal
en hulpmiddelen voor drie
categorieën van MKB’s.
Aldus een zeer summiere
greep uit de omvangrijke
presentatie.
RMD

CITAAT

KKF is doing it again!

De AgroMade in Suriname- en
ICT-beurs
Vrijdag 27 april - dinsdag 1 mei 2012
Voor deelname kunt u kontakt maken met het KKF-Beurssecretariaat aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Tel.: 530311 / 530313
Fax: 437971
E-mail: chamber@sr.net
Website: www.surinamechamber.com
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BEMSA Stainless Steel
Industry & Trade Co.
Sun Clean Cleaning
Ind. LLC
Medichi BIO CARE

metal industrial group of companies
www.bemsametal.com
imp. van vloeibaar schoonmaakmid.,
waspoeder,enz.
www.sun-cleaning.com
imp. van farmaceutische prod.
Tel. 08690454447
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KKF blijft Kinderboekenfestival faciliteren
Het partnerschap tussen de KKF en de Stichting Projecten Christelijk
Onderwijs inzake het Kinderboekenfestival (KBF) is onlangs met drie
jaren verlengd. Het KBF werd dit jaar voor het eerst in Saramacca
gehouden en eind maart is Brokopondo aan de beurt, waarna
Paramaribo van 21 t/m 26 mei volgt op het KKF-complex gelegen tussen de Kernkampweg en de Benjaminstraat.

Partnerschap

"Wie de wereld wil zien veranderen moet die verandering niet verlangen maar
worden. Het leven zou een genot zijn als iedereen maar de helft deed van wat hij
van anderen verlangt." (Peter Sirius)

UAE

Website
E-mail

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

“De accountant is uw vriend, die u ongevraagd en gevraagd van hulp
voorziet. Het is een dure vriend”. Dit was de stelling die Cyril Soeri
M.A. RA CISA poneerde op onze laatstgehouden ondernemersavond.
Het thema dat hij presenteerde was: “Verbeteren van de bekwaamheidsstandaarden in boekhouding en financieel management bij het
MKB in Suriname.
De presentatie van Soeri,
die voorzitter is van de
Professional Practice Department (PPD) van de
Surinaamse Vereniging
van Accountants (SUVA)
werd aangeboden door
ASFA, VSB en KKF. De
PPD faciliteert leden bij
vaktechnische knelpunten
en volgt actualiteiten en
ontwikkelingen rond accountancy en deelt die
met de SUVA leden. Zij
onderzoekt de toepasbaarheid van internationale standaarden in Suriname en adviseert het
SUVA-bestuur. Voorts organiseert zij permanente
educatie (PE) en trainingen en is contactpersoon
voor internationale beroepsorganisaties. Met
een schenking van USD
135.000 wordt een IDBproject uitgevoerd om
adoptie van internationale
standaarden in verslaggeving en verbetering van
financieel management
onder kleine en middelgrote ondernemingen in ons
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China heeft een opmerkelijke rol vervuld in het globalisatie proces. Elf jaar geleden
trad het land toe tot de World Trade Organization (WTO) en zijn lidmaatschap en
integratie in de wereldeconomie had een enorme positieve impact op de welvaart in
de wereld. Consumenten hadden er baat bij vanwege de minder dure importen en
de toegenomen concurrentie doet nog steeds de welvaart groeien. "Het is een succes story en zowel de WTO als China mogen hierover best trots zijn" zegt Herbert
Oberhansli, Vice President Economics and International Relations (Aid For Trade).
Hij vindt dat dit feit benadrukt en herhaald moet worden nu de multilaterale handelsonderhandelingen stagneren. De verandering van beleid in China, waardoor dit
alles mogelijk werd begon in 1977 onder Deng Xiaoping. Een van zijn leidende concepten was: 'Seek truth from facts'. De nieuwe politieke koers van China veranderde niet alleen de richting van zijn geschiedenis, maar het Chinese signaal leidde tot
een ommekeer in de perceptie van de private sector in de ontwikkelingslanden en
uiteindelijk in het economisch beleid. De European Round Table of Industrialists
(ERT) analyseert deze transformatie in drie opeenvolgende rapporten waarvan de
eerste in 1990 verscheen. Dit rapport onthult een wereldwijde golf van autonome
opening van markten, deregulatie, modernisering en globalisering van regels en
reguleringen die aan business gerelateerd zijn. Door deze veranderingen mobiliseerden zich meer lokale en 'foreign-invested' private hulpbronnen en werden
investeringen efficiënter. Anders gezegd, de ratio waarmee het kapitaal van de economieën die zich openstelden toenam, verbeterde significant. Deze 'drive' vanuit
business heeft nog steeds een positieve impact. Sinds 1980 raakten meer mensen
uit armoede dan in enig andere periode in de geschiedenis. Het succes wordt ook
gereflecteerd in wereld BNP statistieken. Sinds 2000 versnelde de gemiddelde groei
van economieën in ontwikkelingslanden met een waarde van driemaal die van de
verder gevorderde economieën.

De slogan van het KBF
2012 luidt: 'Nu ik weet wat
ik wil ga ik blij op weg. Ik
streef naar welzijn en doe
altijd mijn best'. Margerie
Stakel-Telgt, coördinator
van het KBF is bijzonder
verheugd over de verlenging van het partnership.
"We zijn de KKF erg dankbaar want het partnerschap omvat veel meer
dan het slechts ter beschikking stellen van haar
faciliteiten", zegt mevrouw
Stakel. Op de radio vertelde ze in het programma
KKF-Info, dat de KKF de
organisatoren van het
KBF ook steeds met
goede adviezen heeft
bediend. "De Kamer heeft
met ons gesproken over
hoe het organisatorisch en
financieel beter kan en

waarop wij allemaal moeten letten om de duurzaamheid van het KBF te
garanderen. Door het
partnerschap te verlengen, geeft de KKF aan dat
zij het grote belang van
het KBF erkent en dat zij
zich achter het thema voor
dit jaar kan stellen" aldus
de coördinator. "De slogan van het vorig jaar en
van dit jaar sluiten goed
aan bij het ondernemerschap. De kinderen van
vandaag die hierover
nadenken zijn immers de
volwassenen van morgen,
die hopelijk effectiever en
met een betere attitude de
ontwikkeling van ons land
zullen aanpakken”.

Lezen

"Het algemeen doel van
het KBF is het stimuleren

van het plezier in lezen bij
kinderen. Op de werkvloer
merk je dat werknemers
die als kind niet gestimuleerd werden om plezier
in lezen te beleven, ook
als volwassen niet of weinig lezen. Voor een werkgever wordt het dan moeilijk om te zeggen: lees dit
document kritisch en geef
me vervolgens commentaar en feedback. Plezier
in lezen aanwakkeren bij
onze kinderen heeft dus
impact op hun
latere
leven als volwassene",
stelt de KBF coördinator.
Verklapt werd dat ook dit
jaar creatieve ontmoetingen met Kamerleden zijn
gepland en met name
voorzitter Henk Naarendorp, heeft beloofd een
voorlees sessie te verzorgen.

OPROEP
Uit het Handelsregister van KKF is gebleken dat vele zaken geen opgave hebben
gedaan van wijzigingen conform art. 17 van het G.B. 1962 no. 187 waaronder:
* Verhuizing
* Stopzetting of wijziging c.q. uitbreiding van activiteiten
* Verandering van eigenaren of bestuurders van bedrijven bijvoorbeeld als gevolg
van overlijden
* Enzovoorts
In verband met het opschonen van dit bestand worden alle ingeschrevenen opgeroepen, om na te gaan of hun gegevens correct zijn en de jaarbijdrage is voldaan.
E.e.a. kan uiterlijk t/m vrijdag 30 maart 2012 ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 en te Nieuw
Nickerie aan de G.G. Maynardstraat no. 32 - 36 tussen 08.00 - 16.00 uur.
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal de Kamer van Koophandel en
Fabrieken haar Secretaris gelasten te handelen als ware opgaaf gedaan van de
opheffing. (GB 1962 artikel 18 lid 3).
De KKF doet een dringend beroep op haar ingeschrevenen om in hun eigen belang
hieraan gevolg te geven.
Kamer van Koophandel en Fabrieken
Ir. Henk Naarendorp - Voorzitter

De IMF aanpak

Het IMF programma dat
de landen die lenen moeten uitvoeren bestaat
voornamelijk uit belastingverhoging, verlaging van
overheidsuitgaven, privatisering en deregulering.
Het IMF kan ook worden
ingeschakeld zonder lening, zoals in het geval
van Italië. Het IMF beschikt over bijna 300 miljard euro om zijn programma's uit te voeren. Als de
middelen tekort schieten
kan dat verholpen worden
door de bijdrage van de
leden te verhogen. Wat
sneller werkt is het benaderen van overschotlan-

den zoals China, Rusland
en Brazilië die hun valutareserves kunnen gebruiken voor een extra lening
aan het IMF. Daarmee
laten zij aan de wereld
zien dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor
het redden van de financiële stabiliteit in de
wereld.

IMF

Het IMF is na de 2e
Wereldoorlog opgericht
toen landen elkaar beconcurreerden met devaluaties van hun munt wat
voor het betreffende land
wel even prettig is, maar
wat slecht is voor de stabi-

Onderwerp: “Nederlanders
kunnen in Suriname ondernemen en Surinamers kunnen ook in Nederland ondernemen”
Inleider: drs. ing. Revinh
A.Ramnandanlall van B4U
Concepts
Datum: 27 maart 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.
Bezoek de
KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur. Actuele
onderwerpen. Leer elkaar
kennen, leer van elkanders werk
en problemen en zoek samen
naar oplossingen!

Districten

Het KBF op het kermisterrein in Groningen, Saramacca is heel goed verlopen. Op de derde dag
zette de regen wel enkele
stands onder water maar
voor dit ongemak werden
er creatieve oplossingen
gevonden. Onder de bezoekers waren er ook leerkrachten en leerlingen die
helemaal vanuit Nickerie
en Coronie waren gekomen. Dit en het enthousiasme van de meer dan
100 medewerkers van wie
de helft uit vrijwilligers
bestond heeft de organisatie zeer geïnspireerd.
Volgens de coördinator is
het programma dat in de
districten wordt afgewerkt
geen copy/paste, maar
afgestemd op de bijzonderheden en charmes van
de districten die worden
aangedaan.
RMD

KKFacts

Het Internationaal Monetair Fonds is in 1944 opgericht en bestaat nu
uit 188 leden, die lidgeld betalen dat gebaseerd is op het bnp en het
financiële beleid. Hoe hoger het lidgeld, hoe groter het stemrecht. Het
IMF wordt bestuurd door 24 bewindvoerders die vaak een aantal landen vertegenwoordigen. Het IMF verstrekt leningen aan landen met
economische problemen. In ruil daarvoor moeten deze landen een
programma van economische hervormingen doorvoeren.

Programma

KKFacts
Ondernemersavond

liteit en de koopkracht in
de wereld. Bij het IMF gaat
het om de bereidheid om
meer naar de 'spill over'
effecten van een crisis te
kijken. Het stelt dat kapitaalstromen onevenwichtigheden moeten oplossen
en dat in die werking de
markt niet te veel belemmerd mag worden. Er
moet wel goed met elkaar
nagedacht worden over
de organisatie van financiële markten. Want het
ene moment ziet men
kapitaalstromen enorm in
omvang groeien en het
ander moment ineens
opdrogen.
RMD

Het Ministerie van Volksgezondheid zal in aanloop
op de Tabakswet een presentatie verzorgen op
dinsdag 3 april 2012 om
20.00 uur te KKF.
“Wat zal deze wet voor u
betekenen?”
Alle ondernemers worden
hierbij uitgenodigd.

ONE
STOP
WINDOW
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het
hele loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren
immers het proces
van aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
Een rijdend informatiebureau voor advies,
begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

ROUTE:
di. 27 maart 2012
do. 29 maart 2012

Locatie: Coronie (LVV-gebouw) Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Locatie: Domburg (Waterkant) Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(wijzigingen voorbehouden)

M.i.v. 20/03/2012 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,41
Pound sterling
5,32
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
401,46
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 6,67
Brazil real
1,85

