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Ondernemers en investeerders hebben een goed ontwikkelde financiële markt nodig om op een duurzame wijze bij te kunnen dragen
aan de economische ontwikkeling. Hierover werd een paneldiscussie
gehouden op onze laatstgehouden ondernemersavond.

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

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

20327

K. PALAS

Pannekoekstraat BR. 3

Standhouder

20439

R. KARIJO KASANDIKROMO
S. BHAGELOE - SOECHIT

Catharina Sophia perceel 108

Winkelier

Kampong Rewel perceel 65

Winkelier

Waldeck 29

Standhouder

20512

W. SOETOSENOJO KASBAN
R.J. BOLDEWIJN

Bantaskine

Venter

20534

WINKEL TOEKUCHPE

Kwamalasamoetoe

Winkelier

20608

R.J. MANUEL

Botopasi

Winkelier

20618

M.E. VYENT

Loswijkstraat perceel 28

Winkelier

20629

S.D. LUGARD

Nieuw Aurora

Bakker

20639

NICKERIE INTERNATIONAL

Gouverneurstraat 116

Winkelier

20668

G. ATMODIMEDJO

Milostraat perceel 87

Uitdeuk- En Spuitinrichting

20677

J.E. CRETON

Friendship

Winkelier

20690

Soemberredjo perceel 224

Winkelier

20716

E.W. TIMAN SOETOWIDJOJO
L.A. SLAGVEER - MASE

Totness/voorstraat

Winkelier

20756

H.K.J. DURGA - HO

Sir Winston Churchillweg 73A

Winkelier

20763

KAMESH TRADING

Balatastraat BR. 342

20794

R. PATANDIN

Indira Gandhiweg BR. 543

Winkelier, Grossier,
Importeur, Exporteur
Winkelier

20818

P. TANOELEKSONO

20852

R.I. JEROE

Foetoenakaba

Winkelier

20871

A.CH. VAN FAVERY

Zanderij Luchthaven

Winkelier

20925

NOUVEAU MODE

Via Bellalaan 5

Winkelier

20929

TOP CLASS EXPORT

Leiding 9a BR. 86

20932

Klaaskreek

35676

JULES AUGUST FRANKLIN
LEHMAN
SIEGFRIED REES

Handelsagent, Importeur,
Exporteur
Winkelier

Toekomstweg 117

Importeur

35758

E. CAMBRIDGE CONTINUE

Afobakaweg km. 65

Importeur, Exporteur

20440
20500

Financiële markten zijn
effectiever, wanneer de
stakeholders voldoende
kennis en informatie hebben om de juiste economische beslissingen te kun-

Een deel van de aanwezigen bij de laatstgehouden
ondernemersavond
nen nemen. Financieel
deskundigen dienen derhalve bekend te zijn met
internationale en nationale professionele standaarden. Daarnaast zijn
hoge ethische normen en
goed rentmeesterschap
essentieel om het vertrouwen van de samenleving
c.q. stakeholders te winnen en te behouden. De
Stg. Walden University
Suriname zal binnenkort
nader ingaan op de mogelijkheden, het belang
van en de behoefte aan
een goed ontwikkelde financiële markt in Suriname. Ondernemers zullen meer informatie krijgen over financieringsmogelijkheden. Dat zal hen
kunnen helpen om een
optimale kapitaalstructuur
te realiseren; met bijzondere nadruk op start-up
kapitaal.

Verbetering
Studenten en mensen die
een carrière in accounting
en financiën willen, zullen
meer informatie ontvangen over internationale
certificering. Tijdens een
paneldiscusie zullen ondernemers, investeerders,
financieel deskundigen en
studenten in de gelegenheid zijn om initiatieven ter
verbetering van de Surinaamse financiële markt
te bespreken. Beoogd
wordt de toegang tot
seed-financing te vergemakkelijken en binnen
een jaar merkbare verbeteringen in de financiële
markt van Suriname te
realiseren ten gunste van
ondernemers, investeerders en overige stakeholders.
(Stg. Walden
University Suriname)

Handelsbemiddeling

Het business incubator model is in vele landen succesvol gebleken.
Maar kan het ook worden toegepast in de agribusiness in ACP landen
om zo een nieuwe generatie van landbouwondernemers te lanceren?
Opportuniteiten voor agribusiness nemen snel toe in ACP landen.
Het anders modeleren van 'value chains', het gericht zijn op het leveren van kwaliteitsproducten voor 'high value' markten, opent nieuwe
mogelijkheden in productie, verwerking en de ontwikkeling van nieuwe producten.
Maar hoewel jonge ondernemers kansen en mogelijkheden zien, blijkt de
realiteit van het opzetten
van een levensvatbare
onderneming niet eenvoudig te zijn. Onder deze
omstandigheden biedt het
business incubator model,
dat succesvol is gebleken
in landen als de USA, een
aanlokkelijke benadering.
De klassieke business
incubator
identificeert
veelbelovende ondernemers en voorziet hen van
diensten ter ondersteuning van hun start-up
fase. Deze diensten
betreffen o.m. assistentie
bij business planning,
technisch advies, kantoorruimte en equipment en
het in contact brengen
met strategische partners
en potentiële investeerders. Dit tot een bepaald
doel is bereikt zoals het
niveau van de 'turnover',
de omzet, als indicatie
van het commercieel en
financieel levensvatbaar
zijn. Momenteel lopen een
aantal initiatieven in ACP

Venter

RMD

Incubator model voor
jonge agripreneurs

Incubator
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Opmaak

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Financiële markt
ontwikkelen en
toegankelijker maken
Het panel bestond uit
Wilgo Bilkerdijk, voorzitter
van de ASFA, mr. Imro
San A Jong, deputy director van Investment and
Development Corporation
Suriname (IDCS), dr.
Didacus Jules van Caribbean Examination Council
(CXC),
mw.
Mildred
Demon van Stg. Walden
University Suriname en
directeur Stg. Onderwijs
der
EBGS,
Désiré
Kowsoleea, ondernemer
en evenementen coördinator
en
bestuurslid
WaldenS en mw. Saskia
Walden, accountant en
financieel deskundige en
voorzitter WaldenS. Gesteld werd dat een goed
ontwikkelde
financiële
markt ondernemers en
investeerders in staat stelt
om goede inkomsten te
verdienen.
Financieel
deskundigen zijn daarbij
van belang om stakeholders te helpen om hun
belangen te behartigen
en/of om voordeel te halen uit de economische
activiteiten van ondernemers.

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

landen om het incubator
systeem toe te passen op
de agribusiness.

UniBRAIN
Het risico bij het transfereren van het systeem ligt in
het feit dat het incubator
concept de westerse business cultuur, die weinig
overeenstemt met de huidige situatie in de meeste
ACP landen, ontgroeit.
Bovendien heeft het systeem zich nauwelijks gefocust op de agricultuur
en de agribusiness, omdat deze in essentie ruraal zijn en ver van de
gunstiggelegen
centra
van waaruit incubators
doorgaans opereren. Vele
incubator systemen zijn
succesvol doordat zij focussen op een bepaalde
industrie en UniBRAIN
heeft ook deze benadering. UniBRAIN verenigt
universiteiten, research
instituten en geïnteresseerde business om ontwikkeling van nieuwe
ondernemingen te ondersteunen. Zij heeft inmiddels zes incubator syste-

men in vijf landen, die elk
gericht zijn op o.a. basisproducten. Elke incubator
wordt bestuurd door een
consortium van partners
uit de private en publieke
sectoren.

LAND

BEDRIJF

Korea

Samlip General Foods Co. Ltd.

Wereldwijd

FoodDirectories.COM

Incubator systemen hebben de potentie een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van agribusiness en het ondersteunen
van jonge entrepreneurs
om nieuwe business op te
zetten in de ACP landen.
Maar verzekerd moet worden dat zij voldoende aangepast zijn aan lokale
omstandigheden. Het kan
zijn dat flexibelere benaderingen even succesvol
zijn bij het geven van kritische ondersteuning aan
jonge ondernemers binnen de bestaande systemen. De lopende incubator projecten zullen in de
komende jaren voorzien in
waardevolle ervaringen
en lessen. Voor meer info:
www.spore.cta.int
RMD

Ondernemersavond

ZOEKT
exp. van garnalen
www.samlipgf.co.kr/eng
exporteurs van diverse voedingsproducten
fooddirectories@fooddirectories.com

CITAAT
"Just as energy is the basis of life itself, and ideas the
sources of innovation, so is innovation the vital spark of all
human change, improvement and progress"
(Prof. Theodore Levitt)
"Nelson Mandela reminds us that it always seems impossible
until it is done”. (Barrack Obama)

Wist

Potentie

KKFacts

u

dat ?

Nelson Mandela, Tata Mandiba, een grote ziel, een mahatma zoals dat in India heet,
heeft de mensheid verlaten en is teruggekeerd naar de zielenwereld. Nelson is niet
de naam die hij bij de geboorte meekreeg, maar een naam die hij als schoolkind van
een onderwijzer kreeg. Zijn naam is Rolihlahla Mandiba Mandela. In de Xhosa taal
betekent Rolihlahla ruziemaker. Mandiba komt van zijn tribale clan, die deel is van
het Thembu volk. Na de dood van zijn vader werd Mandela grootgebracht door het
hoofd van de Thembu clan, Jongintaba Dalindyebo, die ervoor zorgde dat hij goede
educatie mocht genieten. Mandela was een heel orderlijke man: hij maakte elke
morgen zijn bed op, hield een lijst bij van brieven die hij ontving en overal waar hij
kwam was dat altijd op tijd. Gebrek aan punctualiteit beschouwde hij als een karakterzwakte. Mandela was gek op boksen en de inspiratie voor zijn strategie putte hij
uit deze tak van sport. Zijn kinderen Madiba, Makaziwe, Makghato, Zenani en Zindzi
schonken hem 17 kleinkinderen. In 1952 opende Mandela samen met zijn vriend
Oliver Tambo het enige door zwarten gerunde advocatenkantoor dat een groot succes werd. In 1947 werd hij Secretaris van de ANCYL en op 5 augustus 1962 werd
hij gevangen genomen door het apartheidsregime. Mandela heeft meer dan duizend
awards ontvangen waaronder de Nobel Peace Prize, de U.S. Congressional Medal
en het Honorary Canadian citizenship. Hij is honorary member van de Britse Labour
partij geweest en van Manchester United. De apartheidsregering bood Mandela zes
keer vrijlating aan maar hij weigerde die omdat hij slechts op zijn voorwaarden vrijlating wenste. Naar hem zijn vernoemd een nucleair partikel (Mandela particle), een
orchidee (Paravanda Nelson Mandela) en een prehistorische woodpecker (Australopicus Nelsonmandelai).

Onderwerp: “Ondernemers
praten met elkaar”
Inleider: A. Padarath - ovz.
KKF
Datum: di. 17 dec. 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

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
M.i.v. 10/12/2013 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,60
Pound sterling
5,49
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
325,26
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,48
Brazil real
1,44

