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UITNODIGING
aan participanten / deelnemers van

Drs. Roos Willemsberg presenteerde op onze laatstgehouden ondernemersavond 'Five ways to super profits' van de business coaching
firm Action Coach. Deze organisatie is 'world's #1 Business
Coaching Firm en zij telt meer dan 1000 coaching offices in 32 landen
en wekelijks worden meer dan 15000 businesses in deze landen,
waaronder ook Suriname gecoached.

JAARBEURS 2011

Geheim

TEACH-IN
Datum: dinsdag 25 oktober 2011
Tijd: 18.00 uur
Inloop: 17.30 uur
Plaats: KKF Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Drs. Roos Willemsberg
ander werd met cijfermateriaal verduidelijkt.

Opties

Mw. Willemsberg besprak
ook: ways to generate
leads, to convert a lead, to
retain your clients and
have them purchase more
frequently and to increase
your average value of
sale. Ze citeerde Warren
Buffett, een wereldberoemde investeerder en
een zeer rijke man (US$
62 billion net worth) die
gezegd zou hebben: "It is
not necessary to do extraordinary things to get

extraordinary results”. De
ondernemers werden geconfronteerd met twee
wegen die bewandeld
kunnen worden: a) Ik ga
proberen mijn zaak op
eigen kracht te verbeteren; of b) Ik ben geinteresseerd in het boeken van
massieve resultaten in
mijn business. Wat zijn de
opties? Hierop werd nader ingegaan. Aldus een
greep uit de presentatie.
Voor meer info:
www.actioncoach.com/
rooswillemsberg
RMD

CITAAT

"Er zijn maar twee manieren om in de wereld vooruit te
komen: of door eigen vlijt, of door de domheid van anderen”.
(jean de La Bruyère)

In 8 dagen bedrijf opgericht
Mali in het centrum van West Afrika is een van de armste Afrikaanse
landen maar kent sedert de jaren 90 van de vorige eeuw een grote
economische groei. Sinds decenia is Mali bovendien een stabiel
land met een democratisch gekozen regering.
Mali exporteert katoen, goud en vlees. Er zijn 10 miljoen koeien op een bevolking
van circa 13 miljoen mensen. Door de overvloedige aanwezigheid van water zijn er
veel mogelijkheden voor landbouw, nu vooral katoen. Op de Ease of Doing Business
lijst van de Wereldbank stijgt Mali steeds meer. Nu 153ste op in totaal 183 landen.
Je kan al binnen 8 dagen een bedrijf beginnen en vooral met het registreren van
eigendommen en het krijgen van bouwvergunningen doet het land het steeds beter.
Op de corruptie-index van Transparancy International scoort Mali 2,7 op een totaal
van 10 en het staat op de 116e plaaats op een totaal van 178. In korte tijd zijn een
groot aantal hervormingen doorgevoerd en volgens de Wereldbank behoort Mali tot
de top tien landen die het meest hebben gedaan aan het verbeteren van het ondernemersklimaat. Het hervormde de douane, introduceerde de One Stop voor beginnende bedrijven, versterkte de positie van minderheidsaandeelhouders en de rechterlijke procedures voor het oplossen van zakelijke conflicten werden verbeterd.RMD
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Manieren om super
winsten te boeken

De presentatie werd verluchtigd en verduidelijkt
met beeld en grafisch
materiaal en ging van de
basics naar diepere concepten voor succes in
business. Aan de orde
kwamen o.m. stappen om
massieve resultaten te
boeken en sleutels voor
succes in zaken. Sales &
Marketing is een van de
sleutels die niet gezien
mag worden als een
onkostenpost maar als
een investering, benadrukte de inleider die ook
aangaf waarom. Ze gaf
voorbeelden van enkele
van ActionCoach's eenvoudigste, gemakkelijkste
en snelste manieren om
inkomen te verhogen. Er
werd uitgeweid over 'Two
sides to marketing' en de
ActionCoach Marketing
leverage Chart werd aangeduid als het krachtigste
business geheim dat geleerd kan worden. Het
omvat de vijf beproefde
manieren, die aan het
gehoor werden voorgehouden, om bedrijfswinsten te verhogen. Een en
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: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
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: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken
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Het niet durven delegeren van verantwoordelijkheid is reden nummer 1 waarom
sommige administrateurs falen. De vaardigheid om wijs, effectief en succesvol te
delegeren blijkt een moeilijker te zijn dan men over het algemeen denkt. Maar kundig gebruikt, kan delegeren de effectiviteit van een leider/manager aanzienlijk verhogen. De eenzame leider is beperkt in sterkte, vaardigheid en tijd, maar deze drie
factoren vermenigvuldigen zich als de verantwoordelijkheid gedeeld wordt met
anderen. Goed verdeeld werk geeft de leider ruimte voor zijn essentiële taken: leiden, uitdagen en faciliteren van groei in de medewerkers. De essentie van goed leiderschap is niet zozeer de job doen, maar 'to get it done'. Toch blijkt delegatie
gemakkelijker te definiëren dan uit te voeren. Veel leidinggevenden doen alsof ze
delegeren maar als het erop aankomt houden ze vast aan alle belangrijke segmenten van de werklast. Hierdoor houden ze de organisatie, de ondergeschikten en
zichzelf achter. Sommige leiders zeggen dat hun job geen delegatie toelaat. Wellicht
helpen de volgende vijf vragen hen om anders tegen delegatie aan te kijken. 1) Is
er iets dat iemand anders in de organisatie beter kan doen dan u? 2) Is er iets dat
iemand anders in plaats van u kan doen? 3) Is er iets dat iemand anders kan doen
tegen lagere kosten dan u kan? 4) Is er iets dat iemand anders met een betere
timing dan u kan doen? 5) Is er iets dat kan bijdragen aan training en ontwikkeling
van iemand? Grote leiders omgeven zich door mensen die beter zijn dan zij zijn.
Mindere leiders worden door hun ego aangezet zich te omgeven met mindere lichten dan zijzelf omdat dat hen de illusie geeft van stralender te zijn. De beste executive is hij die verstandig genoeg is om gekwalificeerde en betrouwbare mensen uit
te kiezen voor de job die hij gedaan wil hebben en die zelfbeheerst genoeg is om
niet te bemoeien wanneer ze bezig zijn de job te klaren. Vertrouwen is een sleutelwoord bij het delegeren. Uiteraard moet de leider bedacht zijn op mogelijke mistakes en de overall controle blijven houden.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “PUM (Programma Uitzending Senior Experts”
Inleider: dhr. R. van
Essen - Landenvertegenwoordiger PUM)
Datum: 25 oktober 2011
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!.

Trade Fair in Manaus Brazilië

Van 26 t/m 29 oktober a.s. wordt in de noord Braziliaanse miljoenenstad Manaus een grote beurs gehouden waarvoor ook het
Surinaamse bedrijfsleven is uitgenodigd. Dit artikel beoogt te informeren over Manaus, de hoofdstad van de Amazone staat van Noord
Brazilië, gelegen aan de samenvloeiing van de rivieren de Solimoes
en de Negro. Momenteel is Manaus een van de 12 invloedrijkste steden van Brazilië.

Airport

De Eduard Gomes International Airport in Manaus
biedt de derde grootste
vrachtbeweging van het
land; zij verwerkt zowel de
import- als exportvraag
van het industrieel complex van Manaus. De
luchthaven heeft een terminal voor de regionale
luchtvaart en een terminal
voor 'scheduled flights.
Voorts drie cargoterminals. Twee federale highways verbinden Manaus
met andere belangrijke
regios van het land. BR
174 verbindt Manaus met
Boa Vista en Venezuela
en BR 319 verbindt de
stad met Port Velho. De
haven van Manaus is een
belangrijk commercieel
centrum voor zeeschepen
en de belangrijkste transport hub voor de gehele
regio van de upper Amazone Basin.

Economie

De rubberindustrie is een
van de belangrijke industrieën in Manaus dat ook
de handel in hout en
Brasil-nuts faciliteert. Prominent aanwezig zijn ook
de zeepindustrie, de
petroleum rafinering en
chemicaliën. In de afgelopen decaden heeft een
goed ontworpen systeem
van federale investeringen en belasting incentiven de status van de regio
als een investeringsbestemming versterkt. Manaus voert een investeringsvriendelijk
beleid.
Geen wonder dat populaire en gereputeerde mobiele telefoon maatschappijen en fabrikanten van
electronica w.o. Siemens
en Nokia, Samsung, LG
en Sony hun fabrieken in
deze regio hebben gevestigd. Toerisme bloeit ook
in Manaus dat als een

'cosmopolitan city' een
aanzienlijk aantal nationale en buitenlandse toeristen aantrekt.

Manaus

In 2008 telde Manaus 1.7
miljoen inwoners (nu iets
meer dan 2 miljoen) en
was toen de 8ste meest
bevolkte stad van Brazilië.
De stad is bijna 2000 km
gelegen van de federale
hoofdstad Brasilia. Manaus werd in 1669 gesticht en heette toen Sao
Jose do Rio Negro maar
in 1832 kreeg zij de naam
Manaus wat 'moeder van
de goden' betekent. Op
24 oktober 1848 werd de
naam weer veranderd in
Cidade da Barra do Rio
Negro maar op 4 september 1856 werd het weer
Manaus. Nu behoort Manaus tot de 12 invloedrijkste steden van Brazilië.
RMD

OPROEP
HOUTTRANSPORTEURS
Het Platform Houtsector Suriname (PHS)
roept hierbij alle houttransporteurs op om
zich te laten registreren
voor een op te zetten
training zwaar transport van (rond)hout
en wel i.v.m. de op
komst zijnde verscherping van de wettelijke
vereiste regels voor
zwaar transport.
Registratie fee: SRD
500,- p.p.
Voor meer info gelieve
te bellen naar het
KKF-Secretariaat
Tel. 530311, 530313

ONE
STOP
WINDOW

Handelsbemiddeling
LAND BEDRIJF

ZOEKT

India

imp. van huidverzorgingsprod., domestic &
commercial flour mill, sanitary wares, wheat flour &
white wheat flour, gram flour (besan), dehydrated
vegetable and seasoning, triple refined iodized salt,
kitchen ware & houseware prod., chilly powder,
tumeric powder, cumin & coriander powder, detergent powder and bars inquiry@raminternational.co.in
handelaren in scrap materiaal, brokers, tussenpersonen voor scrap, banken in Suriname
arrowimpex@gmail.com
imp. / commission agent van auto-onderdelen en
accessoires
www.agmgroup.info

Ram International

Mumbai
Arrow Impex
(Bombay)
Taiwan

Tun Kuang World
World Trade Corp.

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

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

ROUTE

Douanekoersen
di. 25 oktober

: 08.00 - 14.00 uur - Coronie LVV-kantoor

do. 27oktober

: 10.00 - 14.00 uur - Nickerie Stichting
Moederhart

(wijzigingen voorbehouden)

VISIT OUR WEBSITE:

www.surinamechamber.com

M.i.v. 18/10/2011 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,61
Pound sterling
5,28
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
433,61
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 6,84
Brazil real
1,92

