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Made in Suriname, Agro en ICT
(3 in 1) Beurs 2018

Presentatie over administreren
Clarence Djosari van Gideon Advisory Services N.V. presenteerde het waarom en hoe van administreren op onze ondernemersavond. Hij besprak het
ordenen van de papieren chaos en het begrip boekhouden en ging ruim in
op de vraag wat administratie is en hoe die opgezet moet worden. Voorts gaf
hij uitleg over balans en resultatenrekening.

Buy Local, Brand Global

Gideon Advisory Services N.V. verleent diensten m.b.t.: financiële en administratieve bijstand, controleren/samenstellen van jaarrekeningen, salarisadministratie, fiscale en juridische bijstand, geautomatiseerde administratie en
verzekeringen. Djosari wees op andere administraties zoals: bevolkingsad-

voor de volgende sectoren:

ministratie, ledenadministratie, personeelsadministratiet etc. Waarom
administreren? Er is een administratieplicht en verder is administreren van

Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en bijen-

belang i.v.m. belastingaanslagen, onderbouwen van omzetbelasting en
monitoren van de financiële positie. M.b.t. het opzetten van een

teelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroe-

administratie kwamen aan de orde: documenten, verzamelen, ordenen, spel-

rend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbe-

regels en vastleggen. Het vastleggen betreft: in- en verkkoopboek, kasboek,
bankboek en memoboek. De inleider ging in op wat boekhouden eigenlijk is:
het systematisch vastleggen van financiële feiten (koop/verkoop, geld in-/uitstroom). Aan de hand van voorbeelden werd vervolgens uitleg gegeven over
de balans en resultatenrekeningen waarbij voorts aan de orde kwamen
balansbegrippen en de winst en verliesrekening. Aldus een greep uit de presentatie.

drijven, mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie, kunst, huisvlijt en
nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.).
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

RMD

3 - 6 mei 2018

De Omega managementstijl

Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Er zijn diverse managementstijlen waaronder de Alpha, de Beta en de
Omega management stijlen. De Alpha management stijl is gebaseerd
op het mannelijk en autoritair gebruik van macht terwijl de Beta
managementstijl gebaseerd is op het vrouwelijk cooperatieve
gebruik van macht. De Omega stijl incorporeert en transcendeert het
beste van deze leiderschapsstijlen.
Laurie Beth Jones is president en oprichter van ‘the Jones group’, een
advertentie, marketing en business development onderneming. Ze stelt
dat een leider sterk moet zijn in de volgende zaken: ‘selfmastery, action
en relationships’. Succes in management hangt volgens Jones af van
deze totale combinatie. Managers die slechts over een of twee van de
drie vereisten beschikken zullen beperkt worden in hun carriere. Bekend
zijn bijvoorbeeld de vele gevallen van politici en andere toppers die
beschikten over ‘action and relationship skills’ maar faalden door gebrek
aan sterkte op het gebied van ‘selfmastery”. Meesterschap over jezelf,
daadkracht en relationele kracht vormen derhalve het gehele pakket aan
kwaliteiten waarover beschikt moet worden om succesvol te zijn in
management. De Omega management stijl veronderstelt in de eerste
plaats waarachtige zelfkennis. Jones: ‘If you have not been tested by fire
you do not know who you really are. And if you don’t know who you are,
you cannot be a leader. Een echte leider heeft een persoonlijke mission
statement waaruit zijn/haar ‘I AM’s’ blijken. Er is een verhaal van Al
Neuharth de oprichter van de krant USA today. Hij reed regelmatig rond
en vroeg aan mensen wat voor soort nieuwsbladen ze graag lazen. ‘This
man with a salary of more than one million dollar a year considered his
bosses to be the people’ zegt Jones. “He took time to stay in touch with
the people he served. Verstandige managers doen dat ook en stellen
zichzelf bovendien regelmatig ter discussie en evalueren hun performance met dezelfde of grotere strengheid dan ze hun ondergeschikten
beoordelen. Uiteraard stelt Jones nog veel meer over de Omega leadership style dan in dit artikel vermeld kan worden. RMD
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De funeste gevolgen van kwikvervuiling voor de volksgezondheid noodzaken tot maatregelen die het gebruik van dit zware metaal aan banden legt.
En er is zelfs een VN verdrag dat stelt dat kwik wereldwijd uit de productie
moet verdwijnen. Het verdrag van Minamata draagt de naam van een
Japanse kuststad waar zich enkele tientallen jaren geleden een ramp voltrok. Een chemisch bedrijf voerde jarenlang kwikhoudende afvalwater in
een baai voor de stad en vergiftigde zo talloze mensen. Het aantal
getroffenen wordt op 30 duizend geschat. Consequent stopzetten van de
kwikproductie is volgens experts de enige manier om dergelijke ongelukken te voorkomen. Ook in Suriname worden wij ons steeds meer bewust
van de gezondheidsrisico’s van kwik. In 2013 bereikten 140 landen overeenstemming over de inhoud van het Minamata verdrag dat door steeds
meer landen wordt geratificeerd. Het verdrag telt 35 artikelen 5 bijlagen en
regelt de verschillende manieren waarop kwik wordt verwerkt. De landen
hebben zich verplicht om vanaf 2020 geen kwikhoudende producten zoals
batterijen, belichtingsapperatuur, cosmetica, zeep, schakelaars of thermometers meer te verkopen. Er mogen geen kwikmijnen meer worden geopend. In de EU zorgen strikte richtlijnen ervoor dat kwik niet meer mag
voorkomen in producten en er zijn wettelijke grenswaarden gesteld voor
enkele producten .Maar vanaf 2020 mogen geen kwikhoudende producten
meer worden geproduceerd. Het Japanse technologisch bedrijf casio heeft
grote vorderingen geboekt in het kwikvrij maken van de lichtbron voor projectoren. Casio ontwikkelde een wereldwijd unieke laser-en hybride-technologie waarin LED module en laser worden gecombineerd. Een LED
module brengt het rode licht voort, een laser met voorgeschakeld kleurwiel
zorgt voor blauw en groen. Dit resulteert in een kwikvrije lichtbron met
maar liefst 4000 ANSI-lumen die tot 20 duizend uur zonder kwaliteitsverlies
brandt. In dezelfde tijd hebben gebruikers van conventionele projectoren al
9 kwiklampen moeten verwisselen. Casio loopt al 10 jaar vooruit op de
limiet van het verdrag van Minamata. Zijn hele assortiment is al vanaf 2010
uitgerust met een milieuvriendelijke kwikvrije lichtbron. De ramp van
Minamata heeft laten zien hoe gevaarlijk kwik kan zijn als het in het
lichaam terechtkomt. Kwik kan als chemisch afvalstof via verontreinigd
water in onze voedselketen terechtkomen en dan zijn de funeste gevolgen
niet te overzien.

Voor meer info: Stichting BUSOS
Tel.: 530311, tst. 111/112 , E-mail: info@busos.sr
Website: www.busos.sr

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

HANDELSNAAM
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ACTIVITEIT

30017

ORCHI SNACK

31003

AMAZONIA
MINERALS
FORESTRY CONSULTANCY

31681

FAFA IMPORTS

33199

RESTAURANT THIEN THIEN

West Kanaalstraat 20 beneden

Eet- En Drankinrichting

33536

GOUD- EN ZILVERSMID 2000

Vredenburg Serie B no. 80

Goud- En Zilversmid

51016

B.V. AANNEMINGSBEDRIJF B.T.Z. Pater J. Weidmanstraat 38

51099

TIMAL HANDELSONDERNEMING

Kapitein Arthur Philipstraat 90

Adviesbureau,
Opleidingsinstituut
Importeur, Exporteur

51222

IFA SUPERMARKET

Meursweg BR. 17a

Winkelier

51328

YAN QUN

Kwattaweg 320

Importeur, Grossier

51382

GOMES REGO FRANCISCA DAS Lawatabiki km. 5
CHAGAS

51515
51697

SHERIDA L. LO FO WONG - Estabrielstraat 41
RENARDUS
GLOBAL SCRAP METAL EXPORT Uraniumstraat 38-40

51747

MYRTHICA TODIKROMO

Van Idsingaweg 22

Visverwerkingsbedrijf

51994

NO-ISSUE MULTIMEDIA

Fred O'kirkstraat 4

Servicebureau

52361

BATTO'S BARBERSHOP

Frederik Derbystraat 141

Barbier

52948

CHEN MEIYUAN

Hendrikstraat 167

Importeur

53015

SCHOOLVERVOER THYMRO

Awaradam 37

Taxibedrijf

53027

PURPLE CHICK NAIL SALON

Verlengde Hoogestraat 64

Servicebureau

53036

AROENA DOODNATH

53040

MERCY COOLINGS SERVICE

Op Het Erf Van De Openbare Standhouder
School te van Pettenpolder
Sinaasappelstraat 5
Servicebureau

53072

CONWELL'S BESTEL SERVICE

Dieselstraat 9

Importeur

53099

SYLVIE'S MASSAGE

Commissaris Weythingweg 36

Masseur

53103
63884

TRONICS 4UR BUDGET afgekort Nanhoeweg 9
T4urB
BAKKERIJ LIN JINJIANG
Zwartenhovenbrugstraat 166

63942

DEMARES IMPORT EN EXPORT

Dr.
Sophie
Redmondstraat Standhouder
Parkeerterrein van de PSD bussen
& Kottomissiestraat 4
Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Marcelstraat 14
Importeur

Hoogestraat 59 b

Winkelier, Eet- En
Drankinrichting
Adviesbureau, Servicebureau,
Administratiebureau
Exporteur

Importeur, Servicebureau
Bakkerij
Importeur, Exporteur

CITAAT
Woorden die niet tot aktie leiden, zijn verbalismen en daden zonder verbale
uitingen en overwegingen waarover is samengesproken, zijn aktivismen. Als
woorden van hun aktiedimensie zijn beroofd, lijdt de reflektie daar automatisch onder; woorden worden dan hol gezwets, verbalisme, en ‘blabla’.
(Freire)

