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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Charismatisch leiderschap

Missie Suriname - Dominicaanse Republiek

Je hebt charisma als je een sterke persoonlijke aantrekkingskracht
uitoefent op anderen die dat ervaren als een uitstraling. Op onze
laatstgehouden ondernemersavond gaf Eros Mungra van SMART
Bedrijfstrainingen een presentatie over charismatisch leiderschap.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken is voornemens een missie naar
de Dominicaanse Republiek te organiseren omstreeks eind mei 2011.
De belangrijke componenten van deze missie zijn Oriëntatie, Benchmarking, Business Forum en Matchmaking.

Eigenschappen

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 15 april opgeven bij het
KKF-secretariaat, mw. Joan van Ommeren, tel.no. 530311.
De laatste succesvolle missie die de KKF heeft georganiseerd was de
missie Columbia - Chili in 2009.

Charismatische persoonlijkheden hebben eigenschappen zoals: graag en
gemakkelijk op de voorgrond treden; zelfvertrouwen uitstralen; welbespraakt zijn; en het kunnen boeien van hun publiek met inspirerende
verhalen, goede raad of
humor. De inleider gaf aan
wat leiderschap is en gaf
terzake een breakdown
van leiderschapsomgeving waarbij aan de orde
kwamen: situatie afhankelijkheid, het sociologische
samenspel en de eindverantwoordelijkheid.

Kenmerken

Charismatisch
leiderschap heeft universele
kenmerken en hierover
uitweidend
besprak
Mungra zaken als: visie
(MLK), interpersoonlijk
gedrag, creëren van een
wij-gevoel en aantrekkelijkheid. Als randvoorwaarden werden benadrukt: consistente waarden en overzicht in overall. De fysieke kenmerken
van de charismatische

KKF en CCIG hernieuwen
Partnership Agreement
Maaike Manshanden (L) en Eros Mungra (R) van
SMART Bedrijfstrainingen
persoon betreffen spreektempo en nadruk, lage
stem, energieke houding
en de body language.
Over al deze kenmerken
werd uitvoerig uitgeweid
alsook over enkele attributen.

Natuur

De presentatie omvatte
ook grondbeginselen van
de menselijke natuur en
daarover besprak de presentator het belang van
zich belangrijk voelen, het
vooral in zichzelf geïnteresseerd zijn van mensen

en de natuurwet van wederkerigheid. Hij ging ook
in op de vraag hoe
iemand uw boodschap
onthoudt (inhoud, visueel,
stem). Aan de orde kwamen voorts het ontwikkelen van succesvaardigheden, waaronder het ontwikkelen van het menselijk kapitaal. SMART Bedrijfstrainingen is bereikbaar via eros@smartbedrijfstrainingen.com,
tel.07506557, www.smartbedrijfstrainingen.com en
op het adres Frederik
Derbystraat 137 B. RMD

CITAAT

"A charismatic leader full of zeal and passion can launch
an organisation into initial action but it takes a leader
with administrative skills and judgement to sustain the
momentum that vision creates”. (Ted W. Engstrom)

Kinderboekenfestival
Paramaribo

De KKF en de frans-guyanese Kamer van Koophandel (CCIG) hebben
recentelijk hun Partnership Agreement (PA) vernieuwd. In de nieuwe
PA zijn punten van de vorige overeenkomst uitgebreider aangegeven
en met name het toerisme krijgt er bijzondere aandacht. De ondertekening werd bijgewoond door de ambassadeur van Frankrijk in ons
land en de 2e hoogste functionaris op de Surinaamse ambassade in
Frankrijk.

Rendez-vous

Aan onze Kamer is gevraagd de rendez-vous
tussen Brazilië, FransGuyana, Suriname en
Guyana te faciliteren in
het laatste kwartaal van
dit jaar. De ontmoeting
van deze vier landen
wordt van groot belang
geacht vanwege het enorme potentieel voor de
commercie en de integratie die men een fikse
boost wil geven. De nieuwe PA versterkt de banden tussen de KKF en
Fransguyanese Kamer en
er zijn commissies samengesteld die handelsbelemmeringen in kaart
moeten brengen en moeten helpen verwijderen.

De commissies moeten
het mogelijk maken dat de
geweldige opportunities
die er zijn voor de betrokken landen, benut kunnen
worden in een win-win
situatie. Er zullen gezamenlijke projecten worden
uitgevoerd, de handel en
het toerisme worden geïntensiveerd en er wordt gewerkt aan het stimuleren
en verbeteren van het investeringsklimaat voor zowel de publieke als private
sector.

Transport

De Fransen doen onderzoek m.b.t. de veerverbinding Albina-St Laurent en
een kopie van het rapport
dat daaruit zal voortvloei-

OPROEP

aan de directies van de deelnemende
bedrijven/instanties van de
AGRO-, MADE IN SURINAME- en
ICT BEURS 2011

TEACH-IN
Datum: dinsdag 12 april 2011
Tijd: 17.30 uur
Plaats: KKF Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Plechtigheid bij de ondertekening van de partnerschapsovereenkomst
De Kamer van Koophandel en Fabrieken en de
Nationale Stichting Kinderboekenfestival hebben
op 5 april j.l. een protocol
van samenwerking ondertekend. Dit behelst een
verlenging van 3 jaar partnerschap, waarmee een
duurzame samenwerking

m.b.t. de organisatie van
het jaarlijkse kinderboekenfestival Paramaribo op
het KKF-beursterrein werd
geformaliseerd. Het Kinderboekenfestival Paramaribo werd vanaf het jaar
2008 op dit terrein gehouden. Dit festival wordt dit
jaar gehouden van 23 t/m

en is ons toegezegd. Momenteel voert een consultant daarover gesprekken
met stakeholders waarna
ook met de KKF gesproken zal worden. Ook de
rehabilitatie van de OostWestverbinding kwam ter
sprake. KKF wil in overleg
met de Fransen ook bewerkstelligen dat onze
transporteurs met hun
voertuigen via Frans-guyana naar Brazilië kunnen
rijden. Dit betekent o.m.
dat voor het verzekeringsvraagstuk een goede oplossing gevonden moet
worden. Momenteel is
Fransguyana (lees Frankrijk) nog lastig toegankelijk voor onze producten
en diensten vanwege de
strenge EU-regels die gelden in dat land. In de
gesprekken met de Fransguyanese delegatie is ook

KKFacts
Ondernemersavond
1ste presentatie
Onderwerp: “Introductie
van de TMA methode.
Ondersteunende methodiek bij competentie gericht managen d.m.v.
coaching en training”
Inleiders: dhr. Edwin van
IJzendoorn
(directielid
Ehrmvision) en mw. Reina
Kolf - Telgt van (“The
Slight Edge” Consultancy
N.V.)
Datum: 12 april 2011
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
2de presentatie
Onderwerp: “Exporteren
met CBI ondersteuning”
Inleider:
Dhr.
Hans
Klunder, directeur CBI
(Centrum ter Bevordering
van import uit Ontwikkelingslanden)
Datum: 12 april 2011
Tijd: 20.00 - 21.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

de EPA ter sprake gekomen en Kamerlid Max
Man A Hing zit in de commissie die zich daarmee
bezighoudt terwijl Kamerlid Gesser namens de
Kamer de transportvraagstukken voor zijn rekening
neemt in de desbetreffende commissie. KKF onderhoudt regelmatig contact met de Fransguyanese Kamer die in Paramaribo vertegenwoordigd
wordt door de heer Rafael
Pindard.
RMD

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

t/m 28 mei.
Thema van het Meerjarenprogramma Kinderboekenfestival 2011 2013 is ‘www.welzijn’ en
de slogan voor dit jaar
luidt: “Als ik weet wie ik
ben en wat ik kan, denk ik
na over mijn toekomstplan”.

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

Vietnam

Hiep Associates Law Firm

India

Nimbus Automotive PVT Ltd.

India

Harima Exports

Pakistan

Progressive Multi-Trade
International

bedr. die geïnteresseerd zijn in
business law dienstverlening
www.hieplawfirm.com
imp. van automotive equipments,
farm equipments etc.
www.nimbusautomotive.com
imp. van div. prod. gemaakt van
cocosvezels www.harimaexport.com
imp., zakenpartners voor div. prod.
z.a. textiel, towels, katoenafval, div.
accessoires, etc.
progressiveintl2@yahoo.com

VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD VOLDOEN
IS EEN VOORTREFFELIJK
VOORNEMEN VOOR 2011

Wist

u

dat ?

Een onderzoek van de Laboratory of Psychological studies van de Stevens Institute
of Technology, Hoboken, New Jersey onder meer dan 200 onsuccesvolle leidinggevenden, geeft aan dat 'inability to make decisions' een van de belangrijkste redenen is voor hun falen. Dit onvermogen is vaker de reden voor falend bestuur dan het
gebrek aan specifieke kennis of technische know how. Volgens terzake deskundigen
houden de meeste mensen niet van beslissingen nemen. Besluiteloos zijn vinden zij
comfortabeler. Te weinig beseffen zij dat habituele besluiteloosheid of het vooruitschuiven van beslissingen, de realisatie van ons volledig potentieel en de doelbereiking in ons leven ondermijnt. "Why are decisions so painful that we sometimes go
to ridiculous lenghts just to avoid making them”? Volgens de onderzoekers is een
van de redenen dat elk besluit het risico herbergt van verkeerd te zijn wat in sommige gevallen onprettige gevolgen kan hebben. Dus vindt men het veiliger om zaken
op hun beloop te laten. Maar....als een persoon niet de moed heeft keuzes te maken
en risico's te nemen, 'even when the stakes are high' dan is die persoon niet geknipt
voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. Een leider moet het feit accepteren dat niet
elk besluit dat hij moet nemen populair zal zijn. Van Harry Truman is het citaat: "If
you can't stand the heat, stay out of the kitchen”. Clarence B. Randall, die jarenlang
president en voorzitter is geweest van Inland Steel schrijf in zijn boek 'Freedom's
Faith' het volgende: "Some very able and conscientious men never make effective
administrators because their approach to difficult problems is judicial in its quality,
rather than dynamic. They concentrate so exclusively on the necessity for doing the
best thing that they do nothing”.

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. 05/04/2011
Geldigheidsduur 18/04/2011

U.S. dollar
3,35
Euro
4,77
Pound sterling
5,42
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
399,00
Trin. & Tob. dollar
0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 7,51
Brazil real
2,07

