ACTS
Maandag 18 oktober 2010

Op onze laatstgehouden ondernemersavond presenteerde Ing./IEEE
Leonel F. Wijngaarde MSc.Tech. van Ingenieur en Advies Buro High
Tech Solutions het thema 'Innovations & Inventions'. Er was ook een
presentatie van het verschepingsbedrijf SeaPack die werd gegeven
door Marc Kearns, president van dit bedrijf. Hij besprak de cargo
business tussen USA en Suriname.

Innovaties

Invention/innovation
is
vaak toegepaste nieuwe
technologie, zegt Wijngaarde, die uitweidde
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Staat u nog ingeschreven in het Handelsregister van
de KKF terwijl uw bedrijf niet meer operationeel is?
Zo ja, schrijft u zich onmiddellijk uit om mogelijk ongerief te voorkomen. Doet u dat
niet dan kan de Dienst der Belastingen b.v. aannemen dat uw bedrijf nog actief is
waardoor u eventuele aanslagen zult moeten aanvechten. Voorkom de ongemakken die daarmee gepaard gaan en schrijf u uit als uw bedrijf niet meer bestaat. U
helpt daarmee ook het Handelsregister op te schonen. Wij roepen ook op tot het
doorgeven van relevante wijzigingen bij nog actieve ondernemingen opdat hun dossiers up-to-date bijgewerkt kunnen worden.

OPROEP

aan de directies van de deelnemende
bedrijven/instanties van de Jaarbeurs 2010

Datum: woensdag 20 oktober 2010
Tijd: 17.30 uur
Plaats: KKF Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Ing./IEEE Leonel F. Wijngaarde van
Ingenieurs/advies Buro HIGH TECH SOLUTIONS
over toepassing van
stormwatertechnologie en
de voordelen daarvan.
Hij besprak de inzetbaarheid bij multicultuur beplanting en waarmee rekening gehouden moet

Marc Kearns - President van SeaPack
Incorporation

Invention

Redactie

TEACH-IN

ductie via Zero Ground
Level Water Filtering, een
nieuwe methode om bron
of putwater optimaal te filteren waarbij bijproducten zoveel als mogelijk in
hun conditie worden overgelaten aan de kringloop
van de biodiversiteit.
Verder kwamen aan de
orde de ISO 9000 en TQM
QC 100 certificeringen.
Aldus een greep uit de
presentatie.

SEAPACK

ten waarbij wateropslag
en beheersing een rol
spelen.

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamedirectory.biz
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Website
E-mail

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Innovaties &
uitvindingen en
SeaPack

Wijngaarde's presentatie
omvatte o.m. Universal
micro irrigation system,
Zero ground level water
filtering en Quality certification TQM. Hij weidde uit
over verschillende toepassingen van micro irrigatie
en de soorten van deze
irrigatie zoals low head
sprinkler, drip, hydroponic
en misting. Aan de orde
kwamen type beplanting:
openground, greenhouse,
inhouse en unground en
bevloeiingstoepassingen:
handmatig,
tuinslang,
drukspuit,
hand-semi
automatisch en automatisch. Uitgebreid werd ingegaan op het automatische bevloeiing, investering en onderhoud. Vaak
is water schaars of seizoengebonden. Bevloeiing en irrigatie is vaak me-

Uitgave
Adres

worden bij opengrond, regenweer etc., en veld
gebruik irrigatie. Er kan
biologisch tuinbouw worden ingevoerd en men
hoeft niet elke dag aanwezig te zijn om te bevloeien.
Wijngaarde ging omstandig in op drinkwater pro-

De
presentatie
over
SeaPack werd verzorgd
door Marc Kearns, de president van dit cargobusiness bedrijf dat deze business tussen USA en
Suriname onderhoudt. Hij
ging o.m. in op SeaPack
service aanbiedingen, de
receiving locations, Sealink service en de uiteenlopende diensten van zijn
maatschappij en hoe haar
klanten via:
www.seapackline.com en
gebruikmakend van Magaya Live Track informatie
over hun cargo kunnen
bekomen.
RMD

CITAAT

"We worden wat we denken!
Er leidt geen weg naar geluk! Geluk is de weg!
Je gedachten scheppen je wereld!"
(Dr Wayne Dyer)

OPROEP
Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo
belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het
bedrijfsleven wordt genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks
wordt geraadpleegd door het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en actueel te zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom:
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te
registreren.
- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om
de huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien
wijzigingen zijn opgetreden.
- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer
economisch actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen
belang.
- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.
Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uitsluitend op afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak
kunt u bellen op de telefoonnummers: 530311 of 530313.
Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

Voorstanders van een mondiaal handelsplatform voor emissierechten
beleven momenteel slechte tijden. Werkgevers kunnen het zich niet
permitteren. Zo is in Amerika 'Cap and trade' op sterven na dood,
schrijft het opinieblad Forum van VNO-NCW. Vooral de Repubikeinse
senatoren zijn tegen verandering van de Amerikaanse klimaatwetgeving.
De kans dat de Verenigde
Staten binnenkort mee
gaan doen met de handel
in broeikasgassen lijkt
steeds kleiner te worden.
Nadat Australië enkele
maanden geleden aankondigde de uitstoot van
kooldioxide voorlopig niet
aan banden te zullen leggen, bleek dat ook in
Amerika het animo voor
een 'cap and trade-systeem' tot rond het nulpunt
te zijn gedaald. De Republikeinse senator Lindsey
Graham, een van de weinige Republikeinse pleitbezorgers van de handel
in emissierechten, trok
onlangs zijn steun voor
een dergelijke wetsvoorstel voor onbepaalde tijd
in. Uit een onderzoek is
overigens gebleken dat
het aantal conservatieven
dat überhaupt in het bestaan van het broeikaseffect gelooft van 50 procent in 2008 naar 30 procent nu is gedaald. Zo is
een plan van de Californische gouverneur Arnold
Schwarzeneger om de uitstoot van broeikasgassen
in zijn staat terug te drin-

Wist

trade'

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!

Cuba

Handel in broeikasgassen
geen prioriteit

Amerika

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp: “De Suriname Business Guide”
Inleider: Desmond Kerk web developer voor de
Suriname Business Guide
Datum: 19 oktober 2010
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg
37.

gen tot het niveau van
1990 onder grote druk komen te staan.

'cap and
Mangels.

zegt

Referendum

MKB-organisatie, kamers
van koophandel en andere werkgevers zijn een uitgebreide handtekeningenactie begonnen om het
plan van de gouverneur bij
referendum af te schieten.
Anita Mangels, woordvoerster van dit 'California
Jobs Initiative' zegt dat er
geen principiële bezwaren
zijn tegen 'cap and trade'.
"Het probleem is echter
dat niet alleen de grote
vervuilers worden verplicht om hun uitstoot af te
kopen maar alle bedrijven,
ook de kleintjes", zegt ze.
De kosten van 18 miljard
dollar per jaar zorgen voor
concurrentienadeel ten
opzichte van naburige staten die geen plannen hebben om hun emissies
terug te dringen. Californië kampt met een begrotingstekort van 20 miljard
dollar en een werkeloosheid van 12,5 procent.
"Als de werkloosheid tot
5,5 procent is gedaald
staan we weer open voor

Maar tot die tijd lijken de
afspraken van de klimaattop in Kopenhagen vrijblijvender dan ooit. Overigens blijkt ook in het Witte
Huis klimaatverandering
weinig prioriteit te hebben.
Robert Ameerali, heeft in
zijn periode van voorzitter
van de KKF, herhaaldelijk
gewezen op naïviteit van
sommige beleidsmakers
die hun hoop op inkomsten voor Suriname stelden in emissierechten die
de grote vervuilers van
het milieu verschuldigd
zouden zijn. Er werd zozeer hierop gerekend dat
met name de ontwikkeling
van onze bosbouwsector
'on hold' of zo u wilt, op
een zeer laag pitje werd
gehouden. Haalbare en
duurzame plannen van de
private sector (Platform
Houtsector
Suriname)
voor een verantwoorde
ontwikkeling van de sector kregen helaas niet de
serieuze aandacht die zij
verdienen.
RMD

u

dat ?

Vrijblijvend

De psycholoog Ruut Veenhoven wordt ook wel de 'Geluksprofessor' genoemd. Hij
stelt: "we zijn van oudsher erg gericht op problemen en dat is wel begrijpelijk maar
niet handig. We moeten ook weten wat de sterke kanten van mensen zijn en in welke
omstandigheden ze floreren”. Het geluksonderzoek is in wetenschappelijke kring
een betrekkelijke nieuwkomer. Veenhoven is sedert 1996 hoogleraar in Utrecht op
het vakgebied van het humanisme, in het bijzonder welzijn. Hij introduceerde een
nieuwe maatstaf voor de leefbaarheid van landen en meet die aan de mate waarin
mensen lang en gelukkig leven. De levensverwachting in landen vermenigvuldigt hij
met het cijfer dat de bevolking gemiddeld geeft voor het eigen geluk. In Nederland
wordt men gemiddeld 78 jaar oud en waardeert men het eigen geluk met een 8.
Omgerekend komt men dan uit op een gelukkige levensverwachting van 78x0,8 is
circa 62 jaar. Het welbevinden van mensen hangt volgens de geluksprofessor niet
samen met het landschap, maar met de aard van de samenleving, omdat die bepaalt
in hoeverre mensen aan hun trekken komen. "Een samenleving is leefbaar als die
aansluit op de behoeften van de mensen", zegt hij. Volgens de Amerikaanse psycholoog Maslow gaat het daarbij om vrijwaring van honger, gevaar en eenzaamheid,
de zogeheten "gebreksbehoeften." Daarnaast moet er voldoende gelegenheid zijn
om jezelf te ontplooien, zeg maar lekker bezig te zijn. Waar deze twee kanten goed
ontwikkeld zijn zie je dat mensen hun eigen geluk met een hoog rapportcijfer waarderen. In landen waar vrouwen meer mogelijkheden hebben, zijn de mensen gelukkiger, ook de mannen.

7 - 9 november 2010:
“International Conference
on Sustainable Edu
Tourism”
Locatie: Melia Cohiba
Hotel
Organisator: Canadian
Edu Tourism Associates
Cooperative
Limited
(CETA) and supported by
the Cuban Ministry of
Tourism, Canadian Embassy in Havana and
other international partnerships
www.edutourismconference.org

India

14 - 27 november 2010:
“India International Trade
Fair (IITF)”
Locatie: Pragati Maidan
Organisator: India Trade
Promotion Organisation
(ITPO)
akj@itpo-online.com

26 nov.
t/m 2 dec.
2010
Voor meer info:
Beurssecretariaat
telno. 530311

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. 05/10/2010
Geldigheidsduur 18/10/2010

U.S. dollar
2,78
Euro
3,81
Pound sterling
4,40
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
333,92
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 6,24
Brazil real
1,65

