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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF kandidatenlijsten

Staatshuishouden in relatie tot ontwikkelingsdoelen

Ondernemers mochten tot vrijdag 25 oktober jl., conform de in de wettelijke publicaties aangemerkte datum, kandidatenlijsten aanbieden bij de KKF ter deelneming aan de Kamerverkiezingen die in december a.s. worden gehouden. Deze
kandidatenlijsten, waarop maximaal 29 Kamerleden en evenveel plaatsvervangers mogen worden aangegeven, zijn ter verificatie voorgelegd aan de bij
beschikking vastgestelde verkiezingscommissie. De kandidatenlijsten dienen,
voor validatie, o.a. per branche te worden ondersteund door ondernemingen, die
minimaal één jaar in het handelsregister staan ingeschreven. Het draagvlak van
een lijst staat ver voor de verkiezing al redelijk vast, gezien de lijstsamensteller
alsook de kandidaten zelf geacht worden een langdurig en solide netwerk binnen
het bedrijfsleven te hebben opgebouwd. Als er bij de verificatie geen bijzonderheden optreden, kunnen de ingediende kandidaten meedingen naar de instemming van ondernemers om leiding te mogen geven aan de KKF, het overkoepelend instituut van het bedrijfsleven. De Kamerverkiezingen kunnen vergeleken
worden met de DNA verkiezingen; beide worden landelijk gehouden met als
nuance dat bij eerstgenoemde ‘one company one vote’ geldt. Aangezien de KKF
optreedt als counterpart van de trias politica, wordt steeds de grootste zorgvuldigheid betracht en in acht genomen gedurende het proces.

Het delibereren over de hoogte van de Staatsschuld en het vrijwaren van functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van Staatsfinanciën m.b.t. financiële verbintenissen van de Staat, kunnen teruggevoerd worden naar een fundamenteler aspect van onze samenleving. De
Staatshuishouding, is in een geordende Staat, een elementair onderdeel van beleidsvoering. Het ontbreken van een stringente ordening, op basis van een lange termijnvisie, research en lange termijn
doorgerekende planning, leidt tot ontwrichten van een gebalanceerde financiële Staatshuishouding.

Strategisch functioneren
Effectief en efficiënt omgaan met tijd, energie, kansen, talenten en gaven vereist een strategie willen wij vrede en orde ervaren in doen en laten. En dit
geldt voor zowel het zakelijk als het privé leven. Strategisch functioneren
omvat: doelstellingen, prioriteiten, planning en performen, oftewel volgens de
planning beginnen toe te werken naar realisatie van een doelstelling. En al
doende ontdekken men betere doeleinden, hogere prioriteiten en effectievere
plannen.
Ondernemers erkennen het belang van gedisciplineerd zijn, van heldere doelstellingen, van zorgvuldig plannen en van een uitgekiend tijdsbeheer. Een bekend “probleem”waarmee men vaak kampt is een overdaad aan communicatie. Te veel
boodschappen uit te veel bronnen. Te veel dingen die aanspraak maken op onze
tijd. Te veel problemen om op te lossen. Zet daarom je doelen uit, selecteer je prioriteitren, stel een programma op om het doel te bereiken en meet dan, in je rollen
van ondernemer en van privé persoon, je leven en dagen af aan de gestelde doelen. Wat nodig is zijn prioriteiten. We moeten weten dat we ons de beste en meest
belangrijke zaken ten doel hebben gesteld. Deze strategie gaat in een cirkel:
Doelstellingen vereisen prioriteiten; de doelstellingen die prioriteit hebben vragen
om planning; goede planning helpt ons beter te functioneren; en goed functioneren
helpt ons nieuwe en betere doelstellingen te vinden. Dit zijn grondprincipes van
management die ook in het niet-zakelijk leven kunnen worden toegepast. “Waar we
naar toe leven en wat we willen doen, kunnen we het beste formuleren als doelstellingen die zo geïntegreerd zijn dat zij ons een totaal beeld van ons leven geven”
schrijven Edward R. Dayton en Ted W. Engstrom, in een handboek voor effectieve
tijdsbesteding. Een doelstelling formuleert hoe de zaken ervoor zullen staan,
ergens in de toekomst. De meest effectieve mensen zetten hun doelen zo uit dat
ze net iets verder gaan dan ze normal gesproken van zichzelf kunnen verwachten.
Ze zetten doelen uit die redelijk moeilijk, maar potentieel bereikbaar zijn. In de biologie heet dat het ‘Overlaadprincipe’. Goed opgestelde doelstellingen zijn: * weergeven in eindresultaten, * binnen zekere tijd bereikbaar, * duidelijk in verwachtingen, * practisch en uitvoerbaar, * nauwkeurig en waar nodig tot in hoeveelheden toe
en * beperkt tot één omlijnde doelstelling of uitspraak. RMD

Ondernemersavond

Planning
Wat is onze status quo, waar willen wij als natie over 50 jaar zijn, welke materiële en immateriële resources
zijn er daartoe ter beschikking, welke realistische geopolitieke status streven wij na en welke competenties,
sine qua non, zijn er voor het geven van kwalitatieve leiding aan voornoemd proces? Wanneer wij als maatschappij populisme prioriteit geven, waarbij Ministeries fungeren als niet synergetische propaganda mechanismen, in stede van stringente visionaire sturing, dan moedigen wij regiems aan om deze maatschappelijke
behoefte te voeden, met alle gevolgen van dien. Het bedrijfsleven smacht naar een helder conjunctuurbeleid.
Een beleid waarbij fundamenteel de keuze voor een anticyclisch of procyclisch beleid, wordt bepaald; daarbij
vaststellende de noodzakelijke investeringen, return on investment prognose, de eigen bijdrage en de haarzuivere noodzaak tot lenen, inherent aan projectmatig begroten.
Leningen
Als het verhogen van het leningen plafond gekoppeld was aan een doorgerekende verdiencapaciteit en middelen besteding t.b.v. een integrale duurzame ontwikkeling, zou het minder weerstand wekken. De ad hoc
financiering van projecten en de Staatsgaranties, die daarbij aan niet lokale private bedrijven worden verstrekt,
vormen echter een ernstig heikel punt, daargelaten de oneigenlijke concurrentie alsgevolg van niet gelijkwaardige incentives aan lokale entrepreneurs. Zeer zorgelijk is wel de hoogte van de rentevoet, de directe dan
wel indirecte garantiestellingen d.m.v. alloceren van Staatsbezittingen en de ontbrekende coherentie met
nationale ontwikkelingsdoelen. Zelfs bij een pragmatische beleidssturing is het inplannen en inbedden van
financiële arrangementen in een ontwikkelingsstrategie, noodzakelijk. Het beheersen van de Staatschuld is
beslist een verantwoordelijkheid die een regering overstijgt en dus door de totale samenleving bewaakt dient
te worden. Het land is niet gediend van Nostradamus-achtige exposés van functionarissen, die stellen dat
onze nog te bewijzen en te kapitaliseren natural resources rechtvaardigen, dat wij ongebreideld verstrekkende verbintenissen kunnen aangaan.

CITAAT
“Succesvolle mensen signaleren meteen nieuwe mogelijkheden, durven snel moeilijke beslissingen te nemen
en komen onmiddellijk in actie. Volg deze principes en je dromen komen uit.”
(Dr. Robert Schuller)

Administreer, begroot,
evalueer en beheers uw kosten
Bereid u zich voor op de implementatie van de wet op de jaarrekeningen. Kleine ondernemers kunnen voor
assistentie in financiële aangelegenheden bij ons terecht.
Ondernemers die overwegen te investeren in kleinere ondernemingen zijn zeer welkom. Beleggen, een
zinnige vorm van sparen!

Nivesh, Administration & Finance Unit at KKF
Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven
Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de mogelijkheid een expert uit
Nederland of Canada te krijgen voor assistentie.
Uw eigen inbreng is minimaal, meer in de zin van lokaal transport en werkmateriaal. De expert begeleid u
gedurende gemiddeld 3 maanden.
Indien nodig kan er een beroep worden gedaan op vervolg expertise en andere ondersteunende diensten.

“De agro ondernemer”

B-Inno, Improvement Unit at KKF
I.s.m. de PUM, FAO en CESO

Datum : Dinsdag 29 oktober 2019
Tijd
: 19.00 uur - 20.00 uur
Plaats : KKF- Conferentiezaal

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

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich
te nemen en te discussiëren, voorts naast telefonische- en email-, ook persoonlijke feedback te geven voor eventuele doorgeleiding naar betreffende instanties en
oplossen van knelpunten. Tegerlijkertijd hebben recent in het Handelsregister
(HR) ingeschreven bedrijven de gelegenheid om hun producten en diensten
te introduceren. Daarnaast is netwerken een wezenlijk onderdeel van de ondernemersavond; visite kaartjes horen er dan ook bij.

VISIT OUR WEB SITE:
WWW. SURINAMECHAMBER.COM

JAARBEURS 2019
27 November - 3 December

BUSINESS PROMOTION EVENT

Renewable

Registratie tot uiterlijk 15 november

Alternatieven voor vervanging of verbetering van nutsvoorzieningen.

SVS, Utility Solutions Unit at KKF
Toerisme Suriname
Bedrijven in de toerisme branche hebben de ruimte hun beeldmateriaal kosteloos te doen opnemem in www.surinametourism.sr

STS, Tourism Knowledge Center at KKF

Evenementsfaciliteiten
Voor het huren van zalen en evenementenhallen, alsook voor het organiseren van uw events.
Noot:
Reserveringen zijn slechts van kracht wanneer u daartoe een schriftelijke (elektronische) aanvraag hebt
gedaan en de reservering schriftelijk is bevestigd, e.a. in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden.
Bufes is derhalve niet aansprakelijk voor derden afspraken inzake evenementen, zonder dat met haar daartoe formele arrangementen zijn gemaakt.

BUFES, Fairs & Events Unit at KKF
Uw prototype in 3-D, Shopbot gravering, laser cutting, basic
robotics en meer.

Duurzaam ondernemen

Het fablab stimuleert de fabricage technologie d.m.v. visualisatie van projecties.

• Info omtrent natuur & milieu consoliderend ondernemen

Voor advies, research en begeleiding kunt u bij ons terecht.

• Optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen
• Arbitrage bij conflicten aangaande natuur en milieu aspecten

Fablab, Fabrication Technologies Unit at KKF

Croft, Nature & Environment Unit at KKF

Dienstverlening van de KKF:

KKF Vestigingen
Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

Gravenberchstraat 33
J.B.S. Rebostraat 74
Kwattaweg Br. 664
Vierkinderenweg #2/
Hoek Indira Ghandiweg
Oost-westverbinding # 251
Granpasieweg 1
Groningen (DC gebouw)
Klaaskreekweg 30
Brownsweg, Wakibasoe I
G.G. Maynardstraat 34
Atjoni

(597) 530311 / (597) 530313
(597) 530311 # 143
(597) 530311 # 146 / 149
(597) 530311 # 145
(597) 530311 # 144
(597) 530311 # 148
(597) 530311 # 147
(597) 530311 # 127
(597) 530311 # 128
(597) 0210485 # 140
(597) 8806760

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het
Handels- en Stichtingenregister kunt u ook terecht aan de Prof. W.J.A.
Kernkampweg 37. Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt u wezen
aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTSS
Nivesh
SBIC
SVS
GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park
B-Inno

Fairs & Events
Tourism Knowlegde Center
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia (TV 20.2)
Engineering Advancements
Administration & Finance
Business Knowlegde
Utility Solutions
Trade Blocks Services
Business Education
Interconnections
Fabrication Technologies
Industry facilitation
Improvement Services

532300 / 8769895
532373 / 8770793
433456 / 8769921
437973 / 8769862
426392 / 8770781
493611 / 8770527
437989 / 8770552
434055 / 8770615
437974 / 8770802
439779 / 8769973
426388 / 8770787
532370 / 8770786
439090 / 8769926
437986 / 8769982
437982 / 8769852

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtss.sr
info@nivesh.sr
info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr
info@federaties.sr
info@fablab.sr
info@i-park.sr
info@businessinnovation.sr

Werkarmen: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Info ook via de filialen

