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Omstreeks medio december a.s. worden bij de KKF bestuursverkiezingen gehouden. Er zullen dan voor vier jaren 21 Kamerleden en
evenveel plaatsvervangende leden worden gekozen. Er zijn twee kandidatenlijsten ingediend en een onafhankelijke verkiezingscommissie
beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de bij wet gestelde eisen,
waar na goedkeuring, de officiële lijsten worden vastgesteld en gepubliceerd.
Het huidig bestuur onder
voorzitterschap van drs.
Narpath Bissumbhar, stelt
zich, aangevuld met zeven nieuwe kandidaten
voor het Kamerlidmaatschap en 19 nieuwe kandidaat plaatsvervangende
leden, herkiesbaar. Vanwege hun leeftijd e/o
andere bezigheden hebben enkele leden van het
huidige bestuur zich niet
meer kandidaat gesteld.
De nieuwe kandidaten
hebben ingestemd om het
beleid dat het huidig bestuur voert en het goede
werk dat wordt verricht
voort te zetten.

Professioneel

De KKF is in de afgelopen
bestuursperioden uitgegroeid tot een moderne,
formidabele en zeer professionele instelling van
lokaal en regionaal aanzien. Haar faciliteiten zijn
multifunctioneel, zeer modern en toegankelijk voor
de hele gemeenschap om
er haar uiteenlopende activiteiten te ontplooien. De
overdekte hallen zijn nu
uitgerust met airconditioning om volledig gekoeld
te worden en daarmee
heeft de KKF qua oppervlakte (ca. 2500 m2) de
grootste gekoelde ruimte
in Suriname.

Bedrijfsgroepen

De verkiezingen zullen in
acht bedrijfsgroepen worden gehouden. In bedrijfsgroep A, detailhandel,
kunnen 4 kandidaten gekozen worden, in bedrijfs-
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groep B, overige handel
en tussenpersonen ook 4
kandidaten en in bedrijfsgroep C, nijverheid en
industrie 3 kandidaten. In
elk van de overige 5 bedrijfsgroepen kunnen 2
kandidaten worden gekozen. Het gaat om de bedrijfsgroepen D, financiële
instellingen en verzekeringswezen, E, verkeersbedrijven, F, hotel-, cafe-,
en restaurantbedrijven en
amusementsbedrijven, G,
bedrijven op het gebied
van de mijnbouw en de
industriële verwerking van
mineralen en H, bosexploitatiebedrijven en bedrijven op het gebied van
de industriële verwerking
van bosproducten. De
kiesgerechtigden mogen
alleen in de bedrijfsgroep
waarin zij geregistreerd
zijn hun stem uitbrengen.
Sommige bedrijven staan
vanwege hun activiteiten
in meer dan een bedrijfsgroep geregistreerd en zij
mogen dus in die groepen
deelnemen aan de verkiezingen.

Verkiezingen

De verkiezingsprocedure
is vergelijkbaaar met die
van DNA. De twee groepen die eraan deelnemen
zullen de kiezers kennelijk
adviseren om disciplinair
op hen te stemmen omdat
ze als groep mogelijk verschillende inzichten hebben over het besturen van
KKF. Het wordt een spannende tijd van propaganda en het overtuigen van
kiezers. Kamerlid Henk
Naarendorp, zegt het toe

te juichen dat meerdere
personen zich geroepen
voelen een bijdrage te
moeten leveren aan het
versterken, vertegenwoordigen en het bevorderen
van het bedrijfsleven.
"Mooi zou het zijn als men
zich in harmonie aandient
en wij elkaar ondersteunen. Het land heeft beperkt kader en ik ben
voorstander van samenwerken en de handen
ineenslaan, want er is
veel werk te doen”, zegt
het kamerlid.

KKF

KKF heeft zich vooral gefocust op het MKB omdat
die de ruggegraat en
motor is van de economie
en voorziet in werkgelegenheid. Het is volgens
Naarendorp van groot belang het klein bedrijfsleven te blijven ondersteunen en te bevorderen.
KKF doet dat middels o.a.
trainingen. Hij benadrukt
dat KKF een publieke instelling is en dat iedereen
er alles van moet weten.
De verkiezingen moeten
dus niet beschouwd worden als een interne aangelegenheid van de Kamer. De Kamer geeft
daarom altijd rekenschap
van alles wat zij doet. De
jaarverslagen zijn er. Verder zijn met name de materiële vorderingen in de
vorm van de fysieke faciliteiten erg in het oog springend. Het is voor de gemeenschap en zij mag er
trots op zijn, zegt Kamerlid Henk Naarendorp.
RMD

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

India

Vivante Pure Foods
Pvt. Ltd.

Egypte

Comex Co.

Pakistan

MAK Trading Est.

Pakistan

Jawad Rice

Zakenpartners voor: fat spreads & margarine dairy prod. and salt
www.vivantepurefoods.com
Importers of door handles, door & window
acc., spotlights, bathroom acc., wall switch
plates, patch fitting and glass door acc.
Tel. (202) 3335648 / 37 623172
Fax. (202) 33365410
Imp./kopers van rijst uit Pakistan
Cell.: 92 322 3694503
Imp./kopers, zakenpartners van rijst uit
Pakistan
jawadrice@gmail.com

Ondernemers praten met elkaar
Op onze laatsgehouden ondernemersavond hebben de aanwezige
ondernemers met elkaar van gedachten gewisseld over allerhande
problemen waarmee zij worden geconfronteerd en er werden mogelijke oplossingen aangedragen en adviezen gegeven. De bijeenkomst
werd geleid door KKF-bestuurslid Anil Padarath.

Adviezen

De adviezen en aangedragen oplossingen varieerden van: 1) verbeteren van de marketing, 2)
overstappen naar een andere bank omdat een
bepaalde bank niet reageert op een aanvraag
voor een POS-apparaat,
3) contact opnemen met
HI in een geval waarbij
een aanvraag van een
jaar geleden om een vergunning te verlengen,
maar niet wordt afgewikkeld, 4) het online zoeken
naar geschikte verpakking
en deze importeren.

Kwesties

Aan de orde kwamen o.m.
kwesties als: a) waarom
Suriname gedaald is op
de Ease of Doing Business Ranking van de
Wereld Bank? b) waarom
accepteert de douane van
Zanderij geen ID-kaart
maar slechts een CBB-uittreksel? Voorts waren er

Discussiërende ondernemers tijdens
ondernemersavond
kritische
opmerkingen
over het regelmatig uitvallen van internet, ook de
aanvallen op de Chinese
winkels en de achtergronden ervan werd druk bediscussieerd.

Wereldbank

Wat de daling met 5pnt.
naar de 158ste plaats op
de Ease of Doing Busi-

ness ranking betreft, blijkt
dat nog met oude gegevens is gewerkt. Zo duurt
het oprichten van een NV
nu niet meer 500 - 600
dagen maar slechts 2
weken. Verder is niet o.m.
meegenomen dat het vergunningenstelsel
aanzienlijk is vereenvoudigd.
RMD

WINDOW
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning

kostbare tijd!!!

het proces van

voor goede condities terwijl elk individu een persoonlijke strategie moet
voeren om bij te blijven.
Zelfmanagement is de
verantwoordelijkheid van
de individuele werknemer.
Men moet vertrouwd raken met een leercultuur
om in staat te zijn op toekomstige veranderingen
te anticiperen. Het gaat bij
opleiden in ruime zin om:
'het bewust en gericht
beïnvloeden van medewerkers waardoor kennis,
vaardigheden, visies en
houdingen worden ontwikkeld die voor het vervullen van functies (huidige en toekomstige) noodzakelijk of wenselijk zijn.

Bedrijven moeten zorgen

Wij besparen u het

Wij monitoren immers

Kennis veroudert snel en geeft dan geen antwoord op nieuwe vragen,
wat opleiden maakt tot een steeds terugkerende noodzaak. 'Education permanente' om bij de tijd te blijven want onze met trots behaalde diploma's blijken een korte geldigheidsduur te hebben en permanent aanvulling te behoeven in een wereld waarin veranderingen zich
met duizelingwekkende snelheid voltrekken.

Cultuur

STOP

hele loopwerk en

Permanente educatie
noodzakelijk
beleid van de onderneming. En omdat opleidingen erg duur zijn moet er
aandacht zijn voor effectiviteit en efficiëntie. Er
moet effectmeting zijn en
prioriteiten worden gesteld. Gelet moet worden
op opleidingsnoodzaaak
en niet op vage opleidingsbehoeften. Veranderingen voltrekken zich tegenwoordig razendsnel
en hebben veel vaart gebracht in ontwikkelingen
bij mensen en organisaties. Hierdoor is permanente educatie essentieel
geworden in het strategisch beleid van ondernemingen.

ONE

verlengd worden?

CITAAT

De meeste organisaties
onderkennen het belang
van opleiden. Ontwikkelingen op individueel en
organisatieniveau
zijn
oorzaak van om- en bijscholing. Steeds meer
managers beseffen dat
opwaardering van het
menselijk potentieel noodzakelijk is. Er moet een
draagvlak aan kennis en
vaardigheden worden ontwikkeld om een nieuwe
huisstijl handen en voeten
te kunnen geven. Opleiden wordt niet meer beschouwd als een kostenpost maar als een investering en als een 'tool of
management'. Een opleidingsplan moet afgeleid
zijn van het strategisch

Onderwerp: ”Praktijk sessie invullen Belasting Formulieren”
Inleider: een belastingspecialist van BDOaccountants en adviseurs
bureau
Datum: 8 november 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!

"Geen wind waait gunstig voor wie niet weet welke haven
hij wil aandoen”. (Montaigne)

Opleiden

KKFacts
Ondernemersavond

aanvraag tot
verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF - tel. 530311

Brazilië
16 - 19 januari 2012:
“Couromoda - 39th
International
Shoe,
Sporting Goods and
Leather Goods Fair
2012”
Locatie:
Anhembi
Exhibition Center
www.couromoda.com
7 - 10 februari 2012:
“VITORIA STONE FAIR
2012 - The 33rd International Marble and
Granite Fair - Brazil”
www.vitoriastonefair.
com.br

RMD

De KKF bevordert een cultuur van

Wist

u

dat ?

ondernemerschap en daardoor economische
groei in Suriname door het zakenleven te

Over critici en kritiek zijn er vele opmerkingen opgetekend. Kritiek mits opbouwend
bedoeld en op waarheid gebaseerd is prima, maar iemand heeft ooit opgemerkt dat
drievierde van alle kritiek voortspruit uit de begeerte om te schitteren. Kritiek zou
eigen lof langs een omweg zijn. Critici zouden parasiteren op de creativiteit en productiviteit van vindingrijke mensen en het gezegde dat de beste stuurlui aan wal
staan zou uitstekend op hen van toepassing zijn. Vaak is de criticus als de man zonder benen die onderricht geeft in hardlopen. De scherpste kritiek valt echter te verdragen wanneer je als bekritiseerde aanvoelt dat hij die afkeurt liever zou prijzen.
Een criticus moet uitsluitend de waarheid zeggen maar dan moet hij haar ook kennen en daar schort het nogal aan. Hierdoor is zijn oordeel als een schot dat eerder
de schutter dan het doel treft. Benjamin Disraeli heeft eens gezegd dat het veel eenvoudiger is kritiek te leveren dan het bij het rechte eind te hebben. De criticus die
zich verlaagt tot lasteren heeft volgens een Duits spreekwoord, de duivel op zijn tong
en wie hem aanhoort, de duivel in zijn oor. En Peter Sirius zegt: "Waar de klok van
laster luidt, is spoedig een gelovige gemeente bijeen”. Maar grapt Oscar Wilde: "Er
is maar één ding ter wereld erger dan beroddeld te worden en dat is niet beroddeld
te worden”. Kortom: laat kritiek u het genoegen in uw werk niet vergallen. Troost u
met de gedachte dat zelfs over God's meesterwerk het universum, de wereld, niet
altijd goede recensies verschijnen.

dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

ROUTE

Douanekoersen
Di. 8 november 2011 : 08.00 - 14.00 uur
Saramacca LVV Kantoor La Poule
Do. 10 november 2011: 08.00 - 14.00 uur
Commewijne (Sinabo, De Hulp, Tamanredjo)
(wijzigingen voorbehouden)

VISIT OUR WEBSITE:

www.surinamechamber.com

M.i.v. 01/11/2011 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,69
Pound sterling
5,37
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
429,44
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 6,88
Brazil real
1,98

