ACTS
Maandag 1 april 2019

Uitgave
Adres
Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Logische stappen
voor regionale
integratie

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Gravenberchstraat# 33
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Public Relations KKF

Nr. 893

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Ondernemersavond

KKF Vestigingen

Onderwerp: Dienstverlening van de KKF en haar werkarmen

Een overview van waar de KKF voor staat en inventarisatie van de ondersteuning
die u toegevoegd wenst.
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(597) 530313

Datum
Tijd
Plaats

Paramaribo Noord

J.B.S. Rebostraat 74

(597) 530311 # 143

Wanica Kwatta

Kwattaweg Br. 664

(597) 530311 # 146

Ondernemers hebben d.m.v. de ondernemersavond de ruimte informatie tot zich te
nemen, voorts naast telefonische en email, ook persoonlijke feedback te geven voor
doorgeleiding naar betreffende instanties. Daarnaast is netwerken een wezenlijk
onderdeel van de ondernemersavond. Visitie kaartjes horen er dan ook bij.

Wanica

Vierkinderenweg #2/ Hoek
Indira Ghandiweg

(597) 530311 # 145

Commewijne

Oost-westverbinding # 251

(597) 530311 # 144

KKF- brief aan ROGB

Marowijne

Granpasieweg 1

(597) 8807859 # 148

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft op 22 maart jl. een brief
gericht aan de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. De
brief gaat over een recente bekendmaking waarin wordt gewezen op vervallenverklaring en intrekking van titels t.z.v. domeingrond. Deze bekendmaking heeft voor onrust in de gemeenschap gezorgd.
In het schrijven geeft de KKF aan dat er een algemene regeling zou moeten
komen krachtens welke gronden, waarvan de rechtstitel door tijdsduur vervalt,
van rechtswege in grondhuur zijn uitgegeven aan dezelfde rechthebbenden voor
een tijd van veertig jaar onder hetzelfde beding. Door vervallenverklaring en
intrekking van deze gronden worden mensen die van generatie op generatie deze
terreinen hebben benut, plots wegens occupatie strafbaar. Dit zal voor onrust en
ontwrichting van bedrijven, organisaties en gezinnen zorgen. De KKF stelt daarom een algemene regeling voor zoals hiervoor is aangegeven. Er is ook
gevraagd aandacht te schenken aan nauwkeurigheid bij het verwoorden en
implementeren van een acceptabel beleid voor de gemeenschap met name de
ondernemers van Suriname.

Saramacca Groningen

DC gebouw

(597) 8645723 # 147

Nickerie

G.G. Maynardstraat 34

(597) 0210485

Sipaliwini

Atjoni

(597) 8806760

Brokopondo

Klaaskreekweg 30

(597) 8808340

Brownsweg

Wakibasoe I

(597) 8646192

: dinsdag 2 april 2019
: 19.00 uur - 20.00 uur
: KKF-Conferentie hal

Ondernemersavond dinsdag 26 maart
Grondbeleid was ook op de laatstgehouden ondernemersavond het onderwerp
waarover van gedachten werd gewisseld. Sommige aanwezigen waren er het
mee eens dat na het vervallen van erfpacht, de grond wordt omgezet in grondhuur. Anderen konden zich hierin echter niet vinden vanwege emotionele banden
met het perceel en omdat men erfpacht krijgt voor 75 jaren en grondhuur voor
slechts 40 jaren. De verschillende opvattingen van de aanwezigen over deze
kwestie zullen worden doorgeleid naar betreffende instanties.
CARBICA XI Conferentie/workshop

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.

Dienstverlening van de KKF:
-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTS
Nivesh
SBIC

- SVS
-

GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park

“Archives at risk and Preserving Caribbean Heritage” was het thema van de
11e CARBICA-conferentie die op 25 maart jl. in de banquet hall van hotel
Torarica werd gehouden. CARBICA staat voor Carribbean Archives
Association.
In de conferentie/workshop hebben vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganen en van het Caraibisch Gebied geparticipeerd. Aan de orde kwamen
de volgende punten. *Digital Records/files die normaal op de pc zijn opgeslagen
en digitized records (een digitale copy van schriftelijke files). *Bedreigingen voor
digital records op een pc zijn: Virussen,Verouderde systemen, Human errors en
System failure. Voorts werd uitgeweid over: Locatie en opslag van digital records.
Digitale files moeten op de juiste manier en locatie opgeslagen worden, om zonodig weer gevonden te worden. *Het belang van het hebben van meerdere backups voor het geval een back-up file onverhoopt niet beschikbaar is en een deel
van de info is kwijtgeraakt. Het belang voor de KKF om te participeren is het gegeven dat zijnde data van het totaal bedrijfsleven, stichtingen en NGO’s beheert.
Geïnformeerd blijven omtrent nieuwe inzichten die de taakstelling ten goede
komen en daarmee de dienstverlening, is een beweegrede geweest tot deelname. Het archief van de KKF staat regionaal als een van de betere aangeschreven
en continue verbetering is onderdeel van het beleid.

- BInno

Fairs & Event
Tourism Development
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia
ICT Engineering
Finance & Administration

532300 / 438945
532373
433456
437973
426392
422100 / 422110
437989

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtsnvsuriname.sr
info@nivesh.sr

Legal & Statistics
Utility Solutions
Global Trade
Education
Interconnections

434055
437974
439779
426388
532370

info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr

Fabrication Technologies

439090

info@federaties.sr
info@fablab.sr

Industry facilitation

437986

info@i-park.sr

Improvement Services

437982

info@businessinnovation.sr

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

BUFES
Voor het huren van zalen en evenementenhallen
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel: 532300 / 438945
Info@bufes.sr, www.bufes.sr

OPSCHONING HANDELSREGISTER
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

ADRES

ACTIVITEIT

44196

LLOYD G. OLIJFVELD

Kasabaholoweg 219

Winkelier

61951

FINE CUTS

Mercuriusstraat 36

Barbier

Ter gelegenheid van het 109 jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken, heeft de KKF voor de ondernemers een netwerkmeeting georganiseerd op het filiaal Kwatta. Op de foto worden zij geflankeerd door de voorzitter
en de ondervoorzitter van de KKF.
Er zijn oorkondes uitgereikt aan:
- K. Ramdat – Chotoe: 32-jarig jubileum voor het ondernemen
- Winkel Rambharse: 26-jarig jubileum voor het ondernemen
- Derde Rijweg Banden Service: 22-jarig jubileum voor het ondernemen
- Ashokkoemar Ganpat: 22-jarig jubileum voor het ondernemen

61956

TRADING TIMES

Zinniastraat 9

Grossier

61961

VIRESH TAXI

Krobiastraat 27

Taxibedrijf

61993

MAHADEW EQUIPMENTS

Masoesastraat 30

Verhuurbedrijf, Schoonmaakbedrijf,
Leverancier

62003

AUTAR GONESH

Aquariusstraat 69

Servicebureau

62057

Het KKF Filiaal aan de Kwatta weg is nu reeds 5 maanden geopend en de feedback is positief hetgeen de ingeschatte behoefte aan decentralisatie bevestigd.
Kwatta is van oudsher een landbouwgebied. 2 bestuursleden, Jawalapersad
Robby en dhr. Ramon Jawalapersad zijn specifiek belast met de Landbouwsector.
Door de aanwezigen, die uiteraard niet slechts agrariërs betroffen, zijn tal van uiteenlopende knelpunten geadresseerd. De conditie van de infrastructuur, de onzekerheid over titel op de grond, gebrek aan samenwerking en meer. De KKF heeft
haar werkarmen terstond geïnstrueerd de bottlenecks uit te werken, oplossingen
aan te dragen en waar nodig in conclaaf te gaan met in aanmerking komende
instanties.

62067

KINDERDAGVERBLIJF
KNUFFEL Indira Gandhiweg 96
BEERTJES
IRMAO CORAGEM CONSTRUCTION Cornelis Jongbawstraat 67

62189

KON LOEKOE SALON

62254

UBORA SCHOONMAAK- EN VUILOP- Regentessestraat 4
HAALBEDRIJF
Harry Jong Loystraat hoek Daniel
BIO TAXIBEDRIJF

SecFeSur
De KKF werkarm Sector Federaties Suriname (SecFeSur) is doende alle
sectoren te verenigen en te structureren. Het besef dat samenwerken en
structuur dringende noodzaak is voor doorgroei is een positief uitvloeisel
van de uitdagingen waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd. De
structuur draagt bij aan adequaat overleg, identificeren van sector specifieke alswel sector overstijgende knelpunten en kansen.

OPROEP
De Coöperatieve Federatie Weg- en Spoortransport G.A. (COFWES) roept hierbij alle trucks, - bus en taxihouders op hun kentekennummer en Id.no. op te geven voor de registratie voor het in
aanmerking komen voor de invoer van heffingsvrije banden bij
SecFeSur.
SMS nummer
: 7140804
Telefoon
: 532370
E-mail
: info@federatie.sr
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in
Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

62440

Kraboe Olo Boven Cottica

Oppas
Lasserij, Constructiebedrijf
Servicebureau, Schoonheids-specialiste, Pedicure, Manicure
Schoonmaakbedrijf, Servicebureau

Taxibedrijf

62455

LA BODEGA TRADING

Yveraarstraat
Waterkant 27

62547

VIVIEN COLLECTION

Waterkant Centrale Markt stand 438 Standhouder

62562

MH CLEANING

Kasabaholoweg 237

Schoonmaakbedrijf

62581

CAIRO GLOBAL CONSTRUCTION

Jankilaan 53

Aannemer

62679

ENFORCEMENT SECURITY SERVICES

Pokopawstraat 4

62710

I. SADHOE'S SCHOONMAAKBEDRIJF Wanicaweg 54B

62753

DEN BIGI SMA PROMOTION

Mireilleweg 44

Uitgeverij

62777

BRANKO'S SCHOONMAAKBEDRIJF

Basketbalstraat 2

Schoonmaakbedrijf

62787

COMOJERRYNIOLIGENIO

Hoogestraat 101

Barbier

62829

CHAMBERS ZAC SECURITY

Bomapolder Serie 18

Bewakings- En Beveiligingsdienst

62862

RUNNER IMPORTS

Sir Winston Churchillweg 1026

Importeur

62884

O-CHUNG'S IMPORTS

Hk Gemenelandsweg/Afi Jabastraat 97

Importeur, Grossier

62886

WINKEL AVISHAY

Kokrikilaan 18

Winkelier

67943

ABATO TRANSPORT

Jensenweg 27

Autobusdienst

www. surinamechamber.com

Importeur, Grossier

Bewakingsdienst, Beveiligingsbedrijf

Schoonmaakbedrijf

