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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Finpyme ExportPlus QuickBooks voor
administratie voering
project

Het Suriname Business Centrum (SBC), de werkarm van het
Suriname Business Forum (SBF) lanceert op 17 november a.s. het
Fynpyme ExportPlus project dat uitgaat van het IIC (lid van de IDB).
Het IIC bevordert economische ontwikkeling in Latijns-Amerika en
het Caribisch-gebied via ondersteuning van de private sector met de
focus op het middelgroot en klein bedrijfsleven (MKB).

Aubrey Pasial, directeur van Class Administrative Services and
Support N.V. op Curacao, presenteerde op onze ondernemersavond
’QuickBooks’, een administratie pakket voor het klein- en middelgrootbedrijf. Pasial is Certified QuickBooks ProAdvisor, Certified
ProAdvisor QuickBook Point of sale, Certified ProAdvisor
QuickBooks Advanced.

Registratie

QuickBooks

Bedrijven die exportpotentie hebben, maar ook
bedrijven die al exporteren maar nog behoefte
hebben aan technische
assistentie worden opgeroepen zich nog voor de
‘launch’ van het project op
17 november in Krasnapolsky, te registreren. Ook
daarna is registratie mogelijk want het programma begint in januari 2011
te lopen. De sponsors van
het project zijn ICC, een
multilaterale financiële
instantie, die deel uitmaakt van de IDB, de
Korea-IIC SME Development Trust Fund en de
IDB. In Suriname is het
Suriname Business Centrum (SBC) aangewezen
door het IIC om als agent,
administratieve en logistieke assistentie te verlenen bij het uitvoeren van
het programma.

Programma

Het Finpyme ExportPlus
programma is gebaseerd
op het ‘Aid for Trade’ initiatief van de WTO. Het
helpt kleine en Middelgrote
Ondernemingen
(KMO’s) om hun concurrentie niveau te verbete-

SBC-functionarissen Inez Redjosentono en
Eline Graanoogst
ren en hun exportcapaciteit te vergroten. Het programma omvat: het verrichten van marktstudie in
Suriname gericht op export-potentiële sectoren;
een selectie van bedrijven
in deze sectoren en het
verlenen van technische
assistentie aan deze bedrijven om ze ‘export
ready’ te maken.

Assistentie

De technisch assistentie
omvat: het certificeringsproces, gebaseerd op sanitaire, verpakking en
kwaliteit vereisten; operationeel management (upgraden/verbeteren van

processen om de productiviteit te verhogen); en
management gebaseerd
op het verbeteren van
vaardigheden m.b.t. marketing, strategische planning en export. Het programma duurt 1 jaar. Criteria voor bedrijven die
willen meedoen zijn: minimaal 3 jaar operationeel
zijn en minimale verkopen
op jaarbasis van USD
150,000.-. Voor meer informatie: de dames Eline
Graanoogst
en
Inez
Redjosentono telefoon:
471521, fax 471579,
e-mail: info@sbs.sr en
website: www.sbc.sr
RMD

BEZOEK
JAARBEURS 2010
26 november - 03 december
OPENINGSTIJDEN:
Dagelijks van 17.00 - 23.00 uur
BESLIST DE GROOTSTE
BEURS VAN HET JAAR!

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module
module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

QuickBooks wordt door
80% van het MKB in
Amerika gebruikt voor
administratievoering.
Vanwege de scherpe prijs
is het aantrekkelijk voor
starters met de mogelijkheid bij groei van het
bedrijf de zwaardere versies van QuickBooks te
kunnen gebruiken, die
naadloos
aansluiten.
Acfinsol verkoopt , biedt
begeleiding en verzorgt
trainingen voor alle versies van QuickBooks te
weten: QuickBooks Pro,
QuickBooks Premier en
QuickBooks Enterprise
Solutions.

Voordeel

Het grote voordeel van
QuickBooks t.o.v de concurrenten is dat het niet
modulair is opgebouwd.
Het heeft vanaf de kleinste versie, de Pro, de
gebruiker standaard in het

KKFacts
Ondernemersavond
Datum: di. 9 november

Onderwerp: “Het Capaciteitsfonds Bos en Natuur
(CBN)
Inleider: Sietze van Dijk
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Datum: woe. 10 november

Onderwerp:“Managing
Strategic Alliances & International Joint Ventures”
Inleider: Prof. Miguel
Carrillo, Executive Director & Professor of Strategy Arthur Lok Jack
Graduate School of Business
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Conferentiezaal
KKF-Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg
37.

Aubrey Pasial - directeur van Class Administrative
Services and Support N.V.
pakket: Grootboek, Facturatie, Kostenplaatsen,
meerdere Valuta mogelijkheden, Voorraadadministratie en Rapportage.
Voorts wordt u niet verplicht een onderhoudstermijn af te sluiten. Vanwege het grote marktaandeel
zijn er voldoende zogenaamde third Parties
(derden) die aanvullende
programma's voor Quick-

books ontwikkelen teneinde aan specifieke wensen
van de klanten te voldoen.
Pasial belichtte ook de
Enterprise Solution, de
Rolls Royce van de
QuickBooks producten.
Voor meer informatie kunt
u terecht bij Acfinsol,
Certified ProAdvisor, aan
de Fred Derbystraat nr.
121 telefoon 427141.

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!

CITAAT

"Het allerbeste wat u kunt doen voor de wereld, is het beste te maken van uzelf.
De wereld gaat alleen vooruit door degenen die meer doen dan gewoon hun
dagelijkse werk". (Wallace D. Wattles)

Capaciteitsfonds voor Bos en Natuur

Het Capaciteitsfonds Bos en Natuur (CBN) financiert scholing en trainingen in de bos- en
natuursector. Doel: het verbeteren van professionele vaardigheden van werknemers waardoor het werk beter kan worden uitgevoerd en organisaties beter gaan functioneren.

CBN

Het CBN fonds is er voor
bedrijven,
overheden,
NGO’s en onderzoeks- en
scholingsinstellingen
werkzaam in de bos- en
natuursector. Vier keer
per jaar worden projectvoorstellen beoordeeld.
De laatste beoordelingsronde van 2010 is in
december en projectvoorstellen moeten uiterlijk op
19 november 2010 binnen
zijn. Het fonds is uitsluitend voor projecten die in
en op Suriname betrek-

Met voldoende kennis en
capaciteit kan het Surinaams bos bijdragen aan
de economie van Suriname. De gevraagde bijdrage van het CBN fonds

zal
minimaal
SRD
10.000,- groot moeten zijn
met een maximum van
SRD 150.000,-. Het CBN
fonds wordt beheerd door
Tropenbos International
Suriname en is sinds februari 2009 operationeel.
Aanvragen voor bijdragen
kunnen het hele jaar door
worden ingediend. Dit kan
nog tot het eind van 2011
waarna lopende projecten
in 2012 afgerond moeten
worden. De beoordeling
van projecten gebeurt
eens per kwartaal. Voor

u

dat ?

king hebben. De drempel
om toegang te krijgen tot
het fonds is laag, zonder
te veel moeilijke vragen
en procedures. Afhankelijk van het soort aanvraag
wordt een eigen bijdrage
gevraagd varierend van
20 tot 40%.

Bijdrage

meer informatie:
www.cbn-suriname.com
tel.: 532001 en e-mail:
cbn.tbisur@yahoo.com

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

Wist

De beroemde Indiase schrijver Deepak Chopra biedt in zijn boek 'De zeven spirituele wetten van succes' een leidraad om ons leven in te richten. Het boek is een praktische gids voor het vervullen van dromen. Het steunt op natuurwetten die de schepping besturen. "Succes is niet altijd het resultaat van hard werken, zorgvuldige planning en tomeloze ambitie. Er is een spirituele manier om succes te boeken, maar
daarvoor moeten we eerst onze ware aard doorgronden en in harmonie leren leven
met de natuur. Ons leven wordt dan vanzelf plezieriger en weelderiger" zegt
Chopra. De zeven spirituele wetten van succes zijn: de wet van pure potentialiteit,
de wet van het geven, de wet van karma, de wet van de minste weerstand, de wet
van intentie en wens, de wet van afstand nemen, en de wet van dharma (doel in het
leven). De eerste wet zegt dat onze spirituele essentie pure potentialiteit en puur
bewustzijn is. Toepassing geschiedt via stilte, meditatie en niet-oordelen. De wet van
geven stelt dat de gemakkelijkste manier om te krijgen wat je wilt, is anderen te helpen te krijgen wat ze willen. De krachtigste giften zijn immaterieel: zorg, aandacht,
affectie, waardering en liefde etc. Volgens de wet van karma is elke actie een kracht
waarvan de reactie met dezelfde kracht naar ons terugkeert....wat we zaaien zullen
we oogsten. Onze gedachten, woorden en daden zijn de draden van het net dat we
om onszelf heen gooien. De wet van minste weerstand stelt dat de intelligentie van
de natuur moeiteloos, onbekommerd, harmonieus en liefdevol werkt. We creëren
moeiteloos succes en geluk als we de krachten van harmonie, vreugde en liefde
gebruiken. M.b.t. de wet van intentie en wens stelt Chopra o.m. dat zolang onze aandacht in het heden is, onze intentie voor de toekomst zich zal manifesteren omdat
de toekomst in het heden wordt gemaakt. De wet van afstand nemen zegt dat om
iets te bereiken in het stoffelijke universum wij de gehechtheid eraan moeten loslaten. Dit afstand nemen is gebaseerd op het onwankelbare geloof in de kracht van
onze ware IK. De wet van Dharma stelt dat iedereen een doel heeft in dit leven, een
unieke gave of talent dat hij of zij aan anderen kan geven. Wij zijn volgens deze wet
geincarneerd om een doel te vervullen. Er is iets dat ieder van ons beter kan dan wie
ook ter wereld. Als wij onze essentie, onze ware IK hebben ontdekt, zullen wij weten
wat onze persoonlijke missie is in dit leven.

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. 02/11/2010
Geldigheidsduur 15/11/2010

U.S. dollar
2,78
Euro
3,87
Pound sterling
4,47
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
345,85
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 6,26
Brazil real
1,63

