Uitgave
Adres

ACTS

Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Logische stappen
voor regionale
integratie

Maandag 14 september 2015

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Opmaak

Nr. 712

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

KKF One Stop Window
geoptimaliseerd

BEKENDMAKING
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:

Vergunningenaanvragen geschieden sinds kort uitsluitend via de
One Stop Window bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).
Een geïntegreerd automatiseringsplatform maakt het mogelijk dat
alle aanvragen digitaal worden verwerkt en dat alle adviserende
instanties onmiddellijk na indiening van een aanvraag hierop advies
kunnen geven. Op onze laatstgehouden ondernemersavond gaf Anil
Padarath, ondervoorzitter van de KKF hierover een presentatie.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

30542

Foengoestraat 2

Exporteur

30560

EXPORTBEDRIJF HERMAN
PATRA
J.C. ROSEVAL

Creolaweg BR. II

Importeur

30596

A.W. LIEVELD

Knikkerstraat BR. 56

Taxibedrijf

Concurreren

30597

LUDWIG SAIRRAS

Fisherweg 38

Autobusdienst

30601

WINKEL WAN TIN

Winkelier

30604

R. RAMPERSAD

Godoholo aan de Boven
Tapanahony
Kwepiweg 18

30667

W.E.L. SOFTWARE

Bisoenweg 11

Computerbedrijf

30675

Commissaris Simonspolder
Openbare School
Putroweg BR. 12

Standhouder

30702

KRISHNEKOEMARIE
SAHTOE
LOKHNATH GHISIAWAN

30770

J.R. GOEDSCHALK

Atoedendoestraat 4

Importeur, Exporteur

30780

A.I. BANARSI

Sir Winston Churchillweg 496

Autobusdienst

30827

WINKEL KARANA

Washabo

Winkelier

30829

RADHA'S KAPSALON

Bakapasi BR. 41

Kapper

30865

C.B. NARRAINA

Magondistraat 5

Taxibedrijf

30907

E.I. JUBITHANA

Waranalaan 30

Leverancier

30922

PADOSO SURINAME

Nieuw Haven Loods 6

Scheepsagent

30923

R. JOEMAI - OZIR

Welgedacht C Weg BR. 464

Exporteur

30935

W.H.A. SLORY

Van Idsingastraat 112

Winkelier

30942

M.H. RAMCHARAN

Sinabo km. 39

Houtconcessionaris

30951

Scabiosastraat 6

Verhuurbedrijf, Taxibedrijf

30954

AUTOVERHUUR- EN TAXI
BEDRIJF RIDA
PAT'S CAR RENTAL

Coesewijnestraat 19

Verhuurbedrijf

30981

L.N. SODIKROMO

Meerzorg Nabij De Veerbrug

Taxibedrijf

30982

RADJINDER GHISIAWAN

Meerzorg Nabij De Veersteiger

Taxibedrijf

32002

ROZI STORE

Meursweg BR. 25

Winkelier

32005

ROBERTO R. TOLUD

Marowijnestraat 161

Exporteur

De optimalisering van de
One Stop Window (OSW)
is een belangrijke stap in
het kader van het voornemen van de regering om
het investeringsklimaat in
Suriname aanzienlijk te
verbeteren en daardoor
ook onze positie op de
'Ease of doing business'
lijst van de Wereldbank.
Niet alleen bedrijven maar
ook landen concurreren
tegenwoordig regionaal
en internationaal om de
gunst van investeerders
die uiteraard op zoek zijn
naar het gunstigste en
milieuvriendelijkste ondernemers- en investeringsklimaat. En in deze concurrentiestrijd ontstond
voor Suriname de noodzaak om onmiddellijk
maatregelen te treffen
waardoor vergunningsaanvragen zo snel als
mogelijk is worden verwerkt en vergunningen
worden verstrekt.

OSW
Het Suriname Business
Forum begon al jaren
geleden discussies hier-

over met vele stakeholders en in 2010 maakten
regeringsfunctionarissen
en leden van het bedrijfsleven studiereizen naar
o.a. Columbia en Chili die
de hiervoor aangegeven
uitdagingen succesvol zijn
aangegaan. Van die studiereizen is veel opgestoken. Een One Stop
Window (OSW) maakt het
mogelijk dat tijdrovende
loopwerk en wachttijden
ondernemers bespaard
blijven, doordat zij op één
centrale plaats hun vergunningsaanvragen kunnen indienen en verleende vergunningen kunnen
afhalen. "Time is money"
en de vele tijd die anders
verloren zou gaan kunnen
ondernemers nu stoppen
in wat voor hun bedrijven,
onze economie en de
samenleving echt belangrijk is, namelijk: produceren, exporteren en werkgelegenheid scheppen.
Kortom geen onnodig tijdverlies meer waardoor het
ondernemen stagneert.

geoptimaliseerde OSW,
betekent dat de samenwerking tussen het ministerie van Handel en
Industrie (HI) en de Kamer
van Koophandel en Fabrieken (KKF) op een hoger niveau is gebracht
waarbij het indienen van
aanvragen en het afhalen
van vergunningen nu uitsluitend bij de KKF plaatsvindt. HI blijft echter krachtens de wet verantwoordelijk voor het verlenen van
bedrijfsvergunningen. Met
het geïntegreerd automatiseringsplatform, dat aanvragen digitaal verwerkt,
wordt niet alleen heel veel
kostbare tijd bespaard,
maar wordt bovendien de
integriteit, transparantie en
beveiliging van documenten gewaarborgd. Hiermee
heeft ons land beslist een
heel belangrijke stap gezet
in het scheppen van een
vriendelijker
ondernemers- en investeringsklimaat.

Samenwerking
Deze nieuwe situatie, het

Autobusdienst

Grossier

RMD

BUSINESS PROMOTION
EVENT
Deze meeting wordt 1 keer per maand op de
ondernemersavond gehouden.
Op deze avond kunt u uw bedrijf promoten en er zal ook
gelegenheid zijn voor B2B meetings en om te netwerken.
De 4de meeting is op 29 september 2015 van
19.00 - 21.00 uur in de KKF-Conferentiezaal,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

CITAAT

"Tobben, piekeren doe je niet gisteren en ook niet morgen maar altijd in het heden.
Wat een dwaze manier om je actuele momenten te beleven. Geniet van het heden!
Het is alles wat je hebt! Het is dwaas om met genieten te wachten”.
(Yor Sunitram)

Over visies

Voor meer info: KKF-beurssecretariaat tel. 530311 tst. 111, 112.

ADVERTEREN OP RECLAMEBORDEN
Op de borden (afmeting 1.20 m hoog x 2.45 m breed) langs het beursterrein aan de
Dr. H.D. Benjamin-/Borretstraat is ruimte voor uw advertentie. Ook aan de binnenkant
is ruimte beschikbaar om uw onderneming te promoten. Voor informatie over prijzen
en voorwaarden, kunt u contact opnemen met het beurssecretariaat tel. 530311 tst.
111.

Wist

u

dat ?

Succesvolle mensen maken gebruik van hun R&I wat staat voor 'resourcefulness &
initiative'. Ze maken van elke situatie een leer en groei ervaring en ze kiezen ervoor
zich emotioneel niet te laten verlammen door minder prettige situaties. Mensen met
creatieve levenslust kijken om zich heen en denken: Hoe kan ik hier een geweldige
ervaring van maken? Wat kan ik zeggen, denken, voelen en doen waarvan ik iets
leer en waarin ik voldoening vind? De creatieve levenslustige mens vindt het overal leuk. Zijn houding is: Dit is de plek waar ik nu ben; ik kan het er beter prettig vinden dan me eraan ergeren en de dupe worden van mijn ergernis. Deze mens heeft
geen zelfondermijnende gewoonten. Hij ziet het leven als een reis en kiest ervoor
van alle momenten te genieten en alles op zijn weg te waarderen. Maak gebruik van
je situatie! Verwacht er als overwinnaar uit te voorschijn te komen. Grijp iedere
kans! Geef je tegenspoed een positieve wending! Wees proactief!. Iemand heeft
eens gezegd: 'Your language is a very real indicator of the degree to which you see
yourself as proactive. Reactieve mensen herken je aan hun uitspraken: 'Tja wat kan
ik eraan doen? Zo ben ik nu eenmaal! Hij/zij maakt me zo boos! Ik moet dit doen!
Ik kan niet ! Ik moet! De proactieve mens spreekt anders. Bij hem/haar gaat het bijvoorbeeld zo: 'Laten we naar onze alternatieven kijken. Ik kan een andere benadering kiezen. Ik kan een effectieve presentatie creëren. Ik kies, ik verkies, ik wil.
'Reactieve mensen zijn geneigd verantwoordelijkheden te ontlopen. Ze zijn slachtoffers van omstandigheden, hebben een slachtoffer mentaliteit omdat ze 'outsidein' leven. De proactieve mens leeft 'inside-out' en beïnvloed zo in positieve zin en
op effectieve wijze zijn/haar omgeving. Van de proactieve kan je zeggen: 'He/she is
a light not a Judge, a model not a critic, part of the solution, not part of the problem'.

KKFacts
Ondernemersavond

In het algemeen zijn visies eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Bijvoorbeeld: in
5 jaar zullen we de verkoop verdrievoudigd hebben of in 3 jaar zullen we nummer
één zijn in onze sector etc. In essentie omschrijft een visie wat een organisatie in
de toekomst zal bereiken. Het is als een zelfopgelegd geloof. Maar na de visieverklaring rijst bij de medewerkers onmiddellijk de vraag 'HOE?'. En natuurlijk zal de
top daarover al hebben nagedacht. Vaak betekent het 'hoe' een grote verschuiving
in de middelen van de organisatie en het vergt soms aanzienlijke bijkomende investeringen. Dus visie bevat niet alleen waar en wat men wil zijn, maar ook hoe men
dat denkt te bereiken. En het is vooral dit laatste wat de meeste vraagstukken voor
het management creëert. Het is de taak van de top ervoor te zorgen dat het bedrijf
een visie heeft en dat het proces daartoe zodanig is geweest en begeleid dat er een
constructieve respons op mogelijk was waardoor iedereen bereid is de visie te volgen.
RMD

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

China

Sanyuan Yinda
Petroleum Machinery
Co. Ltd.
Shaanxi Zhu Jin
Materials Co. Ltd.
Xiamen Yahada Import
& Export Co. Ltd.

geint. in oilfield service supplier
+86-18691497972

China
China

China
India

imp. en exp.

+86-2962594523

imp. van kledingstukken z.a. t-shirts,
polo-shirts, kostuums en jassen
www.yahadagarment.com
Xiamen Jaslen Sanitary imp. van sanitaire waren
Ware Co. Ltd.
www.jaslen.cn
Himsan Polymer Pvt.
imp. van silicone tubing, braided hoses,
gaskets, sheets en FBD gaskets
Ltd.
campaign@himsanpolymer.com

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

Onderwerp: “Is zonneenergie rendabel voor bedrijven?”
Inleider: Orlando Olmberg,
directeur Guguplex Technologies SAC
Datum: 15 september 2015
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Bezoek de
KKF-ondernemers
avonden.
Elke dinsdagavond.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen, leer
van elkanders werk en
problemen en zoek
samen naar oplossingen!

Douanekoersen
M.i.v. 01/09/2015 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,76
Pound sterling
5,16
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
276,11
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,05
Brazil real
0,92

