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In august 2013 wordt in Suriname Carifesta XI (Caribbean Festival)
gehouden en op onze laatstgehouden ondernemersavond werd hierover aan alle relevante sectoren van het bedrijfsleven informatie verstrekt. De presentatie werd gegeven door Ivan Graanoogst en Stanley
Sidoel van het Carifesta Comité.
Op ambtelijk/technisch niveau begonnen de voorbereidingen al eind 2011.
Nationaal gebeurde dat
vanuit het Directoraat Cultuur van MINOV en regionaal vanuit de Regional
Cultural Committee (cultuur directeuren) en COHSOD (ministers van cultuur van de Caricom. De
RCC vergaderde in december 2011 in Suriname
en bij die gelegenheid
werd het 'Hosting Proposal' van ons land gepresenteerd en besproken.
Hierna werd dit voorstel in
Georgetown,
Guyana
door de COHSOD onder
de loep genomen. Inmiddels
heeft
President
Bouterse een 'Host Country Management Team,

geïnstalleerd waarmee
formeel gestart is met de
voorbereiding van Carifesta XI. Er is een 'time
line' (18 maanden vanaf
januari 2012) opgesteld
voor de voorbereidingsactiviteiten en uitvoerig werd
ingegaan op de al uitgevoerde en nog uit te voeren punten van de 'time
line'.

Thema
"Culture for
Development" is het thema van
Carifesta XI en het sub
thema luidt: 'Celebrating
our diversity and promoting the central role of culture in economic, social
and human development'.
Het festival begint medio
augustus 2013 en duurt
10 dagen. Suriname wil in

het integratieproces met
dit festival een brug slaan
tussen CARICOM en
UNASUR. Dit betekent
dat UNASUR landen uitgenodigd worden om in
Carifesta XI te participeren. Er zal een bijzondere
plek zijn voor de Caribische diaspora en via
'the youth focus' ook voor
de jeugd. Het wordt dus
een 'Carifesta New Model'
met nieuwe aspecten die
ervoor moeten zorgen dat
het festival nieuwe impulsen krijgt, hernieuwd
wordt en vitaal blijft.
Beoogd wordt het festival
professioneler, duurzamer
en economisch levensvatbaarder te laten zijn.

ISO 25639 is de eerste internationale standaard voor exhibities,
shows, beursen en conventies. De standaard verhoogt de transparantie en consistentie in de exhibitie industrie door internationaal
overeengekomen terminologie en statistische methoden. Hierdoor
vermindert zij potentiële misvattingen en teleurstellingen tussen
organisatoren en participanten in de exhibitie.
ISO 25639 (Exhibitions,
Shows, Fairs and Conventions) helpt ambiguïteit
(dubbelzinnigheid), verwarring en misverstanden
vanwege gebruikte begrippen en terminologie in
de exhibitie industrie verminderen. Zij biedt een
basis voor objectieve vergelijking en evaluaties en
helpt ondernemers die willen meedoen aan een
exhibitie de kwaliteit er
van te beoordelen waardoor zij beter kunnen beslissen in welke exhibitie
zij het beste kunnen participeren. Dit zegt Li Mong
Ni, Secretaris van de ISO
projectcommissie die de
standaard heeft ontwikkeld. Het vocabulaire van
de standaard bevat vaak
gebruikte begrippen en
definities in de exhibitie
industrie. Zij voorziet in
een algemene en universele interpretatie van deze
terminologie
waardoor
misverstanden tussen de
spelers in de industrie
voorkomen kunnen worden. Het professionalisme
en de standaard van de

Wist

industrie worden erdoor
verhoogd. De ISO standaard dient als leidraad
voor de spelers om zich te
vergewissen van de verschillende statistische data die over exhibitie worden vrijgegeven.

Categorieën

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:
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Winkelier
Winkelier

9827
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Clarapolder Voorland no. nabij de
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Nieuw Jacobkondre no.
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Rijsdijkweg no. recreatiezaal
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Drankinrichting, Winkelier
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Carifesta XI in voorbereiding

Voorbereiding

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

transparency and professionalism in an increasingly global exhibition
arena”. Spelers in de industrie: organisatoren,
contractors, venue operators, vrachtverzenders en
auditing firma's, kunnen
nu consistent communiceren naar bedrijven en corporaties. Dit vergemakkelijkt de evaluatie, statistische informatie en het
besluitvorming proces.

ISO 25639-1 kent vier
categorieën: 1) Individueel en entiteit (classificeert de diverse typen
mensen in de exhibitie
industrie); 2) het type evenement; 3) Fysieke item
(de componenten w.o.
omvang exhibitie, voorzieningen, geassocieerde
print materiaal) en 4) verscheidenheid, soorten/
typen exhibities. ISO
25639-2 betreft meetprocedures voor statistische
doeleinden. Zij beoogt
vertrouwen te wekken in
aan statistieken gerelateerde exhibities. Stephen
Tan, voorzitter van de ISO
project Commisie stelt:
"International consensus
on the set of terminologies
of ISO 25639 provides the
common reference that
enables a high level of

ISO 25639 heeft inmiddels internationaal erkenning en acceptatie verworven en wordt gebruikt
door vele nationale exhibitie industrie associaties.
Zo heeft de 'Global Association of the Exhibition
Industry (UFI) haar terminologie en meetprocedures in lijn gebracht met
ISO 25639. UFI representeert 587 leden in 85 landen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Republiek Korea, Maleisie en
Singapore hebben de
standaard verheven tot
nationale standaard.
RMD
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Erkenning

De circa 50 personen sterke Surinaamse handelsmissie keert vandaag terug van
een 5 daagse werk- en oriëntatiebezoek aan de stad Macapa in de noord
Braziliaanse staat Amapa. In de komende editie van KKFACTS zal uiteraard gerapporteerd worden over de opgedane ervaringen. De missie werd geïnitieerd en geleid
door de KKF nadat zij door de Brazilianen was uitgenodigd om te participeren in de
49ste Agriculture Exposition van Macapa. Deze expositie begon op vrijdag 31augustus j.l. en wordt op zondag 9 september a.s. afgesloten. Aan onze ondernemers in
de agrarische sector heeft zij de mogelijkheid geboden een doelgroep te ontmoeten
en hun bedrijf regionaal te presenteren. Laat de naam 'Agriculture Exposition' u echter niet misleiden want deze beurs is een multisector evenement en omvat dus veel
meer sectoren dan alleen maar de agricultuur. Te denken valt aan o.a. mijnbouw,
constructie, tuinbouw, veeteelt, handel en meer. Er zijn presentaties gegeven,
bedrijfsbezoeken afgelegd en er was gelegenheid tot match making. Macapa is
zeer geïnteresseerd in Surinaamse producten en de rechtstreekse scheepsverbinding die er sinds kort met Macapa bestaat, maakt het zakendoen met de zuiderburen heel interessant. Macapa is de hoofdstad van de staat Amapa. De stad beslaat
een gebied van 6.404km2 en telt circa 340.000 inwoners. Macapa ligt op een
afstand van 345 km van de stad Belem maar er is geen verbinding over land. Belem
kan vanuit Macapa slechts per vliegtuig of per schip bereikt worden. Andere steden
in de staat Amapa zijn Santana, Mazagão, Laranjal do Jari en Oiapoque. Macapa is
5e op de lijst van welvarendste steden van Noord Brazilië.
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Kleermaker, Winkelier

Kleermaker, Winkelier

Winkelier
Winkelier
Winkelier

Groot Henarpolder Serie 22 no. per- Padidroger, Pelmolenaar,
ceel 14
Rijstpelmolen
Panchamweg no. BR. 16
Winkelier
Hamptoncourtpolder Serie A no. no.
82
Saramaccadoorsteek Noord no.
Industrieweg Hal no. 15

Aannemer

CITAAT

KKFacts

"Als je als ouder de fouten van je kind kan inzien zonder ze op jezelf te betrekken,
kan je geduldig, begripvol en vriendelijk zijn. Voel je je echter minderwaardig,
veroordeeld of aangevallen, dan zal je bars en onterecht ingrijpen in het
leerproces van je kind”. (Paul Ferrini)

Ondernemersavond

ATTENTIE
De KKF roept hierbij een ieder op die economische activiteiten ontplooit (ook niet
vergunningplichtige bedrijven) om zich in te schrijven in het Handelsregister van de
KKF.
Dat voor bepaalde bedrijven en beroepen de vergunningsplicht is afgeschaft ontslaat u niet van uw plicht om uw onderneming te registreren in het Handelsregister.
Ondernemers die zich bezighouden met het vervaardigen van consumptie goederen (etenswaren en dranken) dienen te beschikken over een foodhandlers vergunning en zich houden aan de hygiëne voorschriften die van toepassing zijn in
betreffende branche.
Indien het uitoefenen van uw bedrijf overlast veroorzaakt aan uw omgeving dient u
ook te beschikken over een Hinderwetvergunning.
De registratie in het Handelsregister vindt volgens afspraak plaats.
Voor meer info neemt u contact op met het Handelsregister of de One Stop Window
op: tel: 530311 / 530313

Onderwerp: “Your health is
your wealth, leven met
HIV/AIDS
Inleider: Laurice S. Northe
- managing director New
LifeStyle Intervention For
Chronic Disease
Datum: di. 4 sept. 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein, Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.

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

Douanekoersen
M.i.v. 22/08/2012 en tot
nader order

ROUTE:
di. 4 sept. 2012

Plaats: Nw. A’dam
(Openlucht museum)
do. 6 sept. 2012
Plaats: Sinabo Commewijne
(bij de service station voor de dubbele brug)

Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
wijzigingen voorbehouden

U.S. dollar
3,35
Euro
4,16
Pound sterling
5,28
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
421,35
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,64
Indian rupee (100) 6,05
Brazil real
1,67

