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Op het KKF-complex presenteerde de ASFA woensdag jongstleden
het keurmerk "Made in Suriname" dat zij i.s.m. het Surinaams Bureau
voor Standaarden (SBS) en de KKF heeft ontwikkeld. Hiermede wil de
ASFA o.m. bewerkstelligen dat het Surinaams product lokaal, regionaal en internationaal wordt erkend.

Keurmerk

Beoordeling

De zaken waarop een
bedrijf wordt beoordeeld
zijn:
* Fysieke infrastructuur;
* Orde en netheid;
* Mate van afstemming
van het process op de
eisen van het product (in
overeensteming met het
SBS);
* Aanwezigheid managementsysteem en eventuele certificaten;

Ons keurmerk Made in Suriname
* Training personeel.
De beoordeling houdt ook
het bezoek in van een
onafhankelijke auditor.

Certificeren

De ASFA certificeert niet
en haar standaarden komen niet in de plaats van
bestaande internationaal
geaccepteerde normen.
Surinaamse bedrijven die
beschikken over een gecertificeerd managementsysteem krijgen automatisch het keurmerk uitgereikt. De niveau's waarvoor bedrijven in aanmerking kunnen komen zijn
brons, zilver, goud en pla-

tinum.

Voordelen

Voordelen voor deelnemers aan dit "Made in
Suriname" project zijn:
hooghouden van het Surinaams product; erkenning
lokaal, regionaal en internationaal van het product;
marketing mogelijkheden;
netwerken met bedrijven
werkzaam in soortgelijke
branches; en garantstelling van de ASFA voor een
kwalitatief en veilig Surinaams product.
Zie ook www.made-insuriname.com
RMD

OPROEP
Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo
belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het
bedrijfsleven wordt genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks
wordt geraadpleegd door het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en actueel te zijn.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom:
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn
ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te
registreren.
- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om
de huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien
wijzigingen zijn opgetreden.
- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer
economisch actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen
belang.
- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.
Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uitsluitend op afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak
kunt u bellen op de telefoonnummers: 530311 of 530313.
Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

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:

Website
E-mail
Redactie

Opmaak

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamedirectory.biz
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Keurmerk "Made
in Suriname"

De ASFA ontwikkelde het
keurmerk voor productiebedrijven die willen laten
zien dat ze een bepaald
niveau hebben bereikt.
Het keurmerk wordt verstrikt aan producenten die
hebben aangetoond op
een verantwoorde manier
hun productie te hebben
georganiseerd. De procedure ter verkrijging van
het keurmerk is alsvolgt:
aanvraag en beoordeling.
Bij resultaat 'ready' wordt
het ASFA keurmerk 'Made
in Suriname' uitgereikt. Is
het resultaat 'not ready'
dan wordt men verwezen
naar een consultant om
klaargestoomd te worden
voor het verkrijgen van
het keurmerk.

Uitgave
Adres

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

Hoe ICT media
voor u werkt

KKFacts
Ondernemersavond

De kop van dit artikel was het onderwerp dat op onze laatstgehouden
ondernemersavond werd gepresenteerd door de Spang Makkers. De
presentatie omvatte een uitgebreide introductie, Spang Solutions en
Spang Profile.

ICT

Communicatie met doelgroepen via nieuwe digitale mediadragers w.o.
world wide web; het internet en smartphones kwamen ter sprake. Voorts
ontwikkeling van nieuwe
marketing en branding
kanalen en producten.
Verder interactieve mediaproducten. Om met dit
alles mee te doen is het
handig om dat professioneel aan te pakken en
Spangmakandra
biedt
zich aan als uw juiste partner.

Solutions

Spang Solutions betreffen
animatie, assuria technisch en webmanagement, dat omvat: het
bewaken van de veilig-

1ste presentatie
Onderwerp: “Uiteenzetting over het FINPYME
Exportplus programma”
Inleiders:
mw.
Eline
Graanoogst
Legal
Advisor SBC, mw. Inez
Redjosentono - Policy
Advisor SBC
Datum: 2 november 2010
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
2de presentatie
Onderwerp: “QuickBooks,
de betaalbare oplossing
voor administratie voering
bij dienstverleners, kleineen middelgrote bedrijven”
Inleider: dhr. Aubrey
Pasial - directeur van
Class N.V.
Datum: 2 november 2010
Tijd: 20.00 - 21.00 uur

De Spang Makkers Marge Kartopawiro en
Patrick Aarland
heid, evaluatiemeetings,
demo: Spang Makandra
website. Voorts het updaten van de content
(tekst,
foto's,
video,
nieuws, documenten, etc.)

en het bijhouden van de
statistieken. Aldus een
greep uit de presentatie.
Voor meer info:
www.spangmakandra.
com

CITAAT

"Onze volwassenheid wordt zichtbaar in ons vermogen om
ondanks onze meningsverschillen van elkaar te blijven
houden, voor elkaar te blijven zorgen, liefde te blijven
geven en altijd het hogere belang van de ander te zien."
(Desmond Tutu)

Plaats:Conferentiezaal
KKF-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!

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

China
Japan

Tai Hing International (Trading)
Ltd.
SBT Japan Co. Limited

Turkije

ZET Gearboxes

imp. van div. soorten fietsen
taihingh@netvigator.com
imp. van voertuigen
www.sbtjapan.com
imp. / geint in gears en gearboxes
www.zetgearboxes.com

26 nov.
t/m 3 dec.
2010
Voor meer info:
Beurssecretariaat
telno. 530311

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

Op de borden (afmeting
1.20 m hoog x 2.45 m
breed) langs het beursterrein aan de Dr. H.D.
Benjamins-/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

ONE
STOP
WINDOW

Wist

u

dat ?

"UNBUNTU" is in Afrika een begrip dat de essentie van het mens-zijn aangeeft. Het
omschrijft het feit dat mijn menselijkheid onontwarbaar is verstrengeld en verweven
met jouw menselijkheid. Aartsbisschop en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu stelt dat
de eerste wet van ons bestaan is dat we deel uitmaken van een subtiel web van
onderlinge afhankelijkheid, samen met onze medemensen en andere wezens.
Iemand met 'unbuntu' is volgens Tutu gastvrij en vriendelijk, warmhartig en gul. Deze
mens is bereid te delen. Je hebt unbuntu als je je openstelt voor anderen, beschikbaar bent, bereid bent je kwetsbaar op te stellen en anderen te bevestigen in hun
mens-zijn. De Unbuntu mens voelt zich niet bedreigd omdat anderen capabel en
goed zijn, want hij/zij heeft een natuurlijke zelfverzekerdheid die voortkomt uit het
besef dat hij/zij tot een groter geheel behoort. Wanneer de mens met unbuntu naar
iemand kijkt, ziet hij/zij een schepsel van onschatbare waarde, een naar Gods beeld
geschapen persoon. De waarheid is dat we elkaar nodig hebben om te overleven en
te groeien. In onze wereld kunnen we alleen samen overleven. Het is volgens
unbuntu geen grote verdienste om op een agressieve manier de concurrentiestrijd
aan te gaan en succesvol te zijn ten koste van anderen. "Uiteindelijk is ons doel
sociale en gemeenschappelijke eensgezindheid en welzijn. Sociale eensgezindheid,
dat is voor ons het 'summum bonum' -de grootst denkbare verdienste”, zegt
Desmond Tutu. Volgens de aartsbisschop moet de wereld de fundamentele les leren
dat we zijn geschapen voor eensgezindheid, voor onderlinge afhankelijkheid en dat
'gezamenlijkheid' de enige manier is om ervoor te zorgen dat het ons voor de wind
gaat. "Over de aarde, de mensheid en andere wezens moeten wij zorgzaam, zachtmoedig, niet hardvochtig en uitbuitend en met diep ontzag heersen”, schrijft de emeritus in zijn alom geprezen boek 'God heeft een droom'. Een droom over een wereld
waarin alle lelijkheid, ellende en armoede, oorlog en vijandigheid, hebzucht en harde
concurrentiestrijd, vervreemding en onenigheid worden veranderd in hun glorieuze
tegendeel.

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
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U.S. dollar
2,78
Euro
3,86
Pound sterling
4,42
Ned. Ant. gld.
1,56
Yen (10.000)
341,87
Trin. & Tob. dollar
0,44
Guyana dollar (100) 1,36
Indian rupee (100) 6,26
Brazil real
1,66

