Uitgave
Adres

ACTS

Website
Facebook
Twitter
E-mail
Redactie

Logische stappen
voor regionale
integratie

Maandag 9 maart 2015

'Topic of discussion' op onze ondernemersavond was dinsdag
jongstleden het boek Global Casino, een praktische gids, dat inzicht
geeft in International Investment Banking. De auteur, John Van Dyke,
presenteerde zijn boek dat, naar hij zei, kan voorkomen dat leidinggevenden in de publieke sector van ontwikkelingslanden, ten prooi
vallen aan grote multinationals.
gere percentages en
voordelen. De multinationals zijn vooral in de sector resource, zeer actief
in ontwikkelingslanden en
betrokken bij deals van
miljarden dollars. Van
Dyke zegt dat het zijn
ervaring is, dat als je de
innerlijke werking van
deze multinationals niet
begrijpt, je altijd nadelig
uitkomt. Global Casino is
nu in het Engels beschikbaar op Amazon.com en
wordt momenteel vertaald
in het Mandarijn, Kantonees, Hindi, Spaans, Por-

tugees, Russisch, Frans
en Arabisch. John Van
Dyke is oprichter (1986)
van de Pan Pacific Group
International Ltd. (PPG),
die zetelt in Vancouver,
Canada. In de afgelopen
28 jaar heeft hij in meer
dan 67 landen zaken kunnen doen. Op onze ondernemersavond werd Van
Dyke geïntroduceerd door
Edward Lee van United
Business Magazine. Meer
informatie is te vinden op
Facebook onder de naam
Global Casino.ca.
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Made in Suriname beurs
voor de volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en
bijenteelt.
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch,
metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking,
constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment,
instrumenten, etc.).
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.
Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

29 april - 3 mei 2015
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net

CITAAT

"Het moeilijkste is niet om nieuwe ideeën te hebben want die
komen vanzelf. Het moeilijkste is om oude ideeën los te laten
want dat gaat niet vanzelf". (Dee Hock)

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
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Wist
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Presentatie van Global Casino

De inspiratie voor het
schrijven van het boek
putte Van Dyke uit een
seminar van 12 sessies
dat hij heeft gepresenteerd over derde wereldlanden en hun relaties tot
multinationals. Het boek
geeft de lezer alle basis
en achtergrond informatie
over de wereld van Investment Banking en beursgenoteerde
bedrijven.
Landen als Suriname en
Guyana zouden volgens
Van Dyke met hun huidige
zittende
multinationals
recht hebben op veel ho-

Opmaak

: 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

u

dat ?

Een product of dienst is innovatief als het grensverleggend is. Bij innovatie gaat het
erom producten en diensten op een betere en effectievere manier aan te pakken.
Het gaat niet alleen om technische verbetering. Er vindt ook niet-technologische
innovatie plaats. Bijvoorbeeld in de interactie tussen mensen of in het management.
Een product is pas innovatief als het ook in productie wordt genomen. Er moet sprake zijn van een commerciële toepassing. Door strengere eisen te stellen aan de
kwaliteit van een product of door de verbetering te ondersteunen met subsidie kan
de overheid er voor zorgen dat producten innovatief worden. Ook onderlinge concurrentiestrijd zorgt voor innovatie. Concurrenten maken hun producten en diensten
zo innovatief mogelijk om de verkoop ervan te stimuleren.

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:
DOSSIER

HANDELSNAAM

38192

Importeur, Exporteur

46504

CAMEUROSUR IMPORT
Grote Combeweg 43
EXPORT
JESYDE'S EDUTAINMENT
Nieuwe Dominestraat 2
PRODUCTION afgekort JEDU
HARCHARAN'S EXPORT
Commissaris E.a. Roblesweg 169

46539

TEJRANI TILACKNATH

Aquariusstraat 13

Importeur

46676

CARE 4 YOUR BUSINESS

Langatabikistraat 98

Adviesbureau, Bemiddelingsbureau,

47157

HIN CONSULTANCY

Anton Dragtenweg 93

Adviesbureau

47470

JIANG HANBIN

Josephine Samson Greenstraat 63

Importeur

48157

GREG'S VUILOPHAAL- EN
TRANSPORTBEDRIJF

Tweede Rijweg 117A

Servicebureau, Transportbedrijf

48160

ANIEL TEDJOE VUILOPHAAL- EN
TRANSPORTBEDRIJF

Tweede Rijweg 117A

Servicebureau, Transportbedrijf

48296

DIJANTIE SNACKS

Zonnebloemstraat 17

Fabrikant, Grossier

48442

RUDJE'S TAXI

Nieuwe Dominestraat 20

Taxibedrijf

48690

NINI'S EXPORT

Lieve Hugostraat 39

Exporteur

48884

ZHANG CONGCONG

Verlengde Gemenelandsweg 20A

Importeur, Grossier

48891

DHARMINDER SOECHIT

Josephine Samson Greenstraat 141 Importeur

48934

IREAL R. RAVENBERG

Rijsdijkweg

Kwekerij

49464

Ramalaan 22

Importeur

49992

JUVENCIO
INTERNATIONALS
MEHABOOB EXPORT

Anton Dragtenweg 176

Exporteur

50266

RI JIA TRADE

Grote Combeweg 72

Winkelier

51537

ROCA 09

Benzdorp (Lawatabiki)

Winkelier

51629

RUDIE BAR

Nieuwe Dominestraat 20-22

Drankinrichting

51717

SHIRLEY'S FLOWERS

Josephine Samson Greenstraat 37A Kwekerij

53150

Commissaris E.a. Roblesweg 185

Importeur, Exporteur

54392

CARIBBEAN DIAMOND
ENTERPRISES
ZHONG'S GIFTSHOP

Zwartenhovenbrugstraat 57

Winkelier

54596

D.A. MAHABIERSING

Grote Combeweg 129

Verhuurbedrijf, Taxibedrijf

57016

KWAKOE METAL
CONSTRUCTION

Kwakoestraat perceel 2655

Reparatieinrichting,
Constructiebedrijf

46458

ACTIVITEIT

ADRES

Adviesbureau, Servicebureau,
Ontwerpbureau, Trainingsbureau

Exporteur

Administratiebureau

Beste ondernemer, uw KKF-jaarbijdrage op tijd voldoen is een
voortreffelijk voornemen. Dit kan van ma. - vrij. van 08.00 - 16.00 uur bij
de kassa van de KKF.

Op weg naar 105 jaar KKF (8)
Problemen waarmee de Kamer zich in de jaren zestig intensief bezig
hield betroffen o.m.: winkelsluiting,standaardisatie van merken en
artikelen, controle op importgoederen en prijzen. In 1964 werden
over de winkelsluiting gesprekken gevoerd met VSB en de
Ministeries van Economische en Sociale Zaken. Het werd een slepende kwestie en pas in 1980 werd decreet (E-18) over openings- en
sluitingstijden van kracht. Het stuitte op praktische bezwaren, maar
bleef van kracht.

Standaardisatie
De Kamer participeerde
ook in een door de Minister van Economische Zaken in 1981 ingestelde
commissie die moest adviseren over standaardisatie van merken en goederen om inzicht te krijgen
in het aantal ingevoerde
merken en goederen. De
Kamer bleek sterk gekant
tegen de oprichting van
een Centraal Importbureau dat naar zij vreesde
corruptie in de hand zou
werken en schaarste gevolgd door prijsstijgingen
en zwarte handel. Gesteld
werd dat de Surinaamse
consument het meest gebaat was bij een vrije handel omdat door concurrentie voorzien wordt in
een constante aanvoer

van goederen tegen zo
laag mogelijke prijzen terwijl ook kwaliteit en service op redelijke peil blijven.

Controle
Een decreet (E-30 van 3
december 1981) dat het
bedrijfsleven in het verkeerde keelgat schoot,
betrof de controle op importgoederen. Het verbood de import van goederen tenzij een 'Clean
report of finding' over deze
goederen was verstrekt
door een ingestelde controle organisatie. In een
spoed telegram aan de
minister protesteerde de
Kamer tegen het feit dat
het bedrijfsleven noch
over de inhoud noch over
de inwerkingtreding van

dit decreet de gelegenheid was geboden zich uit
te spreken. De Kamer
maakte zich ook zorgen
over het ingrijpend karakter van deze maatregel. In
1981 kwam een Planraad
waarin de Kamer met
twee leden participeerde.
Deze raad adviseerde de
minister over loon-,winsten prijsbeleid. In 1984
gaven KKF, ASFA en VSB
desgevraagd schriftelijk
commentaar op het ontwerp decreet prijszetting
en prijsbewaking, dat hierna echter ongewijzigd van
kracht werd in september
1984. Ons vervolg artikel
gaat over contacten met
de overheid en representatie.
RMD

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

KKFacts
Geen
Ondernemersavond
deze week i.v.m. de
de Global Money
Week

STOP
ONE

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:
OSW
KKF - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 3/3/2015 en tot nader
order

U.S. dollar
3,35
Euro
3,76
Pound sterling
5,16
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
279,69
Trin. & Tob. dollar
0,53
Guyana dollar (100) 1,62
Indian rupee (100) 5,41
Brazil real
1,17

