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Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 30/09/2014 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,25

Pound sterling         5,44   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        306,17   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,44  

Brazil real               1,35

Douanekoersen

CITAAT
"The reasonable man adapts himself to the world; 

the unreasonable one persists in trying to adapt the world 
to himself. Therefore all progress depends on the 

unreasonable man."  (George Bernard Shaw)
"Care about peoples approval and you will be their prisoner”.

(Tao Te Ching)

Ondernemersavond 

Onderwerp: “Mediation”

Inleider: Marja Naarendorp

en Judith van der Gugten

van Mediationgroep Suri-

name

Datum: 14 oktober 2014

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

zaal, Prof. W.J.A. Kern-

kampweg 37.

KKFacts

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 onder-

staande bedrijven:

DOSSIER

23111

23212

23235

23251

23264

23293

23312

23390

23480

23666

23668

23704

23771

23849

23879

24020

24283

24312

24382

24401

24460

24501

24601

24707

24819

HANDELSNAAM

WINKEL BAWE

I. MOESAI

DINESH BAR

A. SEWRAM

G.S.J. AKIEMBOTO

K. WONGSODIHARDJO

J.G. SNO - SEYMOR

WINKEL CELICA

R.S. NAJATIRTA

S. RATIRAM

H. SEWNARAIN

S. POTAI

C.N. WINSON

A.S. BALDEW

WARUNG ARDJO

GOKOOL'S BAR

G.S. DIRIN

J.T. CEDER

H.W. ELSHOT

MOENTADJ 

BACOVENCENTRALE

KAWLESSARSING 

RAJBALSING

R. MANGROO

WILFRED ROLAND 

VERVUURT

ADOLPHINA VINISI

WINKEL IWAN MOLE

ADRES

Malobie Dorp Malobie

Wakatjopoestraat BR. 8

Bomaweg BR. 281

M.r. Adhinweg BR. 72

Botopasi 

Atringistraat BR. 12

Zanderij Luchthaven

Eduard Abrahamsweg 42

Waterkant Sms-steiger 

Meerzorg Nabij De Veerbrug 

Meerzorg Nabij De Veerbrug 

Indira Gandhiweg 607

Waterkant Nabij Sms-steiger 

Nieuw Aanlegweg 8

Kashmirstraat 176

Indira Gandhiweg 617

Oost-westverbinding perceel 34

Loka Loka 

omgeving Dominestraat en het 

Neumanpad

Commissaris Weytinghweg 605

Kweeklustweg 140 

Bomaweg 207

Julianaweg 67en 69

Grantatai 

Kapasietabbetje aan de Boven

Marowijnerivier

ACTIVITEIT

Winkelier

Standhouder

Eet- En Drankinrichting,

Amusementbedrijf

Fabrikant

Winkelier

Autobusdienst

Standhouder

Winkelier

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Autobusdienst

Standhouder

Eet- En Drankinrichting,

Winkelier

Uitdeuk- En Spuitinrichting

Winkelier

Venter

Leverancier

Importeur

Transportbedrijf

Fabrikant

Winkelier

Winkelier

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

STOP
ONE

WINDOW

De omgeving waarin bedrijven opereren wordt steeds complexer en
dynamischer en daarom is innovatie meer dan ooit noodzakelijk om
succesvol te zijn en te blijven. De globalisering zorgt voor meer con-
currentie, de levensduur van producten en diensten wordt steeds
korter en bedrijven moeten zich daardoor vaker en sneller vernieu-
wen. Redenen om klaar te staan voor innovatie.

Innovatie om succesvol 

te zijn en te blijven

Doel
Innovatie beoogt het ver-

beteren van uw concur-

rentiepositie door kennis

en ervaring in te zetten en

zo te komen tot een nieuw

en beter aanbod aan de

klant. Te denken valt aan

prijs, kwaliteit, ontwerp,

klantgerichtheid. Een in-

novatief bedrijf heeft een

open cultuur als kenmerk.

Het staat open voor

ideeën van medewerkers

en suggesties van klanten

om diensten, producten of

processen te verbeteren.

Incrementele innovatie en

radicale innovatie zijn

twee basale vormen van

innovatie. Bij de eerstge-

noemde vorm wordt het

zelfde op een betere ma-

nier gedaan. In kleine

stappen worden bestaan-

de producten en proces-

sen verbeterd. De meeste

innovaties vallen hieron-

der. Bij radicale innovatie

gaat het om een geheel

andere manier van wer-

ken. Een voorbeeld is de

komst van computers en

internet waardoor onze

manier van werken en ons

sociaal leven drastisch is

veranderd. Wij kunnen

ons een wereld zonder

niet meer voorstellen.

4 P's
Bij innovatie gaat het niet

slechts om technische

zaken maar om het hele

proces dat te onderschei-

den is in 4 P's (Product,

proces, positie en paradig-

ma innovaties). Productin-

novatie: verandering in

product of diensten; pro-

cesinnovatie: een andere

manier van produceren of

leveren; positie-innovatie:

verandering van de con-

text of herpositionering

van een product; en para-

digma-innovatie: nieuwe

manieren van denken en

veranderingen in mentale

modellen. In het innovatie-

proces worden vijf fasen

doorlopen: 1)'zoeken' in-

tern en extern naar signa-

len voor potentiële innova-

ties; 2)'selecteren' van

strategisch relevante sig-

nalen; 3)'Inventariseren',

is de kennis al aanwezig

of moet zij ingekocht wor-

den of moeten experts

binnen de organisatie ont-

wikkeld worden of moet er

samengewerkt worden

met bv. een kennisinstituut

of leverancier; 4) 'uitvoe-

ren' dit is het samenstellen

van een multidisciplinair

team om het idee via ver-

schillende stadia van ont-

wikkeling te verwezenlij-

ken. Er moet een concreet

product met een goede

handleiding en een effec-

tieve klanten/onderhouds-

service komen; 5) 'leren'

betreft het evalueren van

het project. Wat ging goed

en moet behouden wor-

den, wat is voor verbete-

ring vatbaar? Met deze

informatie kan men een

eventueel volgend project

beter laten verlopen. Inno-

vatie vereist met een on-

bevangen blik kijken naar

de wereld, de markt, de

techniek, concurrenten,

de organisatie en de

medewerkers, de produc-

ten of diensten en de pro-

cessen.    

RMD

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

KKF Suriname 

SBIC
INVENTION FAIR 

UITVINDERS OPENDAG 
Suriname Business Information Center (SBIC), werkarm van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), organiseert
op zaterdag 13 december 2014 een

INVENTION FAIR, UITVINDERS
OPENDAG

Vindt u uw UITVINDING UNIEK of heeft u interesse in 

UNIEKE UITVINDINGEN? 

Dan moet u deze OPENDAG niet missen!

Wilt u uw uitvinding BEKEND MAKEN, BESCHERMEN en op

de MARKT brengen, laat deze KANS niet voorbij gaan!

Voor registratie kunt u contact opnemen met mw. Premiela Rajaram op het nummer

530311 of per e-mail: chamber@sr.net

uWist dat ?

Vaak hoor je de kreet: "Had ik maar wat meer tijd!" Hierna volgen dan dingen die men

graag zou willen doen maar er 'gewoon niet toekomt' omdat men het te druk heeft.

Het tijd probleem waarmee zovelen kampen heeft veelal te maken met het voorrang

geven aan zaken die niet zo hoog op de prioriteitenlijst horen te staan. Een schema

dat wellicht kan helpen omvat: doelstellingen, kiezen van prioriteiten, planning en

leven. Hoe we leven wordt bepaald door onze doelstellingen en welke doelstellingen

wij kiezen wordt bepaald door onze prioriteiten. En of wij onze doelstellingen berei-

ken hangt af van onze planning. Een strategie om te leven omvat derhalve: goede

doelstellingen, juiste prioriteiten en effectieve planning. En al doende ontdekt men

betere doelstellingen, hogere prioriteiten en effectievere planning. Deze strategie is

een proces waarin je jezelf leert kennen. Weten wie je bent en besluiten wat je wil

doen/bereiken. Dan komt de fase van 'First things first' of je prioriteiten kiezen en

overwegen welke weg de beste is om je doelen te bereiken. Kortom: plannen.

Volgens effectieve planning en efficiënte uitvoering naar je doelen toe werken wordt

dan je voldoening gevend leven. Een bewust gekozen doelstelling formuleert hoe de

zaken ergens in de toekomst ervoor zullen staan. De meest effectieve mensen stel-

len hun doelen zo dat ze net iets verder reiken dan ze normaal gesproken van zich-

zelf kunnen verwachten. Het gaat om doelen die redelijk moeilijk maar die potentieel

wel bereikbaar zijn. In de biologie heet dat het 'overlaadprincipe'. Een goed opge-

stelde doelstelling wordt weergegeven in eindresultaten en wanneer deze bereikt

moeten zijn; zij is duidelijk in haar verwachting, praktisch en uitvoerbaar. Voorts is zij

nauwkeurig, waarnodig tot in hoeveelheden toe, en zij is beperkt tot één omlijnde

doelstelling of uitspraak. Iedereen streeft bewust of onbewust doelen na omdat de

natuur in ons een 5-tal basisbehoeften heeft gelegd. De psycholoog Abraham

Maslow beschrijft ze als een hiërarchie van behoeften: fysiologisch, veiligheid en

bescherming, horen bij en liefde, respect en zelfverwerkelijking. 

Handelsmissie naar Cuba
De KKF organiseert van 01- 09 november 2014 een handelsmissie naar Cuba. Dit

op uitnodiging van de Kamer van Koophandel van Cuba om deel te nemen aan de

32nd International Fair of Havana, FIHAV. De beurs wordt van 02 - 08 November

a.s. gehouden op de 18.300 m2 grote EXPOCUBA fairgrounds. 

De FIHAV is een Multi-sectorale  beurs waarin 1400 bedrijven uit circa 65 landen

participeren.  Deze beurs groeit jaarlijks qua deelnemers, bezoekers, kwaliteit en

diversiteit. FIHAV biedt bedrijven naast het showen van hun producten en/of dien-

sten ook de gelegenheid zaken te doen en seminars bij te wonen.

De KKF nodigt ondernemers uit te participeren in deze handelsmissie. 

Registratieformulieren kunnen opgevraagd worden op: chamber@sr.net  en inge-

vuld geretourneerd worden op dit emailadres. 

Voor nadere informatie tel. 530311 of email: chamber@sr.net. 

BEKENDMAKING
De KKF maakt hierbij bekend dat haar kantoor op 

dinsdag 14 oktober 2014 tot en met 14.00 uur open zal zijn.
Gelieve hiermede rekening te houden.


