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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 6 januari 2020 Nr. 932

Ondernemersavond

Onderwerp : Kennismaking Nieuwe KKF Bestuursleden

Datum : dinsdag 07 
Tijd : 19.00 uur
Lokatie : KKF- Conferentiezaal
Adres : Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Aan alle nieuwe bedrijven ingeschreven in de maand juli- Augustus, wordt de gelegenheid geboden
om hun diensten en producten te promoten en te presenteren.

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei 

in Suriname door het zaken leven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

KKF Vestigingen

Hoofdkantoor                   Gravenberchstraat 33 (597) 530311 / (597) 530313

Paramaribo Noord            J.B.S. Rebostraat 74          (597) 530311 # 143 

Wanica Kwatta Kwattaweg Br. 664 (597) 530311 # 146 / 149

Wanica Vierkinderenweg #2/  Hk. Indira Ghandiweg   (597) 530311 # 145 

Commewijne                   Oost-westverbinding # 251    (597) 530311 # 144 

Marowijne Granpasieweg 1 (597) 530311 # 148 

Saramacca                     Groningen (DC gebouw)        (597) 530311 # 147 

Brokopondo Klaaskreekweg 30 (597) 530311 # 127 

Brokopondo                    Brownsweg, Wakibasoe I       (597) 530311 # 128 

Nickerie G.G. Maynardstraat 34           (597) 0210485 # 140

Sipaliwini Atjoni (597) 8806760

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handels- en Stichtingenregister

kunt u ook  terecht aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt

u wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

Dienstverlening van de KKF:

- Bufes Fairs & Events 532300 / 8769895 info@bufes.sr

- STS Tourism Knowlegde Center 532373 / 8770793 info@surinametourism.sr 

- Croft Nature & Environment 433456 / 8769921 info@croft.sr

- BPDS Drafting & Implementation 437973 / 8769862 info@bpd.sr 

- SCC Multimedia (TV 20.2) 426392 / 8770781 info@communitychoice.sr 

- MTSS Engineering Advancements 493611 / 8770527 info@mtss.sr

- Nivesh Administration & Finance 437989 / 8770552 info@nivesh.sr

- SBIC Business Knowlegde 434055 / 8770615 info@sbic.sr

- SVS Utility Solutions 437974 / 8770802 info@verbruikersraad.sr

- GLOTSS Trade Blocks Services 439779 / 8769973 info@glotss.sr 

- SIA Business Education 426388 / 8770787 info@innovationacademy.sr 

- SecFeSur Interconnections 532370 / 8770786 info@federaties.sr

- Fablab Fabrication Technologies 439090 / 8769926 info@fablab.sr

- I-Park Industry facilitation 437986 / 8769982 info@i-park.sr

- B-Inno Improvement Services 437982 / 8769852 info@businessinnovation.sr 

VISIT OUR WEBSITE:

WWW.SURINAMECHAMBER.COM

Proactief en verwachtingsvol 2020 binnentreden

De ideale attitude om 2020 binnen te treden heeft als als sleutel-

woorden: resourcefulness, inventiviteit en vindingrijkheid. En

uiteraard moeten we daarbij in positieve zin verwachtingsvol

zijn. Dit met een geest die als een zoeklicht speurt naar moge-

lijkheden en opportuniteiten waardoor wij in beter vaarwater

terecht kunnen komen.

De KKF telt een aantal gespecialiseerde werkarmen die het bedrijfs-

leven daarbij kunnen helpen en het deskundig kunnen bijstaan op de

vele gebieden waarmee ondernemers geconfronteerd worden. Elders

in dit blad staat hoe u desgewenst met deze werkarmen in contact

kunt treden. Een proactieve benadering van de omstandigheden

waarin wij verkeren is misschien wel de belangrijkste ‘habit’ die ont-

wikkeld moet worden om succesvol en effectief te zijn. Reactief kla-

gend in het leven staan maakt een mens onzeker en slachtoffer van

omstandigheden. ‘Use your R&I’ leren ons de gerenommeerde inter-

nationale experts oftewel maak gebruik van je ingeschapen inventivi-

teit en vindingrijkheid en initiatief. Kortom: wees proactief. Niemand

kiest er bewust voor ‘victim’ van ‘circumstances’ te zijn. Klagen en

het habitueel koesteren van slachtofferschap werken verlammend op

onze creatieve vermogens en gaan bovendien gepaard met veel

energieverlies. De in hoge mate effectieve en succesvolle mensen

herken je aan karaktertrekken die zij gemeen hebben. Ze zijn proac-

tief, hebben een goed doordachte en geformuleerde missie en visie

verklaring en zijn bijzonder vaardig om op basis daarvan de juiste

prioriteiten te stellen. In hun relaties met anderen, prive of zakelijk,

staat integriteit hoog in het vaandel; ze denken en handelen in ter-

men van Win-Win. Deze winners zijn empathische luisteraars die de

gewoonte hebben ontwikkeld om anderen eerst te begrijpen alvorens

zelf begrepen te willen worden. En al deze karaktertrekken samen

doen een enorme synergie ontstaan. Een meerwaarde in het denken,

voelen, doen en laten die mede bepalend is voor hun effectiviteit en

success.

Belangrijkste asset

Wat bij deze winners opvalt in zowel hun prive als zakelijk leven is

dat zij zichzelf beschouwen als hun grootste en belangrijkste ‘asset’

of bezit. Ze opereren zelfbewust in alle vier dimensies van hun

wezen. Zo besteden ze goed gedoseerd voldoende aandacht aan de

fysieke, mentale, spirituele en social-maatschappelijke aspecten van

hun wezen. Het is wellicht aan te bevelen om in deze periode van

bezinning onze karaktertrekken, zo u wilt onze ‘habits’, te onderwer-

pen aan een kritische beschouwing. Het getuigt van wijsheid om op

gezette momenten eerlijk en onbevangen als een derde naar onszelf

te kijken en uit wat we zien de correcte conclusies te trekken en te

beslissen over hoe verder en beter. Moge 2020 in alle opzichter

beter uitpakken dan de jaren ervoor.  RMD

CITAAT

“Pluk elke dag in dankbaarheid en vertrouw niet op mor-

gen. Iedere nieuwe dag kan voor jou immers de laatste

zijn. Heb oog voor en geniet van de pracht van het bestaan

en laat het leven  je niet voorbij schieten terwijl het wordt

uitgesteld.”   (Seneca)

UW KKF-JAARBIJDRAGE OP TIJD

VOLDOEN IS EEN VOORTREFFELIJK VOORNEMEN VOOR
2020

Installatie Kamerleden KKF 
De KKF Kamer 01/01/2020 – 31/12/2023 is op donderdag jl. officieel geïnstal-

leerd. De Kamerleden zijn wettelijk bij acclamatie gekozen verklaard nadat de

kieslijsten zoals door de tegenhangers ingediend, niet aan de vereisten ble-

ken te voldoen.

De kieslijsten voor de diverse sectoren zijn integraal samengesteld en

zijn een brede landelijke weerspiegeling van het bedrijfsleven en onder-

steund door meer dan 400 handtekeningen voor de lijsten. Er zijn veel

nieuwe jonge ondernemers als Kamerlid toegetreden en er is zorgvuldig

voor mede vertegenwoordiging uit de districten gekozen. Het aantal

Kamerleden is verruimd van 21 naar 29. Middels deze verruiming heb-

ben de Agrarische sector, de Medische sector en de Industrie een speci-

fieke vertegenwoordiging toegekend gekregen in de Kamer. De

Kamerleden hebben goedkeuring verleend dat bij deze bijzondere gele-

genheid de plaatsvervangers en besturen van de werkarmen deelnamen

aan de bij wet vastgestelde besloten vergadering. Voor de transparantie

heeft de vergadering bij exceptie ook toestemming verleend voor de

publicatie van beeldmateriaal via KKF-multimedia.

De verkiezing van de Voorzitter en de Ondervoorzitter heeft plaatsgehad

middels gesloten briefjes in afgesloten stemruimten en stembussen. Het

tandem Jayant Padarath (Vz) en Paul de Baas (Ovz) is na voordracht

unaniem gekozen. Het bestuur bestaande uit de 8 branchevoorzitters is

geïnstalleerd en de 2 adviseurs zijn wederom geformaliseerd. Het beleid

voor het zittingstermijn is gepresenteerd en de taakstelling van de wer-

karmen breed uitgemeten. De KKF continueert met de installatie van de

nieuwe Kamerleden haar leidende en dienende rol aan het bedrijfsleven.

Installatie Kamerleden 01/01/02 - 31/12-2023

De herkozen Voorzitter(L) dhr. Jayant Anilkumar Padarath en

Ondervoorzitter (R) Dhr. Paul de Baas  

Actie: Stem moment

Actiefoto : Stemruimte


