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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 3 december 2012 Nr. 569

M.i.v. 27/11/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,34

Pound sterling         5,36   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        407,90   

Trin. & Tob. dollar    0,52   

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,02  

Brazil real               1,61

Douanekoersen

ROUTE:     

do. 6 dec. 2012       Plaats: Jarikaba - Rotonde S.L. Mall      Tijd: 08.00 - 14.00 uur      

(Wijzigingen voorbehouden)

Logische stappen

voor regionale 

integratie

Conferentie
Parlementariers uit meer

dan 100 landen hebben

geparticipeerd en dit elitai-

re gezelschap heeft zich

tevreden getoond over de

lokatie. Een enorme eer

voor Suriname en een

geweldige primeur voor

de KKF en een erkenning

van de internationale sta-

tus van haar accommoda-

tie. En terwijl dit internatio-

naal evenement zich vol-

trok en de KKF dagelijks

honderden mensen over

de vloer kreeg werd en

wordt er gewerkt aan de

organisatie van de tradi-

tionele Jaarbeurs die dit

jaar van zaterdag 8 t/m

vrijdag 14 december

wordt gehouden.

Jaarbeurs
157 participanten zullen in

595 stands producten en

diensten promoten en/of

voorlichting geven. Jaar-

lijks trekt de Jaarbeurs

tienduizenden bezoekers

en zij is ongetwijfeld het

grootste evenement in

Suriname dat zich in de

belangstelling mag ver-

heugen van het grote

publiek en het bedrijfsle-

ven. Dit gegeven stelt

hoge eisen aan het organi-

satorisch vermogen van

het KKF-team alsook aan

zijn flexibiliteit, creativiteit

en slagvaardigheid om

voor en tijdens de beurs

adequaat te kunnen inspe-

len/reageren op situaties

die zich al dan niet voor-

zien kunnen voordoen.

Bezoekers en beursparti-

cipanten moeten immers

na afloop van het evene-

ment tevreden en voldaan

kunnen terugblikken. Het

wordt de 15de Jaarbeurs

en in de loop der jaren is

veel ervaring opgedaan.

De KKF crew kan, gemoti-

veerd als zij altijd weer is,

de uitdaging dus aan.

Nieuw is wel dat zo kort

voor deze beurs er zo'n

grote internationale confe-

rentie van de ACP en de

EU bij de KKF werd ge-

houden. Ongetwijfeld

heeft dat extra druk ge-

legd op het personeel.

Maar desondanks of beter

gezegd, juist onder hecti-

sche omstandigheden,

demonstreert de KKF

crew  een bewonderings-

waardige prestatiegerichte

attitude.                    RMD

Het KKF personeel beleeft sedert de afgelopen maand november,
zeer hectische dagen en bewonderingswaardig is dat juist onder
deze immense druk de bekende KKF- teamgeest floreert waardoor  er
organisatorisch en in de dienstverlening kwaliteit gegarandeerd
blijft. De KKF heeft haar complex op een niveau gebracht waardoor
een internationale topmeeting van ACP en EU parlementariërs geac-
commodeerd kon worden.

Hectische dagen bij KKF

uWist dat ?

Het Suriname Business Forum (SBF), het ministerie van Landbouw, Veeteelt en

Visserij(LVV) en het Centrum voor Bevordering van Importen uit ontwikkelingslan-

den (CBI) hebben op 14 november j.l. het officiële startsein gegeven voor de uit-

voering van een Agro Food Programma. 25 personen die succesvol door een stren-

ge  selectieprocedure zijn gekomen zullen gedegen getraind worden om in de agro-

sector als mentoren te functioneren en bedrijven die exporteren en/of exportpoten-

tie hebben te begeleiden opdat zij effectief  en succesvol buitenlandse markten kun-

nen betreden. De training is opgedeeld in zeven modulen waarvan de eerste 5 klas-

sikaal zullen verlopen. De zesde module betreft een studiereis naar een beurs in

Europa en de zevende module wordt veldwerk om het geleerde toe te passen.

Tegenwoordig wordt groei van de agrosector beschouwd als essentieel voor het ver-

zekeren en bereiken van voedsel en voedselveiligheid alsook toenemende voor-

spoed. Vergroten van productiviteit is echter een deel van de oplossing want boe-

ren, herders en vissers moeten ook een markt hebben voor hun producten. Eerst

produceren en pas daarna zoeken naar afzet is niet de goede manier om tot groei

te komen. Producenten moeten hun producten aanpassen teneinde  te kunnen

voorzien in de behoeften van consumenten. 'Value chains' of waardeketens, die

eisen van consumenten terugkoppelen naar boeren zijn de beste manier voor klei-

ne agrobedrijven om geïntegreerd te raken in moderne markten. Het verbeteren van

de zogeheten 'agricultural value chains' is in de strategie van internationale organi-

saties die op dit gebied actief zijn, top prioriteit. In enkele ACP landen zijn er inte-

ressante value chains innovatie ontwikkelingen gaande. Dit bleek onlangs op een

van 6-9 november j.l. gehouden internationale conferentie in Addis Ababa, Ethiopië

getiteld: 'Making the connection: value chains for transforming smallholderr agricul-

ture'. De topics waren o.m. wereldmarkt trends, manieren om kleine agrobedrijven

te betrekken in value chains, contract farming, agro-industries, value chain financie-

ring, duurzame ketenen, ICT's, boerenorganisaties etc.  

CITAAT
"The consumer is always right. Adapting production, harvesting and
packaging methods to consumer tastes is the key to earning higher 

prices for products". (Michael Hailu, dir. CTA)

JAARBEURS 2012
za. 8 t/m vr. 14 december

dagelijks gaan de poorten vanaf

17.00 uur open op het KKF-beursterrein 

ingang Benjaminstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn vanaf zaterdag 8 december van 10.00 - 16.00 uur verkrijgbaar in het

gebouw van de KKF aan de  Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. 

Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze 

verschaffen uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan

de Kernkampweg toegang tot het beursterrein. 

N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE
Volwassenen: SRD 6,- p.p.

Kinderen t/m 10 jaar en 60+sers: SRD 3, p.p.

STALLING
van bromfietsen en fietsen kan op het terrein van het Surinaamse

Padvindsters Gilde allernaast de KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg.

DE JAARBEURS, HET GROOTSTE SURINAAMS 
EVENEMENT EN ALTIJD DE MOEITE WAARD!

Meer dan 150 bedrijven doen mee in 595 stands.

Don’t miss this fair!  It’s KKF doing it again!

De KKF bevordert een 

cultuur van ondernemer-

schap en daardoor

economische groei in

Suriname door het 

zakenleven te dienen, 

te vertegenwoordigen 

en  te versterken.

WORKSHOP “BELASTINGFORMULIEREN INVULLEN”
Vindt u ook dat u teveel belasting betaalt? Zijn belastingen voor u ook onbekend ter-

rein? Het onjuist invullen van belastingpapieren kan ertoe leiden dat u teveel betaalt

en/of een hoge boete riskeert.

De KKF biedt u in samenwerking met SMART Suriname - Training & Consultancy

hiervoor dè uitkomst.

Voorkom onjuiste belastingaangifte

Voor u wordt er een 3-daagse workshop georganiseerd, waar u op eenvoudige wijze

leert uw belastingformulieren in te vullen. Middels simpele voorbeelden en zorgvul-

dige begeleiding leert u de correcte wijze voor het invullen van belasting aangifte

formulieren.

Programma:

- Verkorte introductie Inkomstenbelasting, Omzetbelasting en Loonbelasting

- Formulieren Inkomstenbelasting, Omzetbelasting en Loonbelasting

- Werkwijze belastingdienst

- Welke biljetten gebruikt de belastingdienst

- Bezwaar en beroep

Datum: 14, 15, 16 januari 2013 Voor registratie: KKF-secretariaat

Tijd: 19.00 - 21.00 uur Tel.: 530311 / 530313

Plaats: KKF-gebouw E-mail: chamber@sr.net

Deelnamebedrag: SRD 250,- p.p.

KEURMERK Made in Suriname
Bedrijven kunnen bij de ASFA en het Suriname Standaarden Bureau (SSB) aanvra-

gen indienen voor het mogen dragen van de Made in Suriname branding/keurmerk.

Dit keurmerk is gebaseerd op een internationaal erkende standaard. Het geeft een

waarborg van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Het keurmerk is niet verplicht

maar het is ongetwijfeld een geweldige marketing tool. In de pilot fase mag men zich

hiervoor ook bij de ASFA aanmelden maar later zal dit slechts bij de SSB mogelijk

zijn. De SSB  is bij wet aangewezen als de instantie die vergunning verleent voor het

gebruiken van een keurmerk. 

De certificaatuitreiking

van de training Agro on-

dernemersschap in het

district Saramacca vond

plaats op 27 november jl.

17 personen namen deel

aan de training. De trai-

ning omvatte de onder-

werpen ondernemers-

vaardigheden, marketing,

productie-, organisatie- en

financiële planning om

succesvol in het agro

ondernemerschap te kun-

nen opereren. De training

Agro ondernemerschap

biedt een aantrekkelijke

optie en kans aan agro

ondernemers om zich

gedegen te bekwamen.

De trainers waren de

dames Joanne Pancham,

Wilma Dandel, Joan van

Ommeren, Jacintha

Kristono en Sandra

Robert.                 

Deelnemers en trainers van de agro ondernemer-
schap training in Saramacca

Certificaatuitreiking training 

Agro ondernemerschap in Saramacca
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


