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I.

MISSIE, DOEL, BELEID EN TAAK van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken

I.1.

Missie, doel en beleid

Jaarverslag 2011

Het bestuur van de KKF heeft aan het begin van haar bestuursperiode 2004-2007 een beleidsnota voor
deze periode geformuleerd en aangenomen. Deze nota is gebaseerd op de ‘aangescherpte en bijgestelde’ missie en bijbehorende doelstellingen en strategieën.
De aangescherpte missie van waaruit doel en strategie werd geformuleerd, stelt:
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en
daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te
versterken.
Het beleid dat voor de periode 2004-2007 werd uitgestippeld, zag er samengevat als volgt uit:
De missie en doelstellingen van de Kamer zullen in deze periode wederom onverkort middels de
geformuleerde strategieën worden nagestreefd. In deze periode zal het accent gericht zijn op die
strategieën die tot nu toe succesvol zijn uitgevoerd, maar waarvan het eind- of tussendoel nog niet is
bereikt. Met verhoogde inspanningen moeten de eind- en/of tussendoelen worden bereikt.
Hoewel er niet is afgeweken van deze doelstellingen, is de aandacht vanaf 2008 er toch ook op gericht
om te focussen op zaken die de Kamer in de hand heeft. Daarbij werd beoogd om zo effectief mogelijk
met de Overheid en met het Bedrijfsleven te communiceren. In dat verband zijn de website en alle
andere kanalen om de informatiestroom naar het Bedrijfsleven te optimaliseren, aangepakt. Dit beleid
is na 2008 voortgezet. En wel zowel via de media (radioprogramma’s en KKFacts) als via de
ondernemersavonden. In de communicatie met de Overheid is er na augustus 2011 met de benoeming
van ex-Voorzitter Robert Ameerali tot Vice President van de Republiek Suriname, natuurlijk een
signifikant positieve omslag gekomen. Met de instelling van het Tripartiet Overleg is de dialoog
tussen Overheid en het bedrijfsleven en in zekere zin ook binnen het bedrijfsleven op een effektief en
werkbaarder nivo beland. In de communicatie met het Bedrijfsleven gaat het er vooral om het
beursterrein en alle overige communicatie met en diensten aan het Bedrijfsleven te optimaliseren en te
moderniseren. Eén en ander in het kader van de bijzondere ambitie van de KKF om uit te groeien tot
de leidende Chamber of Commerce binnen de Caricom, een haalbare ambitie aangezien de KKF zich
al in de top vijf mag weten!
I.2.

Taakstelling van de Kamer

De wettelijk vastgelegde taakstelling van de Kamer is als volgt geformuleerd:
a) De belangen van het bedrijfsleven te behartigen;
b) De werkzaamheid en ontwikkeling van het bedrijfsleven, met inachtneming van het algemeen
belang, te bevorderen;
c) Het bedrijfsleven te vertegenwoordigen.
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KKF-WERKERS

II.1. Bestuur en leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2011
Het Bestuur van de Kamer van Koophandel bleef van 1 januiari 2011 tot 31 december 2011 onder
leiding van Voorzitter Narpath Bissumbhar en Ondervoorzitter Molijn Abas ongewijzigd. In de maand
december vonden evenwel verkiezingen plaats ten behoeve van nieuwe leden van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken die per januari 2012 zitting zouden nemen in de nieuwe Kamer. De
samenstelling van de Kamer zag er per 1 januari 2011 dus als volgt uit (* = bestuurslid):
Bedrijfsgroepen
A. Detailhandel (4 leden)

B. Overige handel en tussenpersonen
(4 leden)

C. Nijverheid en Industrie (3 leden)

D. Financiele instellingen en
verzekeringswezen (2 leden)
E. Verkeersbedrijven (2 leden)
F. Hotel-, café en restauratiebedrijven
en amusementsbedrijven (2 leden)
G. Bedrijven op het gebied van de
mijnbouw en de industriele
verwerking van mineralen (2 leden)
H. Bosexploitatiebedrijven en bedrijven
op het gebied van de industriele
verwerking van bosprodukten
(2 leden)

Lid
Abas, Molijn S.*
Baldew, Vinod S.
Cheung, Chi Ping T.
Toria, Celcius A.
Chin Jen Sem, Rudi
Hasnoe, Mohamedsharoef
Holtuin, Armand A.*
Vasilda, Howard N.
Nuboer, Steve, J.
Jawalapersad, Roedrenath*
Mw. Mac Donald, Helyante L.
Issa, Conrad F.G.
Man A Hing, Max D.*
Gesser, Alexander A.*
Padarath, Anilkumar, J.
Hindori, Arun K.*
Braumuller, Oswaldo R.
Bissumbhar, Narpath, *
Naarendorp, Henk

Plaatsvervangend Lid
Mathoera, R
Rambali, S.K.
Duym, J.
Sheombar, W.
Tahal, A
Heave, D.
Ligeon, H.G.
- - -.
- Alwart, J.O.
Kasanmarto, H.L.(†)
Roemer, M.L.
Misiekaba, A.
Mw. Rahimbaks, A.S.
Nandpersad, J.
Lai, Y. K.
Refos, E. E.
Mw Nassau-Parabirsingh, M. J.
Jie Foeng Sang, R.

Abdoelbasier, Aziedj*
Sawikarta, Karno H.

de Baas, P.D.
Dhanes, L.

Het Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken zag er per 1 augustus 2010 als volgt uit:
Bissumbhar N.
Voorzitter;
Hindorie, A. K.
Lid; Jawalapersad, R.
Lid
Abas, M. S.
Ondervoorzitter;
Abdoelbasier, A.
Lid;
Man A Hing, M. D.
Lid
Gesser, A. A.
Lid
Holtuin, A. A.
Lid
II.2

Personeelssamenstelling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het jaar 2011.

Het personeelsbestand waarmede de KKF in het jaar 2011 begon, bestond uit 44 personeelsleden (9
heren en 35 dames), inclusief de werknemers van BUSOS.
In de loop van het verslagjaar verlieten de (2) dames C.
Sadhoe en M. Dhanes de dienst, terwijl de (2) dames J. Telles
en M. Proces en de heer S. Autar in dienst kwamen. Zo nam
het personeelsbestand per saldo dus met 1 heer toe en werd
het jaar 2011 afgesloten met een personeelsbestand van 10
heren en 35 dames (totaal 45 personeelsleden).
Op donderdag 31 maart 2012 tekenden de KKF-Werknemers
Organisatie en het Bestuur van de KKF een overeenkomst
Wederzijdse felicitaties en overhandiging
ter aanpassing van de primaire arbeidsvoorwaarden voor
van de getekende CAO aan KKFWO-vz
één jaar, terwijl de secundaire voorwaarden die nog voor
A. Koornaar en KKF-vz. N. Bissumbhar.
één jaar geldig waren, niet aan de orde kwamen.
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III. KKF-INTERN
III.1. Het Handelsregister
Het verloop van het aantal geregistreerde bedrijven in het jaar 2011 ziet er als volgt uit:
a.
naar bedrijfsvorm
opgeheven 31/12/11 % v/h totaal
Bedrijfsvorm
01/01/11
nieuw
(31/12/11)
ingeschreven
1. Eénmanszaak
18.162*
1.811
1411
18.562
2. Naamloze vennootschap
4.096*
400
1
4.495
3.Vennootschap onder firma
3.316*
241
48
3.509
4. Stichting
1180
62
1
1241
5. Cooperatieve vereniging
49
1
0
50
6. Vereniging
56
2
0
58
7. Verzekeringsm’schappij
0
0
8. Waarborgmaatschappij
0
0
9. Vennoot & Commandite
12
0
0
12
10. Commanditair vennoot0
0
0
schap op aandelen
11. Filiaal van een buiten270
32
12
290
landse onderneming
TOTAAL
*

27.141

2.549

1473

28.217

65,8
15,9
12,5
4,4
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0

100,0

Na hertelling is er een verwaarloosbaar verschil (1 exemplaar) gebleken met 31 december 2010.
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b.
naar bedrijfsgroep
Bedrijfsgroep
1. Detailhandel (A)
2. Overige handel en tussenpersonen (B)
3. Nijverheid en industrie(C)
4. Financiële instellingen (D)
5. Verkeersbedrijven (E)
6. Hotel-, café-, restauratie- en
amusementsbedrijven (F)
7. Bedrijven op het gebied van de mijnbouw en de industriele verwerking(G)
8. Bosexploitatiebedrijven en bedrijven
op het gebied van industriele
verwerking van bosprodukten (H)
TOTAAL
*

01/01/11
6.415*
11.337
1.794
151
3.379
2.134
195

in 2011
nieuw ingeopge- 31/12/11 % v/h totaal
schreven
heven
(31/12/11)
501
539
6.377
24,4
1248
566
12019
45,9
185
92
1.887
7,2
0
1
150
0,6
142
231
3290
12,6
122
213
2043
7,8
9

189

25.594

Jaarverslag 2011

2.207

4

200

0,8

5

184

0,7

26.150

100,0

1651

Na hertelling is er een verwaarloosbaar verschil (van 1) gebleken met 31 december 2010.
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III.2. Financiën
De jaarrekening van het verslagjaar 2011 is opgemaakt door het accountantskantoor Lutchman & Co.
In deze paragraaf worden de ‘Staat van Baten en Lasten’ (op deze pagina met een toegevoegde
procentuele weergave van de posten), de Balans en een toelichting op de jaarrekening, evenals de
accountantsverklaring, zoals in de jaarrekening vastgelegd, weergegeven.

Kamer van Koophandel en Fabrieken
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011
(met procentuele bijdragen der posten).
Begroting
2011
________
BATEN
SRD
Jaarlijkse bijdragen
890.000
Overige opbrengsten dienstverlening
1.418.000
__________
2.308.000
----------------

Realisatie
2011
________
SRD (%)
1.379.102(49,0)
1.435.045(51,0)
_____________
2.814.147(100%)
--------------------

Realisatie
2010
________
SRD (%)
1.134.933(49,0)
1.181.826(51,0)
_______________
2.316.759(100%)
------------------------

1.337.993(48,6)
153.858(05,6)
347.913(12,6)
205.534(07,5)
674.836(23,5)
31.798(01,2)
______________
2.751.932(100%)
---------------------

1.062.347(50,5)
144.513(06,9)
233.834(11,1)
173.558(08,2)
461.015(21,9)
29.157(01,4)
___________
2.104.424(100%)
-------------------

--_____________ _
------------------------

31.132
-86.981
______________
-55.849
---------------------

21.594
-6.018
_______________
15.576
-----------------------

7.000

6.366

LASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Overige kosten
Reserve voorzieningsfonds

1.070.000
185.000
280.000
140.000
626.000
-___________
2.301.000
-----------------

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Interest
Koersverschillen

RESULTAAT

===========

============

227.911
=======
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KKF EXTERN

In dit hoofdstuk worden in het bijzonder de naar ‘buiten’ gerichte activiteiten vermeld, die behalve op
het bedrijfsleven ook gericht zijn op de overige burgers binnen de samenleving, waaronder de consumenten en mogelijke toekomstige ondernemers.

IV.1 De beurzen van 2011
In het verslagjaar werden er 2 beurzen georganiseerd en wel de gebruikelijke ‘3 in 1 beurs’ oftewel de
“Agro - ‘Made in Suriname’ - ICT-” beurs (kortweg Agrobeurs) en de Jaarbeurs. De statistieken van
deze twee beurzen zien er, met de cijfers van 2010 tussen haakjes, als volgt uit:
BEURS

Datum

AANTAL
participanten
bezoekers

‘Agro-Made in Suriname-ICT’ beurs

04/05-08/05

88(94)

11.780( 15.063)

Jaarbeurs 2011

25/11 – 02/12

145(152)

95.715(108.462)

Op de ‘Agro’ beurs is de samenwerking van de ASFA en de KKF nog eens benadrukt doordat de
ASFA-Voorzitter de ondernemers heeft gestimuleerd om het MADE in SURINAME aspect te
benadrukken. Bij de opening van de beurs zei Voorzitter Bissumbhar het toe te juichen dat de
Regering van plan was op middellange termijn een industriepark te realiseren. Hij vroeg aandacht van
de Regering voor industrieprojecten die al financiering hadden ontvangen uit het I-Fonds.
Zijne Excellentie, Vice President Robert Ameerali riep de
ondernemers bij de opening van de “Agro-‘Made in
Suriname’-ICT” beurs op om te produceren, te verdienen en
niet te klagen. Hij vroeg de ondernemers meer guts, meer
risico’s, meer inventiviteit te tonen. Hij wees er ook op dat
we niet gedaan hebben wat we moesten doen toen we nog
ontwikkelingshulp ontvingen.
Bij de opening van de Jaarbeurs 2011 gaf Voorzitter Narpath
Bissumbhar aan dat de KKF steeds verder vooruit gaat in het
algemeen,
in
Z.E. Vice President Robert Ameerali
faciliteiten, maar
ook in de Jaarbeurs. Hij toonde zich verheugd met de door de
Regering bewerkstelligde afname van het aantal
vergunningplichtige bedrijven en zei nog veel meer van de
Regering te verwachten in verband met de verbetering van de
rating op de lijst van ‘ease of doing business’. De SBF
Voorzitter, de heer
Henk Naarendorp,
besprak
het
KKFvz. Narpath Bissumbhar
nationaal strategisch
plan van het SBF en
hij nodigde de KKF uit om aan te geven welke andere
bedrijfsondersteunende diensten aangepakt moesten worden.
Vice President Robert Ameerali was duidelijk in zijn
openingstoesprtaak: ‘als we business as usual’ blijven doen,
zullen wij er niet komen. Als we werken op dezelfde wijze
als de wijze die de problemen heeft doen ontstaan, zal dat
SBF-vz. Henk Naarendorp
niet lukken. We moeten ‘out of the box’ gaan denken. Hij
Pagina 14

Kamer van Koophandel en Fabrieken

Jaarverslag 2011

gaf aan dat de Regering Bouterse – Ameerali hard werkt aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven en
dat het bedrijfsleven wordt opgeroepen harder te werken en meer te investeren.
Sfeerfoto’s Agro-Made in Suriname-ICT beurs 2011

Sfeerfoto’s Jaarbeurs 2011

IV.2. Trainingen, workshops en andere (scholings)activiteiten
Op 14 januari 2011 vond in de conferentiezaal van de KKF
de certificaatuitreiking plaats van de opleiding tot Douane
Expediteur die van 1 april 2009 t/m 15 november 2010 was
gehouden. 30 cursisten doorliepen deze opleiding met goed
gevolg. Het vakkenpakket bestond uit: Tarief, IN-Uit en
Doorvoer, Accijnzen, Overige wetgeving, Vrijstellingen,
Elementair Recht, Schriftelijke Vaardigheden en Engels.
Een deel van de geslaagde cursisten van de laatstgehouden
Opleiding tot Douane Expediteur

Het Platform Houtsector Suriname (PHS) heeft met
financiële ondersteuning van het door Tropenbos beheerde
Capaciteitsfonds ‘Bos & Natuur’ een tweetal trainingen
georganiseerd in het jaar 2011. Eén daarvan was de training
‘Zwaar Materieel’ waar 20 personen uit de sector
(werknemers uit bosexploitatiebedrijven) met succes aan
deelnamen en leerden werken op de Loader, de Dozer en de
Skidder. Onder de
Succesvolle trainees tonen hun certificaat,
geslaagden bevond
uiterst rechts CHEEC-directeur
zich ook een dame
R. Tawjoeram
die het certificaat
voor Logloader-operator behaalde. Het PHS organiseerde eveneens een training ‘Motorzaag en
velling’ voor werkers uit de sector die deze cursus te Zanderij onder leiding van het JSOOC met
succes volgden.
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De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) organiseerde
van 23 t/m 25 maart 2011 in samenwerking met de ASFA en
de Caribbean Export Development Agency (CEDA) een
“Specialty Foods training” voor bedrijven binnen de
processed food industry. Hiertoe werd het bedrijf ‘Vision &
Concepts’ aangetrokken; een bedrijf dat deze trainingen
reeds in diverse landen had verzorgd. Aan de training namen
30 personen deel.
Trainees met hun certificaten tezamen
met de trainers

De Caribbean Export Development Agency (CEDA) organiseerde op 3 november van het verslagjaar
een eendaagse Grant Proposal Workshop Writing in de conferentiezaal van de KKF. Het doel van de
workshop was om Surinaamse ondernemers te leren en aan te moedigen om gebruik te maken van de
mogelijkheden die de CEDA biedt om grants aan te vragen. De participanten waren afkomstig van de
KKF, de ASFA, het Surinaams Business Forum (SBF), particuliere organisaties en stichtingen en de
Nationale Vrouwen Beweging (NVB).
De KKF faciliteert de Program Management Unit van het
Suriname Sustainable Tourism Capacity Building
Programme. In dit kader zijn er in de maand augustus 2011
trainingen gehouden in het gebouw van de KKF. De cursus
is bestemd voor touroperators, burgerinformatiecentra,
fotografen, districtscommissariaten, etc. en bestond uit de
componenten: a) Tourism development met aandacht voor
enkele
speciale
Certificaatuitreiking aan deelnemers
gebieden
w.o.
milieu awareness en kwaliteitsstandaarden
Albina, Saramacca,
workshop
Gunsi en Wanhati;
b) het stimuleren van dialoog tussen de Publieke en de Private Sector; c) E-marketing waarbij de
recent gelanceerde Suriname Nationale Toerisme website
www.suriname.toerism.org een belangrijke rol vervult.
In de training werd ook aandacht aan het milieu besteed
waarbij onderwerpern aan de orde kwamen zoals
afvalverwerking, afvalafscheiding, wetgeving inzake
toerisme, voedselveiligheid etc.
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IV.3. De KKF in ontwikkeling
IV.3.1.

Nationale en internationale relaties.

Op 23 maart 2011 installeerde President Desire Bouterse het Tripartiet Overleg waarin
vertegenwoordigers van de Overheid participeren, alsmede de Voorzitters van de ASFA, van de KKF
en van de vakbeweging. De VSB die in de aanloop van dit overleg problemen had met de participatie
van de KKF, is vertegenwoordigd door een deskundige. Het Tripartiet Overleg is van start gegaan om
te fungeren als adekwaat dialoogorgaan tussen de Overheid, bedrijfsleven en vakbeweging in acute
beleidszaken.
Op 30 en 31 mei van het verslagjaar ging de eerste Business
Forum van de Caricom, de Dominicaanse Republiek en
Spanje van start. De KKF organiseerde daarbij de
Surinaamse missie. Het thema van de meeting was:
“Business opportunities in the Caribbean and Europe”. Er
zijn business meetings gehouden met bedrijven uit de
Dominicaanse Republiek, Trinidad & Tobago, Antigua &
Barbuda, Jamaica, Suriname en Spanje. Het Business Forum
werd georganiseerd binnen het raamwerk van het Europese
programma Pro-Investment en het project van versterking
van het industrieel netwerk in Cariforum (Caricom +
Dominicaanse Republiek) in samenwerking met de CAIC
(Caraibische Associatie voor Industrie en Commerce).

Een deel van de delegatie

De KKF en de Frans Guyanese Kamer van Koophandel (CCIG) hebben hun Partnership Agreement
(PA) vernieuwd. Vooral het toerisme krijgt bijzondere aandacht in de overeenkomst. Aan Suriname
(KKF) is gevraagd de eerstvolgende rendez-vous tussen Brazilie, Frans Guyana, Guyana en Suriname
te organiseren. De nieuwe EPA tussen de Frans Guyanese Kamer en de KKF is er om de banden te
verstevigen en er zijn commissies ingesteld die handelsbelemmeringen in kaart moeten brengen en
moeten helpen verwijderen. Het gaat daarbij vooral om vlottere transportmogelijkheden tussen de vier
landen te bewerkstelligen.
Een handelsdelegatie onder leiding van de Kamer van
Koophandel van St Maarten bezocht de KKF op 25 mei. Het
ging er om na te gaan in hoeverre de handelsrelaties zouden
kunnen worden uitgebreid. Met name uitbreiding van
culturele uitwisseling en export van agrarische producten
vanuit Suriname.

De delegatie van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Sint
Maarten in gesprek met enkele bestuursleden van de KKF
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Met het Kinderboeken Festival heeft de KKF haar
partnership overeenkomst verlengd. De KKF stelt haar
faciliteiten
gratis
ter
beschikking
van
het
Kinderboekenfestival. De nieuwe overeenkomst is evenals
de vorige, voor drie jaren aangegaan.

Plechtigheid bij de ondertekening van de
partnerschapsovereenkomst

IV.3.2

KKF Kamerverkiezingen 2011

Op 12, 13 en 14 december 2011 zijn er verkiezingen gehouden voor leden van de Kamer van
Koophandel voor de periode 2012 t/m 2015.
In de aanloop naar de verkiezingen ging het er ongewoon heftig toe en werden er ernstige aantijgingen
geuit tegen het beleid van het management van de KKF over de afgelopen jaren. De situatie was van
dien aard dat de KKF zich genoodzaakt zag om middels een persbriefing (gehouden op 8 december
2011) inzicht te verschaffen aan de media en ook de gedane aantijgingen te weerleggen. Er werd mede
met behulp van de juridisch adviseur, Mr A. Baarh, op overtuigende wijze aangetoond dat het beleid
van de KKF en van haar werkarmen, BUSOS en SBIC, volkomen transparant en correct verliep en dat
financiële controle en verslaglegging jaarlijks door een bekend en erkend accountantsburo plaatsvond.
Vervolgens kon de verkiezing normaal plaats vinden te Paramaribo en te Nw Nickerie.
In tegenstelling tot vele verkiezingen in voorgaande jaren, werden er dit jaar over alle 8
bedrijfsgroepen twee kandidaatlijsten ingediend waardoor er na lange tijd weer een volledige
verkiezing plaats vond bij de KKF. Strikt gesproken ging het om 2 lijsten te weten de lijst van de heer
Binda en de lijst van de heer Bissumbhar. Na de spannende verkiezing op 12, 13 en 14 december 2011
werden van 21 plaatsen 20 door lijst Bissumbhar en een uit lijst Binda gekozen. Feit is dat er weer een
team van 21 personen klaar stond om na de eerste vergadering in 2012 (waarbij het nieuwe bestuur
werd gekozen), het roer over te nemen.
De nieuw gekozen Kamer zag er uiteindelijk als volgt uit:

Kamerlid
Bedrijfsgroep A; DETAILHANDEL(4)

Plaatsvervangend Kamerlid

Hasnoe, M
Kuldipsingh, S.
Sawikarta, K.
Tsang, S.T.K.W.

Lai, Y. K.
Walker, D.F.
Bhojwani, P.
Renardus-Tajib, M.S.C.A.

Bedrijfsgroep B: OVERIGE HANDEL EN TUSSENPERSONEN(4)
Braumuller, O.R.
Ramlal, D.S.
Schuitemaker, F.P.L.
Lee, T.S.
Toria, C.A.
Audhoe, E.L.
Vasilda, H.N.
Balak, R.R.
Bedrijfsgroep C: NIJVERHEID EN INDUSTRIE(3)
Abas, M. S.
Jawalapersad, R.
Tjin-A-Djie, M.B.K.F.

Manichand, R. B.
Smith, O.
Tjin-A-Djie, S.M.P.S.F.
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Bedrijfsgroep D: FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN(2)
Frangie, E.G.
Chan-Mahabier, R.S.
Naarden, L.J.
Randjitsingh, A.J.
Bedrijfsgroep E:VERKEERSBEDRIJVEN(2)
Baldew, V.S.
Nandpersad, J.

Moeridjan, R.F.
Yorks, I.G.

Bedrijfsgroep F: HOTEL-, CAFE-, RESTAURATIE- EN AMUSEMENTS BEDRIJVEN(2)
Chin Jen Sem, R.
Ngadino, F.L.S.
Gopali, M.S.
van Zichem, P.F.
Bedrijfsgroep G: BEDRIJVEN OP HET GEBIED VAN DE MIJNBOUW EN DE
INDUSTRIELE VERWERKING VAN MINERALEN(2).
Bissumbhar, N.
Van der Jagt, W.
Naarendorp, H.
Wong, P.P.T.J.
Bedrijfsgroep H: BOSEXPLOITATIEBEDRIJVEN EN BEDRIJVEN OP HET GEBIED VAN
DE INDUSTRIELE VERWERKING VAN BOSPRODUKTEN.(2)
Abdoelbasier, A.
Kromodirjo, G.D.S.
Padarath, A.J.
Dhanes, L.

IV.5

Overige activiteiten, ondernemersavonden.

De KKF was tezamen met andere bedrijfslevenorganisaties in de maand februari 2011 te gast bij de
Centrale Bank van Suriname. De Governor van de bank, de heer Gilmore Hoefdraad, gaf met een
uitgebreide presentatie aan waarom de unificatie van de wisselkoers wenselijk en zelfs noodzakelijk
was. De organisaties bespraken daarbij ook enkele zorgpunten. De heer Hoefdraad verzekerde de
aanwezigen dat er genoeg deviezen beschikbaar waren en dat men bij de lokale banken aanvragen kon
doen voor aankopen in het buitenland.
De ondernemersavonden vonden normaal voortgang en bewezen wederom in een bijzondere behoefte
te voorzien. Zowel voor het managen als voor de orde op de werkvloer werden er nuttige inleidingen
en diskussies gehouden:
Mevrouw Roos Willemsberg van ActionCOACH gaf een pittige presentatie waarin ze de ondernemers
de eenvoudigste, snelste en gemakkelijkste manier aanreikte om ‘increase sales and profits, free up
your time and create an amazing team’ te bereiken. Ze reikte daarbij 6 ‘steps’ aan to ‘building a
winning business’ en als sleutels voor een ‘winning team’ gaf ze mee: sterk leiderschap,
gemeenschappelijk doel, spelregels, actieplan, ondersteund risico nemen en 100% betrokkenheid.
Erwin Sadhoe ging er in zijn inleiding van uit dat productieverhoging op de werkvloer mogelijk is
door voortdurende verbetering van de ‘mind set’. ‘It’s training of the minds and the development and
attitude of the people’ die bepaalt of een land een hoge productiviteit haalt”, stelde hij vast.
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SAMENVATTING

Het jaar 2011 was het jaar waarin na een jaar van eeuwviering en van Regeringswisseling, de Kamer
alle activiteiten als gebruikelijk en alweer succesvol tot uitvoering bracht, zij het dat dit toen plaats
vond in samenwerking met een Raad van Ministers onder leiding van de voormalig Voorzitter van de
KKF. Dat betekende onder meer dat de beide beurzen geopend werden door Vice President, Zijne
Excellentie Robert Ameerali; en dat gaf aan het KKF-gebeuren in het algemeen, maar vooral aan het
beursgebeuren een bijzondere sfeer. Door de verbetering van de faciliteiten neemt het aantal
evenementen alsook het cachet van de evenementen in de beurshal gestaag toe. Toch was het jaar
2011 weer niet zo rustig als het verloop van de activiteiten doet vermoeden, want de voorbereiding
van de verkiezing en de verkiezing van leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken plaatste de
KKF toch weer op een bijzondere manier in de dagelijkse publiciteit. Het jaar 2010 had met de
eeuwviering en de benoeming van twee KKF toppers in de Regering (de heren Robert Ameerali en
Ginmardo Kromosoeto) klaarblijkelijk zoveel positieve aandacht op de Kamer geworpen dat er meer
dan ooit aandacht en belangstelling kwam voor die verkiezing van 2011! Uiteindelijk was het een
bijzonder gedreven ploeg kandidaten onder leiding van de heer Binda (AKMOS) die er alles aandeden
hoge ogen te gooien bij de verkiezing voor leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Jammer dat die poging niet altijd zonder onnodig ongefundeerde beschuldigingen en aantijgingen
verliep. De pogingen verliepen hoe dan ook niet geheel zonder succes want het jaar 2012 zal een
Kamer opleveren met 21 kamerleden waarin de heer Lucien Naarden uit de groep Binda zal
participeren. Dit verslag draagt onder meer met de financiële paragraaf alweer bij aan het onderstrepen
van het transparante en gezonde (financiële) beleid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het
is evenwel de hoop en de verwachting dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken in haar diensten
aan het Surinaams bedrijfsleven in het bijzonder en die aan de Surinaamse samenleving in het
algemeen ook met de nieuwe samenstelling in toenemende mate succes zal hebben en met de inzichten
van deze ondernemingsgerichte Regering grote hoogten zal weten te bereiken voor ons geliefd
Suriname!
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