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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 25 augustus 2014 Nr. 657

Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 19/8/2014 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,48

Pound sterling         5,60   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        326,72   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,51  

Brazil real               1,48

Douanekoersen

CITAAT
"Paradise is not a location. It is an attitude of the mind”.

(Deepak Chopra)
"Als je je met niemand vergelijkt wordt je wie je echt bent”.

(Krishnamurti)
"Zodra we gelukkiger willen worden, zijn we niet meer 

gelukkig." (Yor Sunitram)

uWist dat ?

Geen

Ondernemersavond 

d.d. 26 augustus 2014

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

25020

25023

25027

25029

25037

25047

25054

25061

25062

25063

25064

25065

25086

25088

25395

25693

25715

25862

25894

25905

25915

25917

25943

25959

25964

HANDELSNAAM

H.T. KROMODRONO - 

HARDJOPRIJOGO

GENESIS

M. LUMSDEN - HARDIN

MAHINDERKOEMAR 

DOERGA

TH. ZEEGENAAR

MI JANN OSO

CH. GANESH - BAJNATH

J.S. SODIMEDJO

SOEDJARMIN 

KARTODIKROMO

RAMESH BANDHOE

A. KARJAT

N. PATIRADJ

B. JAGROEP

E.H. ANCHES

J.A. BOURNE - BURKE

R. BISAMBHAR

MOES IMPORT & EXPORT

JEMEL

A.E. MAATSEN

M. JAGMOHAN - JAGROEP

R. GOKOEL

J. BAIDJNATH MISIER

KUMAR'S IMPORT/EXPORT

BEDRIJF

FATIMA VIDEO CLUB

I.G.G. HALTMAN

ADRES

Kampong Baroe 83

Marcusstraat 3

Jarikaba Wooncentrum 91

Waterkant (omgeving centrale markt ) 

Tikipawstraat 2

Hoogestraat 42

Pannekoekstraat 41

Indira Gandhiweg BR. 871

Indira Gandhiweg BR. 871

Indira Gandhiweg BR. 871

Indira Gandhiweg BR. 871

Indira Gandhiweg BR. 871

Waterkant nabij de Centrale Markt

Pakanistraat BR. 31 perceel 149

Oostkanaalstraat 33

Zinkstraat 18

Mozartstraat 107

Wakatjopoestraat 25

Tamarindestraat 7

Kapurilaan 15

Gradjiestraat 9

Citruslaan 9

Corantijnpolder Serie B no. 81 kavel

20

Johan Adolf Pengelstraat 133

ACTIVITEIT

Standhouder

Adviesbureau,

Opleidingsinstituut

Eet- En Drankinrichting

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Eet- En Drankinrichting

Standhouder

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Importeur

Winkelier

Importeur, Exporteur

Verhuurbedrijf, Taxibedrijf

Uitzendbureau

Winkelier, Drankinrichting

Standhouder

Autobusdienst

Importeur, Exporteur

Verhuurbedrijf

Taxibedrijf

De Point Lisas Industrial Estate is een faciliteit van wereldklasse en het hart van de

petrochemische sector van Trinidad & Tobago (T&T). Het beslaat een oppervlakte

van 860 hectare en vertegenwoordigt een investering van meer dan US$  2 miljard.

Point Lisas is de thuisbasis van de meerderheid van de zware industrie op T&T en

o.m. van een staalfabriek van ArcelorMittal, de grootste in de Caribische regio.  De

petrochemische sector is dominant met vele multinationale productie installaties. De

gemakkelijke toegang tot immense aardgasvoorkomens heeft tal van toonaangeven-

de fabrikanten van amoniak, ureum, methanol en andere petrochemische en staal

producten aangetrokken. De haven van Point Lisas is de 2e grootste haven van T&T.

De Point Lisas Industrial Estate en de haven van Point Lisas worden beheerd door

Plipdeco (Point Lisas Industrial Port Development Company). 

ATV en STVS waren van 18 - 21 augustus jongstleden de gastheren van de 45ste

Annual General Assembley (AGA) van de Caribbean Broadcasting Union (CBU)

waarvan beide stations lid zijn. De opening in de Ball Room van Torarica werd ver-

richt door President Bouterse. Het thema van deze AGA was 'Bounding the region

through policy, technology and programming. CBU werd in 1970 opgericht en het

secretariaat is op Barbados gevestigd. Bekende programma's zijn: CaribScope,

Caribbean Newsline, Caribbean News Review en Caribbean Business Weekly. Op 9

juni 2000 gingen de commerciële operaties van de CBU en van de Caribbean News

Agency op in de eveneens op Barbados gevestigde Caribbean Media Corporation.

De voormalige STVS directeur Frits Pengel heeft van 1976 - 1980 en van 1984 -

1987 als president aan het roer gestaan van de CBU.  De huidige CBU president is

Shida Bolai.

Inschrijving voor deelname

Jaarbeurs 2014

27 nov. - 3 dec.
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 

Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net
Website : www.surinamechamber.com

De Energy Chamber of

Trinidad & Tobago en

Export TT waren op 6

augustus j.l. de gastheren

tijdens een lunch waarbij

er presentaties werden

gegeven door o.a. KKF-

voorzitter Henk Naaren-

dorp en Staatsolie functio-

naris Marny Daal. Dit vond

plaats in Cara Suits Hotel

and Conference Center,

Claxton Bay.  T&T heeft in

de loop der jaren bijzonder

veel kennis, ervaring en

skills verworven die

Staatsolie te pas kunnen

komen bij het uitvoeren

van haar ambitieuze plan-

nen. Overigen onderhoudt

Staatsolie al tientallen ja-

ren goede contacten met

enkele van de grootste

maatschappijen in de olie-

business op T&T en in het

bijzonder met Petrotrin,

die haar heeft helpen

groeien en die haar groot-

ste 'ally' is geweest. En

nog steeds bestaat er een

fijne relatie met Petrotrin.

Staatsolie heeft Well Ser-

vices Petroleum Company

Ltd het contract gegund

om negen exploratiebron-

nen te drillen die 'off sho-

re'gelegen zijn nabij de

kust van Saramacca. In

Suriname zijn al minstens

16 Trinidadiaanse onder-

nemingen actief, die suc-

cesvolle partnerschappen

zijn aangegaan met

Surinaamse bedrijven,

waaronder de Massy

Group. In joint ventures

zien zowel Trinidad als

Suriname de ideale vorm

van partnerschap tussen

de bedrijven van beide

landen. Volgens voorzitter

Naarendorp moeten onze

ondernemers meer over

de schutting durven kijken

en wel in het bijzonder in

de richting van T&T.

Over de schutting durven kijken

Training ASYCUDA World
In het kader van de implementatie van het ASYCUDA World programma wordt er

een training door de Kamer van Koophandel en Fabrieken i.s.m. de Douane voor

Douane - expediteurs verzorgd. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden dat de expe-

diteur een assistant laat aanzitten (bijzitter).

De trainingsduur is 3 dagen en wel van 08.00 - 15.00 uur. 

Vereisten voor deelname:

- actieve Douane-expediteur zijn;

- lid zijn van de vereniging van Douane expediteurs;

- ingeschreven staan in het Handelsregister van de KKF;

- over voldoende computervaardigheden beschikken.

Registreer u voor de eerstvolgende training. 

De registratie is van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 15.00 uur bij de KKF aan de

Prof. W.J.A. Kernkampweg # 37.

De kosten voor de training bedragen SRD 500,- voor de Douane-expediteur en SRD

400,- voor de bijzitter (inclusief lesmateriaal en consumptie).

OPROEP
De Kamer van Koophandel en Fabrieken is belast met het certificeren van export-

documenten. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden ondervinden wij stagnatie

omdat de exportdocumenten vaak niet compleet blijken te zijn.  

Exportdocumenten zonder alle vereiste onderliggende stukken worden niet meer

gecertificeerd door de Kamer. 

Gezien de omvang en frequentie van dit probleem roepen wij alle scheepvaartbe-

drijven, douane-expediteurs en exporteurs op om hun klachten aan te horen en

eventuele oplossingen aan te dragen.

Datum: maandag 25 augustus 2014
Tijd: 19.00 uur

Plaats: KKF-Hal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

UITNODIGING
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het gebied van
energie, de genomen maatregelen door de N.V. Energie Bedrijven
Suriname afg. N.V. EBS en de effecten die deze hebben op het
bedrijfsleven en de huishoudens, hebben de Kamer van
Koophandel en Fabrieken en het Suriname Business Forum
gemeend om samen met belanghebbenden te kijken naar een
structurele oplossing. Dit omdat de stroomonderbrekingen nog
zeker een maand zullen duren.

U wordt van harte uitgenodigd op de discussie-avond. 

Datum: dinsdag 26 augustus 2014
Tijd: 19.00 uur
Locatie: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Uw aanwezigheid stellen wij op prijs.

Client Oriented

Training 

Een deel van het KKF-

personeel heeft op

maandag 18 augustus j.l.

de Client Oriented trai-

ning gevolgd. Het perso-

neel is o.a. getraind

geworden in: motivatie

(individuele persoonlijk-

heidstest: introvert/extra-

vert), inspiratie (kwalitei-

ten van zichzelf ontdek-

ken), effectieve commu-

nicatie (zelfbewustzijn,

lichaamstaal, moeilijke

klanten, co-werknemers),

uitstekende klanttevreden-

heid (nationaal/internatio-

naal), professionele rela-

ties opbouwen en behou-

den, teambuilding, uit-

straling en indruk. 

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


