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Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 24/06/2014 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,55

Pound sterling         5,70   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        328,95   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,57  

Brazil real               1,51

Douanekoersen

CITAAT
"There are no secrets to success, it's the result of 
preparation, hard work and learning from failure”. 

(Colin Powell)
"One of the tests of leadership is the ability to recognize a

problem before it becomes an emergency”. 
(Arnold H.Glasgow)                                   

uWist dat ?

Ondernemersavond 
d.d. dinsdag 8 juli 2014

Onderwerp 1: “De rol van

de Hygiene Code binnen

de agro- en food verwer-

king”

Inleider: Mw. Ir. S.P. Mac

Donald (Poly Formis Con-

sultants)

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Onderwerp 2: “Credit Ma-

nagement”

Inleider: Harold Ilahibaks,

CEO van Cashable

Tijd: 20.00 - 21.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37. 

Bezoek de KKF-ondernemers-

avonden. Elke dinsdagavond

van  19.00 - 20.00 uur.  

Actuele onderwerpen. 

Leer elkaar kennen, leer van

elkanders werk en problemen

en zoek samen naar 

oplossingen!

KKFacts

Het rapport, als een volgens opdracht of krachtens beroep uitge-
bracht verslag, is het onderwerp van dit artikel. Het is geen verslag
zonder meer, maar een vorm van informeren en/of toelichten. Het rap-
port is een bij uitstek zakelijk geschrift. Soms heeft het rapport iets
van een kattebelletje, soms is het een lijvig boekdeel. 

Verantwoord 

rapporten schrijven

Overzichtelijk
Staffunctionarissen moe-

ten weleens rapporten

schrijven en raken daarin

op den duur vaardig door

volgens een bepaalde for-

mule te werken. Uit-

gangspunt is altijd de ge-

gevens die verwerkt moe-

ten worden. In de meeste

gevallen heeft de schrijver

van het rapport de gege-

vens zelf verzameld en

bestudeerd. Maar het

komt soms ook voor dat

hij zijn gegevens aan een

derde geeft om aan de

hand daarvan een rapport

te maken. Dit is geen ge-

lukkige vorm, omdat een

rapport een persoonlijk

werkstuk is. Een rapport

moet logisch zijn opge-

bouwd want de lezers

voor wie het bedoeld is,

moeten gemakkelijk de

kern van het geheel er uit

kunnen halen. De schrij-

ver van het rapport moet

hoofdzaken en bijzaken

kunnen scheiden en een

verantwoorde volgorde

weten te handhaven. Een

rapport hoort overzichte-

lijk te zijn.

Schema
Begin met het maken van

een schema waarin alle

informatie die moet wor-

den verwerkt, kan worden

ingepast. Herhaal aan het

begin van het rapport de

gegeven opdracht en als

verschillende mensen de

gegevens hebben verza-

meld, moeten ze in dit be-

gin worden genoemd. Bij

het samenstellen van het

rapport moet geantici-

peerd worden op mogelij-

ke vragen over doel en

werkwijze door ze bij voor-

baat te beantwoorden. Het

rapport kan de basis zijn

voor eventueel verder on-

derzoek of verdere ver-

werking. Er zijn rapporten

die uit twee of meer delen

bestaan. Het rapport zelf

en als bijlagen de stukken

die toelichten of bewijzen

wat er in het rapport staat

vermeld.

Verwerking
Nu het schrijven zelf.

Begin met het in volgorde

zetten van alle gegevens

waarover iets gezegd

moet worden. De tekst

moet duidelijk zijn, dus ge-

makkelijk leesbaar en be-

grijpelijk. Afhankelijk van

wie het rapport zullen

lezen zal vakjargon al dan

niet toegelicht of verme-

den moeten worden. Ge-

bruik zoveel mogelijk korte

zinnen die krachtig aange-

ven wat wordt bedoeld.

Vermijdt bijzinnen en bij-

stellingen zoveel mogelijk

omdat zij afleiden en de

lezer vaak noodzaken de

zin twee keer of vaker te

lezen voor hij weet wat er

precies staat. Ingebur-

gerde vreemde woorden

hoeven niet verneder-

landst te worden. De aard

van een rapport leent zich

niet voor dubbelzinnighe-

den, woordspelingen of

grapjes. Kortom, wees in

alles verantwoord dan ont-

staat er een goed bruik-

baar rapport.   

RMD

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor 
economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, 

te  vertegenwoordigen en te versterken.

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

24179

24180

24182

24193

24203

24259

24263

24271

24277

24330

24331

24332

24344

24345

24353

24365

24374

24391

24429

24440

24441

48972

49249

50756

51496

HANDELSNAAM

S. NANHOE

RESTAURANT R.H. ASHRUF

E.P. DALMEXPORT

MOENGA TIRE SERVICE

WINKEL S.S. ARGA

K. KARTOKROMO

BUREAU CONTEXT

H.R. PATRA

EGI DU PRODUCTION 

PROMOTION GALLERY OF ARTS

afgekort GALLERY EGI DU

MOHAMED JOESOEF 

RODJAN

SAMSHEER - ALI CHIRAGALI

DEWNARAIN KARIA

J.P. KASNAN

HARRYNARAIN SADHOE

C.Y. STEGEMAN

MAHOGANY BEAUTY

SALON

E.J. HEIDANUS

DATA PROCESSING EQUIPMENT

SALES AND SERVICE

NEW LIFE CHRISTIAN 

PRODUCTIONS afgekort N.C.P.

JIAWAN VERFWINKEL

SLAGERIJ A B C

SINGH IMPORTERS AND

EXPORTERS

WA WEI STORE

RISHA IMPORTS

SURPRO HOUSING & MANAGING

ADRES

Waterkant Sms-steiger 

Kankantriestraat 25 boven

Chitoestraat 61

Marijkestraat 24

Prinsessestraat 148

Commissaris Roblesweg 98

Topibolaan 14

Mollystraat 28

Verlengde Hoogestraat 5

Maagdenstraat Omgeving Penny

Garden 

Maagdenstraat Omgeving Penny

Garden 

Maagdenstraat Omgeving Penny

Garden 

Mr. L.j. Rietbergplein nabij Torarica

Maagdenstraat Omgeving Penny

Garden 

Kanhaiprojekt 10

Aboenawrokostraat 54

Heiligenweg Omgeving Telesur 

Weidestraat 46

Amimbastraat 20

Indira Gandhiweg 337

Zinniastraat 58

Zinniastraat 9

Zinniastraat 58

Zinniastraat 9

Rozenbergstraat 6

ACTIVITEIT

Taxibedrijf

Eet- En Drankinrichting,

Pension 

Exporteur

Reparatieinrichting, Importeur

Winkelier

Eet- En Drankinrichting,

Winkelier

Vertaalbureau

Autobusdienst

Winkelier, Importeur,

Exporteur

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Schoonheidsspecialiste

Taxibedrijf

Winkelier

Uitgeverij, Opnamestudio

Winkelier

Slager

Importeur, Exporteur

Winkelier

Importeur

Servicebureau, Bemiddelingsbureau

Fouten bij delegeren zijn terug te voeren op de chef, of de ondergeschikte, of de

organisatie waarbij we speciaal denken aan de zogeheten 'span-of-control'. Neem

nou de chef. Delegeren zal hij niet of met tegenzin als hij vindt dat: hij het liever zelf

doet, hij niet gelooft dat een ander het even goed kan, hij kritiek kan krijgen voor iets

dat hij niet gedaan heeft, hij het zelf veel sneller kan, hij het moeilijk en vervelend

vindt het allemaal te moeten uitleggen etc, etc. Zelfs als de noodzaak van delegeren

evident is, zal deze chef het niet, of niet van harte doen. Nu de aard van de onder-

geschikte. Voor deze is het niet altijd prettig werk van een ander toegeschoven te krij-

gen omdat hij vindt dat: hij het al druk genoeg heeft, hij wel de taken krijgt toebedeeld

maar niet de verantwoordelijkheid, hij geen zin heeft in verantwoordelijk werk terwijl

de chef er toch is om beslissingen te nemen  etc, etc. Vaak kan onterechte beschei-

denheid maken dat een ondergeschikte bang is op het terrein van zijn chef te komen

uit angst hem voor het hoofd te stoten. De aard van de organisatie. Als er een

bedrijfsklimaat is waarin de samenwerking geweldig goed is, waarin men gericht is

op de ontplooiing van de ondergeschikten, op het vrijheid geven van handelen, op

tolerantie t.a.v. het maken van fouten, dan is het begrijpelijk dat in dit bedrijfsklimaat

gemakkelijk gedelegeerd zal worden. Delegeren veronderstelt dus vertrouwen. Een

wederzijds vertrouwen. Als een chef weinig vertrouwen heeft in de capaciteiten van

een ondergeschikte, is de kans klein dat deze het tegendeel zal bewijzen. Het is ech-

ter opvallend dat mensen als ze voor een verantwoordelijkheid worden geplaatst

meestal tot prestaties in staat blijken te zijn die men over het algemeen niet verwacht

had.

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT
China Honzhai & Co. imp. van ingeblikte tuna, sardines, 

makreel en dace       sell2need@163.com

Follow us on:    

www.facebook.com/kkf.suriname

KKF Suriname 

United Business Fair
Op het KKF complex is in het weekend van 4, 5 en 6 juli de United Business Fair

voor de 3e keer gehouden. Vorig jaar waren er 86 participanten die 5000 bezoe-

kers trokken naar deze business-to-business fair, die in Suriname de enige van dit

concept  is. Dit jaar was de beurs groter en professioneler van opzet en er waren

behalve lokale deelnemers ook participanten uit de regio en fabrikanten uit China

die gespecialiseerd zijn in foreign trade. Tijdens de fair waren er workshops en

seminars met prominente sprekers. Onder andere onze toerismesector, het meest

duurzame dat wij hebben aan te bieden in de komende decennia, was goed verte-

genwoordigd alsook enkele bedrijven (5 tot 10 man sterk) die zwaar innovatief

bezig zijn. Attracties waren o.m. een lichtshow die elk uur werd gegeven en mode-

shows. Edward Lee, ceo van United Magazine en United Busines Fair zegt dat de

fair volgend jaar ook een miniatuur van Paramaribo zal omvatten, zoals de stad

over 30 jaar eruit zal zien.  RMD

Uruguay eerste officiële WK land
In Amsterdam werd op maandag 28 mei 1928 door de FIFA besloten het eerste offi-

ciële WK voetbal in Uruguay te houden en wel in 1930 omdat Uruguay in dat jaar

het eeuwfeest van zijn onafhankelijkheid zou vieren en omdat het land dubbele

olympische titelhouder was en een van de betere voetballanden. In dit toernooi par-

ticipeerden 13 landen op uitnodiging van de FIFA. Uit Europa 4, uit Zuid Amerika 7

en uit Noord Amerika 2. Uruguay werd de eerste officiële voetbal wereldkampioen.

Als trofee werd de 'Victoire aux ailes d'or' ontworpen, gedragen door Nikè, de

Griekse godin van overwinning. In 1946 werd de trofee vernoemd naar de eerste

FIFA voorzitter en initiatiefnemer van het WK voetbal, Jules Rimet. Brazilië dat in

1970 voor de 3e keer wereldkampioen werd, mocht de beker definitief houden.

Deze trofee werd in 1983 gestolen waarna de voetbalbond een replica liet maken.

De huidige FIFA trofee werd voor het eerst in 1974 door het toenmalige West-

Duitsland gewonnen.  RMD


