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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 26 augustus 2013 Nr. 606

M.i.v. 20/08/2013 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,47

Pound sterling         5,24   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        341,97   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   5,29  

Brazil real               1,39

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"Het is algemeen aanvaard dat de onderneming die haar 
mensen niet kan motiveren concurrentiekracht verliest. 
Met andere woorden, mensen zijn het meest essentiële 

strategische 'bedrijfsmiddel' van de organisatie". 
(Bolwijn en Kumke) 
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HANDELSNAAM

O.E. BOLDEWIJN - HOPE

WARUNG TOFLA

SEWNARAIN JIAWAN

UITDEUK- EN 

SPUITINRICHTING F.PH. ETNEL

RADJINDRAKOEMAR 

MANGROE

M.R.R. BHAGELOE

R. KARTOWIRJO

RO'S TAXI

CH. NEWADJI - 

OEDAIRADJSINGH

K. RAMKISOEN

MAKEBA

R.R. BIHARIE

R. OEMRAW

L. RAMADHIN

C.A. KOORNDIJK

E.E. ROMMY - ONG A LOK

ECONOMISCH INSTITUUT

SURINAME

GENERAL FARMING 

PRODUCE

M. SARMO - KROMOSEMITO

W.J. AMSTERDAM

R. MADHOEBAN - SARDJOE

R. RAMRATTANSINGH

A.K. LALTA

S. KARSOWIDJOJO - SENEN

MODEL ART

ADRES

Waterkant Sms-veerbrug 

Koewarasan Serie C no. 36

Weg Naar Peperpot BR. 121

Jozefweg BR. 25

Kashmirstraat 120

Steenbakkerijstraat (hoek Zwartenhovenbrug-

straat/Neumanpad) 74 boven

Ramanandprojekt 28D

Waterkant Sms-steiger 

Commissaris E.a. Roblesweg 165

Nieuw Weergevondenweg 302

Kennedyweg 165

Grietjebiestraat 38

Pandiet Paltantewarieweg 27

Groningen Op Het Erf Van De Polikliniek 

Gonggrijpstraat 81a

Rozenbergstraat 2

Verlengde Mahonylaan 11

Botrotoertoeroeweg 12

Nepveustraat hoek 

Gemenelandsweg 95

Sidodadiweg Erf V/d Mathoera

Muloschool 

Groningen Op Het Erf Van De R.k.

School 

Indira Gandhiweg 673

Bananenweg 1

Rattanweg BR. 9

Picassostraat 7

ACTIVITEIT

Standhouder

Standhouder

Fabrikant, Winkelier

Uitdeuk- En Spuitinrichting

Autobusdienst

Amusementsbedrijf, Eet- En

Drankinrichting

Autobusdienst

Taxibedrijf

Eet- En Drankinrichting

Autobusdienst

Eet- En Drankinrichting,

Winkelier

Autobusdienst

Standhouder

Winkelier

Autobusdienst

Kleermaker, Winkelier

Opleidingsinstituut

Exporteur

Standhouder

Winkelier

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Fabrikant

Standhouder

Opleidingsinstituut

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:

Efficiëntie
Efficiëntie is het vermo-

gen objectieven te berei-

ken door processen die

producten en diensten

ontwikkelen van optimale

kwaliteit met zo min mo-

gelijk verspilling, kosten of

onnodige inspanningen.

De bijdrage van stan-

daarden is het herhaal-

baar maken van proces-

sen en het opspoorbaar

maken van producten tot

hun leveranciers en fabri-

kanten. Dit door breed

overeengekomen en ac-

ceptabele oplossingen,

die vertrouwen wekken.

Internationale standaar-

den worden gebruikt om

te meten, te vergelijken,

efficiëntie te vergroten en

verspilling te verminde-

ren. Het zijn bronnen van

'best practices and techni-

cal knowledge' in de we-

reld. Hierdoor hoeven in-

dustrieën en overheden

het wiel niet opnieuw uit te

vinden en kunnen zij in

andere prioriteiten inves-

teren.

ISO
"Efficiency starts at home"

is een slogan van ISO, die

verder stelt dat 'to suc-

ceed we must implement

what we preach'. De ISO

standaarden staan bekend

als betrouwbare bronnen

van management oplos-

singen die ontwikkeld zijn

met de betrokkenheid van

alle stakeholders. Onder-

nemingen kunnen deze

standaarden gebruiken

om processen te verster-

ken en overheden kunnen

op ze vertrouwen om tege-

moet te komen aan de

behoeften van hun bur-

gers zonder onnodige bar-

rières voor de handel op te

werpen. Voorts kunnen

klanten ervan verzekerd

zijn dat producten en dien-

sten gesneden zijn op de

maat van hun belangen.

Goals
De uitdagingen in de we-

reld worden groter en

moeilijker maar ISO verze-

kert dat zij de beste en

meest practische oplos-

singen zal blijven aanbie-

den. Haar eerste doel is

het bouwen van partner-

schappen met overheden,

de industrie, consumen-

ten, universiteiten, NGO's

en andere internationale

standaarden organisaties.

Haar tweede doel is fo-

cussen op de behoeften

van klanten. In dit verband

optimaliseert ISO haar

standaarden ontwikke-

lingsprocessen om een-

voudiger, sneller en inno-

vatiever  en efficiënter te

zijn. Doel drie is investe-

ren in mensen want zij wil

de beste experts inzetten

bij haar werk. Het laatste

doel is het optimaliseren

van ISO's business model

om efficiënte financiering

en gebruik van hulpbron-

nen mogelijk te maken. Dit

alles valt onder de paraplu

van 'Simpler, faster en

better'. Efficiëntie is vol-

gens ISO's Secretary-

General: 'continually dri-

ving out inefficiency and

waste, focussing on what

customers want and deli-

vering to meet their

needs'.                    RMD

De wereldeconomie, milieu en sociale issues vragen om oplossingen
die zowel practisch als kosteneffectief zijn. Volgens Rob Steele, ISO
Secretary-General, is efficiëntie het antwoord op het managen van
hulpbronnen voor de huidige en toekomstige generaties. Zij helpt
organisaties aan winstmaximalisatie, doelbereiking en het verminde-
ren van verspilling.

ISO: Eenvoudiger,

sneller en beter

Doel
Het CCP beoogt overhe-

den te assisteren bij het

opzetten van duurzame

structuren in zeehavens

om het risico te verminde-

ren dat containers mis-

bruikt worden voor illegaal

drugsvervoer , transnatio-

nale criminaliteit en ande-

re vormen van zwarte

markt activiteiten. Jaar-

lijks is er een transport

over zee van meer dan

420 miljoen containers.

De meesten bevatten le-

gale goederen, maar

sommigen worden mis-

bruikt voor het vervoer

van illegale goederen zo-

als drugs en wapens en

zelfs voor mensensmok-

kel. Het UNODC-WCO

Container Controle Pro-

gramme (CCP) is een

respons op deze illegale

praktijken. De pilot startte

in 2006 met vier landen

maar nu is het CCP al

operationeel in meer dan

40 landen en zijn impact is

evident. In 2012 werden

meer dan 11 ton cocaïne,

17 ton canabis en 434 ton

aan chemicaliën voor het

produceren van illegale

drugs in beslaggenomen

in landen waar het CCP

actief is. Bovendien werd

ook andere contrabande

in beslag genomen ( siga-

retten, bedreigde diersoor-

ten en nepproducten).

Effectief
Het CCP is een effectieve

oplossing gebleken voor

landen bij het coördineren

en managen van wetge-

ving op zee en havens.

Een sleutelelement is het

concept van 'ownership

and employment' dat

opsporingsagentschap-

pen in diverse landen in

staat stelt hindernissen

zoals b.v. gebrek aan

coördinatie, op te ruimen

en inspanningen te ver-

enigen m.b.t. de uitvoe-

ring van risico analyse,

profilering en onderzoek.

'Capacity building' van de

opsporingsorganisaties in

verschillende landen in

regio's zoals Zuid Amerika

en het Caribisch  gebied,

heeft bewezen een zeer

sterke basis te zijn voor

effectieve internationale

samenwerking en networ-

king om controle te verbe-

teren en en illegale goe-

deren in beslag te nemen.  

RMD

Het Container Controle Programme (CCP) waarbij ook Suriname
sinds kort is aaangesloten, werd in 2003 gelaunched, na te zijn ont-
wikkeld door de UN Office on Drugs and Crime (UNODC) en de World
Customs Organization (WCO). Op onze laatstgehouden onderne-
mersavond werd hierover een presentatie gegeven door Dirk De
Langhe van Organized Crime Branch UNODC.

Container controle programme

INSCHRIJVING

28 november t/m 
4 december 

Voor info:
Beurssecretariaat 

tel. 530311 / 530313

uWist dat ?

In onze moderne tijd waarin alles met duizelingwekkende snelheid verandert en er

sprake is van cascadische versnelling in ICT en alle andere gebieden, mogen

managers en hun medewerkers niet aan de kant blijven staan en de stroom aan hen

voorbij laten gaan. Om veranderingen te kunnen begrijpen en er positief op in te

kunnen spelen zijn opleidingen nodig. Kennis veroudert snel en geeft geen ant-

woord op nieuwe vragen. Dit maakt 'education permanente', voortdurende opleiding

en bijscholing noodzakelijk. We moeten ons ervan bewust zijn dat opleiden niet

ophoudt bij het eind van de schooltijd, maar een blijvende functie vervult in het leven

van mensen. Je bent nooit meer echt klaar! Om bij de tijd te blijven en effectief en

vaardig te kunnen functioneren is opleiden het instrument geworden in handen van

mensen en organisaties. De cascadische versnelling in wetenschap en techniek

maakt dat behaalde diploma's en certificaten snel devalueren als er niet op de

opgedane kennis wordt voortgebouwd. Permanente educatie is tegenwoordig een

'must'. De maatschappij wordt of is al hoog-technisch en wie wil meetellen zal moe-

ten meekomen. Diploma's hebben een korte geldigheidswaarde en behoeven per-

manente aanvulling. Mismanagement in organisaties en ondernemingen is meestal

het gevolg van aan de kant blijven staan en de stroom van veranderingen aan je

voorbij laten gaan. De omgeving van de onderneming is complex en dynamisch

waardoor strategieën voor overleven  en innovatie vragen om slagvaardigheid,

klantgericht beleid en creativiteit. Strategisch denken en handelen zijn actuele

items. Opleiding wordt tegenwoordig niet meer beschouwd als een kostenpost maar

als investering. Permanente educatie van alle organisatieleden is niet meer weg te

denken uit het strategisch beleid van ondernemingen.

Training t.b.v. de Specialty Food Sector

De Specialty Food sector is een niche markt die momenteel een consistente groei

doormaakt. Deze groei kan deels verklaard worden door de ontwikkeling van

nieuwe voedingsmiddelen. De consument is tegenwoordig geïnteresseerd in voe-

dingsmiddelen die exotisch, uniek, organisch en natuurlijk zijn en die voldoen aan

specifieke voedingsbehoeften.

De markt van Specialty Food is in Suriname weinig bekend, er zijn echter wel pro-

ducten die aangemerkt kunnen worden als een Specialty Food product. Een

belangrijke voorwaarde voor doorgroei mogelijkheden is de awareness bij de

Surinaamse ondernemer over het belang en de rol van Specialty Food producten

op de Surinaamse en internationale markt.

Het Ministerie van Handel en Industrie is voornemens om samen met de ASFA de

tools aan te reiken om deze sector tot ontwikkeling brengen. In dit kader zal er

een 2-daagse training worden georganiseerd.

Datum : woensdag 28 augustus en donderdag 29 augustus 2013

Tijd : 18.00u tot 21.00 nm

Lokatie         : ASFA gebouw

Adres          : Mr. Jagernath Lachmonstraat no.187

Doelgroep : Telers, Producenten, Marketeers 

Voor deelname kunt u zich opgeven bij: 

mevr. Sarita Jageswar of mevr. Gaynel Wallerlei.

Ministerie van Handel en Industrie

Tel     : 402826

E-mail: sarita.jageswar@minhi.gov.sr of gaynel.wallerlei@minhi.gov.sr  

Deadline registratie: 26 augustus 2013

Dirk De Langhe

Geen

Ondernemersavond

deze week i.v.m. 

CARIFESTA 2013 

aktiviteiten op het 

beursterrein

KKFacts


