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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 2 maart 2015 Nr. 684

Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 17/2/2015 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 3,82

Pound sterling         5,15   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        282,54   

Trin. & Tob. dollar     0,53   

Guyana dollar (100)  1,63  

Indian rupee (100)    5,46  

Brazil real                1,18

Douanekoersen

CITAAT
"Op politieke podia hoor je vaak mensen de vrijheid van 

spreken misbruiken als compensatie voor de vrijheid van
denken die ze vermijden of waarin ze verzuimd hebben zich 

te bekwamen”. (Yor Sunitram)

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

31673

35626

37891

38490

40026

40081

40151

40557

40770

41476

41773

42002

42046

42814

43115

43572

44126

44128

44552

44590

44899

45432

45635

45685

45971

HANDELSNAAM

WINKEL VAN DIJK

ZHU WU IMPORT

XU XIN

YAU FAT LIU

B.S. KASMAD

YE CHUNHE IMPORT

LEE LAWRENCE KO MING

WARUNG SHRIE

E-LINK

CHANI'S EXPORT

FRESH AIR SYSTEMS

THOMAS APAI

JFR IMPORT & EXPORT

SIEUW'S TAXI

SHEILA'S IMPORT

COMBE TAXI

BOETIEK DECHATO

INKSTATION SURINAME

YE LIZHEN

OTTO IMPEX

D.F. SURINAME TRADING

DOEKHARAN NARINDER-

KOEMAR

R.K.M. EXPORT

KIDS & MORE

VIVAM VISHAL

ADRES

Josephine Samson Greenstraat 11

Grote Combeweg 72

Grote Combeweg 40

Josephine Samson Greenstraat 

215, hoek Mr. R.W. Thurkowstraat

Lalla Rookhweg hoek 

Kasabaholoweg no. 28

Zwartenhovenbrugstraat 52

Zwartenhovenbrugstraat 18

Josephine Samson Greenstraat 100

Zwartenhovenbrugstraat 7

Josephine Samson Greenstraat BR.

23

Josephine Samson Greenstraat 174

Josephine Samson Greenstraat 85

Jodenbreestraat 52a

Sabakoestraat 88

Zwartenhovenbrugstraat 99

Grote Combeweg 121

Zwartenhovenbrugstraat 99 (i/e der 

units van Multi Shopper Mall)

Zwartenhovenbrugstraat 4

Grote Combeweg 40

Josephine Samson Greenstraat 12

Grote Combeweg 25

Commissaris E.a. Roblesweg 69

Josephine Samson Greenstraat 128

Steenbakkerijstraat 27 (Kersten

Winkelcentrum Unit 30)

Anton Dragtenweg 192

ACTIVITEIT

Winkelier

Importeur, Winkelier, Grossier

Importeur, Winkelier

Winkelier

Standhouder

Importeur

Importeur, Servicebureau

Eet- En Drankinrichting

Bemiddelingsbureau

Exporteur

Importeur

Leverancier

Importeur, Exporteur

Taxibedrijf

Importeur, Winkelier

Taxibedrijf

Winkelier

Servicebureau

Importeur

Importeur, Exporteur

Exporteur

Exporteur

Exporteur

Winkelier

Winkelier

Beste ondernemer, uw KKF-jaarbijdrage op tijd voldoen is een 
voortreffelijk voornemen. Dit kan van ma. - vrij. van 08.00 - 16.00 uur bij 

de kassa van de KKF.

Begroting                
Voor 1963 was de finan-

ciële positie van de Kamer

zwak en er moest geld

geleend worden bij het

G o u v e r n e m e n t . D e

Landsverordening van

1962 bracht hierin verbe-

tering waardoor de Kamer

haar werkzaamheden kon

uitbreiden terwijl  haar

vermogen van jaar tot jaar

toenam. In 1966 konden

de hypotheek en schuld

bij het Gouvernement

worden afgelost. Latere

verbouwingen konden uit

eigen middelen worden

betaald. Het eerste begro-

tingsoverschot leidde in

1967/68 tot uitvoerige cor-

respondentie  met het

Ministerie van Econo-

Dit bedrijf is een advies-

bureau voor Maatschap-

pelijk Verantwoord Onder-

nemen (MVO) vraagstuk-

ken, gericht op het ont-

werpen van projecten

voor het toepaspaar ma-

ken van complexe techno-

logieën binnen micro -

ondernemingen. Dit zijn

bedrijven met minder dan

10 man personeel. Het

gaat om bedrijven in de

primaire productie secto-

ren: bouw, agro-industrie,

machinale bestrating,

zonne-energie en water-

zuivering. Het andere be-

drijf is een leerwerkbedrijf,

dat projecten uitvoert met

Kansenjongeren als doel-

groep. Dit zijn jongeren

met een afstand tot de

arbeidsmarkt. De combi-

natie van duurzame tech-

nologie en Kansenjonge-

ren geeft toegang tot ex-

terne financiering. Het

eerste project betreft een

pilotproject binnen de sec-

tor bouw. "Hari ston"

wordt hier vervangen door

een prefab concept op

staalbouw. Pigot maakt,

als diaspora, gebruik van

Nederlandse regelingen

en Nederlandse partners,

ook omdat zijn personeel

de Engelse taal niet be-

heerst en omdat Neder-

lands de voertaal is. De

financiering gaat in stap-

pen. In eerste instantie

gaat het erom dat hij als

Surinaams bedrijf een sa-

menwerking aangaat met

een Nederlands bedrijf.

Men noemt dat Twinning.

Daarna wordt er een pro-

jectdossier ontwikkeld.

Vervolgens wordt de aan-

vraag ingediend waarna

tenslotte na goedkeuring

de uitvoering volgt. Pigot

wil collega bedrijven in

Suriname leren hoe dit

bedrijfstwinningssysteem

werkt. Hij stelt voor om 5

pilotprojecten uit te voe-

ren i.s.m met het Suri-

name Business Forum.

Dit project behoeft de on-

dersteuning van BUZA en

HI. Er liggen kansen voor

Surinaamse bedrijven die

volgens Pigot benut moe-

ten worden. Aldus een

summiere greep uit de

presentatie. Voor meer

informatie Ir. G.C. Pigot,

graspico@hmail.com

RMD

mische Zaken dat vond

dat de gouverneur elk jaar

het slot van de rekening

diende vast te stellen en

moest beslissen over gel-

den als er een overschot

was. 

Antwoord                
In haar antwoord wees de

Kamer erop dat er voort-

durend controle was op

het beheer van de geld-

middelen en dat uitgaven

geschiedden aan de hand

van een door de minister

goedgekeurde begroting.

Voorts werd gesteld dat de

door de minister aange-

haalde bepaling al 30 jaar

oud was en koloniaal aan-

deed. De gelden zouden

worden gebruikt voor ver-

bouwingen en aanschaf

van apparatuur om het

Handelsregister beter te

doen functioneren. Bo-

vendien moest de Kamer

ervoor zorgen steeds over

een reserve te beschik-

ken. Aan de minister werd

gevraagd het wettelijk zo-

danig in orde te maken

dat er geen goedkeuring

meer nodig zou zijn van

de gouverneur. De Kamer

wilde zelfstandig via haar

begroting middelen aan-

wenden te hare behoefte

c.q. die van de Surinaam-

se Handel in het alge-

meen. In een vervolgarti-

kel komen enkele proble-

men waar de Kamer zich

in die tijd intensief mee

bezighield.         RMD  

Bij Beschikking van 18 december 1962 benoemde de Minister van
Economische Zaken een verkiezingscommissie bestaande uit de
heren Polak, Lee Kong en Bashir. De kandidaatstelling vond plaats
van 16 tot 29 januari 1963. De kandidaten werden bij enkele kandi-
daatstelling gekozen maar voor bedrijfsgroep G (Mijnbouw &
Industriële verwerking van mineralen) benoemde de minister 2 leden
omdat er geen kandidaten waren gesteld. Deze Kamer had zitting tot
eind 1967.

Op weg naar 105 jaar KKF (7)
Suriname opkomende economie binnen ACP

"Leveranciers van technologie in de G20 landen vinden Suriname
aantrekkelijk. Wij zijn immers een opkomende economie. Suriname is
klant! en de klant is koning”. Dit was het onderwerp waarover Ir. G.C.
Pigot op onze ondernemersavond een presentatie gaf. Hij presen-
teerde daarbij zijn bedrijven waarvan een RoffaBOP-LEAF heet.

Beleidsplan              
Om te komen tot onze hui-

dige visie en missie heb-

ben wij niet van binnenuit

gewerkt, zoals gangbaar

is, maar hebben wij de

buitenwereld geraad-

pleegd. Daartoe werd een

zogeheten omgevings-

analyse gemaakt, waarbij

een honderdtal personen

en organisaties werden

geïdentificeerd en geïn-

terviewd over wat zij van

de Kamer denken en waar

zij ons willen zien in de

komende 5 á 10 jaren.  Na

deze analyse van de inter-

views kwamen wij op een

aantal acties die de Ka-

mer zou moeten onderne-

men ter stimulering van

het bedrijfsleven. Daaruit

voortvloeiend werd een

10-tal expert meetings

gehouden met deskundi-

gen uit de samenleving

om deze acties uit te wer-

ken. Dit resulteerde in

hele interessante visies

die wij in een 4 tal doelen

en 15 actiepunten hebben

uitgewerkt in het concept

beleidsplan 2015 - 2020

van de Kamer. Onlangs

heeft een groep kamerle-

den zich samen met enke-

le personeelsleden, van

21 tot 22 februari terugge-

trokken op het Matu

eiland om het concept be-

leidsplan te finaliseren.

Om de acties te kunnen

uitvoeren zijn werkgroe-

pen samengesteld en per-

sonen geïdentificeerd die

een mogelijke bijdrage

kunnen leveren.   

RMD

KKF Beleidsplan 2015 - 2020
De wereld economie is een dynamisch speelveld waardoor wij niet
kunnen blijven vasthouden aan onze oude visie en missie. Dit geldt
voor zowel ons land als voor de KKF als vertegenwoordiger van het
Surinaams bedrijfsleven. Twee jaar geleden begon de Kamer met een
project om visie en missie te herschrijven en aan te passen aan de
hedendaagse trend.

uWist dat ?

John Stuart Mill was een filosoof die diepgaande invloed heeft gehad op onze

moderne opvattingen over individualisme en vrijheid. Hij leefde van 1806 tot 1873.

Op zijn 10e beheerste hij Latijns en Grieks en had hij samenvattingen van de theo-

rieën van de Griekse filosoof Plato geschreven. Meer dan enige filosoof voor hem

kwam Mill op voor de rechten van het individu en vooral de rechten van de vrouw

en de vrijheid van spreken. Wij noteren hieronder een van zijn uitspraken. "Als je

jouw leven laat bepalen door de wereld of door je omgeving, heb je geen andere

vermogens nodig dan de imitatiekunst van apen. Gebruik al je vermogens: waarne-

ming om te zien, redeneren en oordeel om te plannen, activiteit om materiaal te ver-

zamelen voor een besluit, onderscheidingsvermogen om te beslissen en als je hebt

besloten, kracht en zelfbeheersing om bij je weloverwogen beslissing te blijven".   

Schrijf nu in voor 

de  training 

Voor meer info:

Entrepreneurship

Support Center 

Tel.: 530311 tst. 112

BUSINESS START-
UP & BUSINESS

PLANNING

Follow us on:    
www.facebook.com/kkf.suriname

KKF Suriname 

Made in Suriname beurs

voor de volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-, fruit-, vee- en

bijenteelt. Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, trans-

port, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en

verwerkingsbedrijven. 

Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch,

metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking,

bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trai-

ningen, etc.), constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van pro-

ductiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties,

equipment, instrumenten, etc.).

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

29 april - 3 mei 2015
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 

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

Ondernemersavond
Onderwerp1: Boek pre-

sentatie “Global Casino”

Inleider: Edward Lee en

John van Dyke    

Datum: di. 3 maart 2015

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Onderwerp 2: “De partici-

patie en betrokkenheid

van het bedrijfsleven aan

de 51ste avond vierdaag-

se”

Inleider: P. Olivieira

Datum: di. 3 maart 2015

Tijd: 20.00 - 21.00 uur

Plaats:KKF-Conferentie-

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

kampweg 37.

KKFacts


