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Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 23/06/2015 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 3,80

Pound sterling         5,30   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        271,86   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,27  

Brazil real               1,08

Douanekoersen

CITAAT
"We cannot surrender our youth to crime and criminality. It's our responsibility
to ensure that they get a good education become part of the formal economies

of our countries and become beneficiaries of the practice of social mobility,
equity and fairness". (Perry Christy, former chairman CARICOM)

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

26547

26548

28647

28965

28994

29001

29013

29025

29048

29052

29245

29251

29333

29385

29408

29460

29470

29481

29693

29701

29768

29778

29802

29959

51894

HANDELSNAAM

SCHOONMAAKBEDRIJF A.S.

BARRON

AANNEMINGSBEDRIJF A.S.

BARRON

SUNIL DH. SOEKHA

DENNIS E. SARNOTO

BOUTIQUE STYLE

W.A. GUMMELS

R.R. LONT

RUDY APAGI

DALLOE'S EXPORT

I.E. SANCHO

R. R. RODGERS

S.H. KLIMSOP

QUALITY SOUND SYSTEM

H.E. FRIJDE

S. RATTAN

FORTUNA ALLIANCE 

EUROPE B.V.

CENTRUM BAR

ROTIWINKEL

LACHMIPERSAD BHAGELOE

BROODJESWINKEL THE 

LITTLE LELY

BOEKHANDEL MARIVAL

PROCYON SOLUTIONS

DEGRO TRADE

STEFAL ONROEREND GOED 

EXPLOITATIE B.V.

R.J. HERMELIJN

DOMINGOS NERIS 

PINHEIRO

ADRES

Oseisistraat 12

Oseisistraat 12

Pisiestraat 947

Meerzorg Nabij De Veersteiger 

Weidestraat 54

Kwattaweg 250d

Mr. L.j. Rietbergplein 

Waterkant Nabij Sms-steiger 

Julianastraat 53

Steenbakkerijstraat Omgeving V.c.b. 

Ebbatopstraat 12

Hernhutterstraat 43

Beekhuizenweg 98

Alexander Samuelstraat 25

Mohabierweg 13

Mr. F.h.r. Lim A Postraat 26

Rosalinastraat 15

Indira Gandhiweg 67

Indira Gandhiweg BR. 803

Wanestraat 56

Plutostraat 218

Tonistraat 3

Mesdagstraat 15-17

Wagenwegstraat 23

Prinsessestraat 269

ACTIVITEIT

Schoonmaakbedrijf,

Adviesbureau

Aannemer, Adviesbureau

Autobusdienst

Taxibedrijf

Winkelier

Importeur

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Exporteur, Importeur

Taxibedrijf

Autobusdienst

Eet- En Drankinrichting

Verhuurbedrijf

Leverancier

Fabrikant

Administratiebureau

Eet- En Drankinrichting

Winkelier

Winkelier

Winkelier

Opleidingsinstituut,

Computerbedrijf, Adviesbureau

Exporteur, Importeur

Servicebureau,

Bemiddelingsbureau, Pension

Winkelier

Importeur

KKF Business Promotion Event
De KKF ging op dinsdag 30 juni jongstleden van start met een spe-
ciale ondernemersavond, die voortaan één keer in de maand gehou-
den zal worden onder de naam 'Business Promotion Event'. Op deze
Business to Business meeting (B2B) krijgen  nieuwe ingeschrevenen
de gelegenheid hun producten en/of diensten te presenteren, te net-
werken en kennis te maken met andere ondernemers.  De eerste B2B
meeting belichtte in mei 2015 ingeschreven ondernemingen.

Selectie                  
De deelnemers worden

door de Kamer geselec-

teerd uit de vele inschrij-

vingen en op de eerste

B2B waren dat de volgen-

de acht in mei 2015 inge-

schreven ondernemingen:

1) Focus TC (online trai-

ning & consultancy); 2)

Audio Tex Suriname; 3)

Dream Advicery N.V.; 4)

Denki Bifo Du (DBD)

Facility; 5) Thuiswerken

Suriname; 6) Sharda Cho-

toe Imports; 7) Zorg &

Service Thuiszorg; en 8)

Twinfield Caribbean. De

deelnemende onderne-

mingen hielden elk een

presentatie van 10 minu-

ten over hun organisatie.

Er is enthousiast gerea-

geerd op dit geslaagd KKF

initiatief.

Informatie               
Voor wie meer wil weten

over de genoemde onder-

nemingen vermelden wij

hieronder hoe u met hen

in contact kunt treden:

*Focus TC (focusotc.sl

@gmail.com); *Audio Tex

Suriname (www.4ca-

group.net); *Deam Advi-

sory N.V. (deam.advi-

s o r y @ o u t l o o k . c o m ) ;

*Denki Bifo Du (DBD) (sra-

n a n f a c i l i t y @ g m a i l .

c o m ) ; * T h u i s w e r k e n

Suriname (romaramnath

@hotmail.com); *Sharda

Chotoe Imports (sharda_

ch@live.com); *Zorg &

Service Thuiszorg (san-

dravanbosse@gmail.com);

*Twinfield Caribbean

( e d w i n @ t w i n f i e l d . c c )

Op de volgende Business

Promotion Event (B2B

meeting) worden de inge-

schreven van de maand

juni in de gelegenheid ge-

steld hun producten en/of

diensten te presenteren.      

RMD

ONDERWERPEN ONDERNEMERSAVONDEN

Waarover zou u als ondernemer graag geïnformeerd willen 
worden op onze ondernemersavonden?

Uw suggesties, ideeen, voorstellen, waarnaar wij met 
belangstelling uitkijken, kunt u persoonlijk, telefonisch of per 

e-mail aan ons doen toekomen.

Contact: afdeling Communications tel.no. 530311 tst. 112, e-mail: chamber@sr.net

uWist dat ?

Ondernemingen staan zowel intern als extern steeds meer onder druk van veran-

deringen. De concurrentie neemt toe, productieprocessen flexibiliseren wat gepaard

gaat met flexibiliteit van de arbeid en  toenemende internationalisering. Om hiermee

op een efficiënte en effectieve manier om te gaan biedt HRM (Human resource

management) handvatten aan. Het gaat om het ontwikkelen van het menselijk kapi-

taal in de organisatie. De belangrijkheid van de factor arbeid neemt toe. Er moet in

de mens geïnvesteerd worden om de organisatie bij de tijd te houden. Het technisch

instrumentarium vraagt onderhoud, maar ook het menselijk kapitaal moet geregeld

een onderhoudsbeurt hebben. Het personeel is immers de kritische succesfactor in

de onderneming geworden. HRM streeft naar een integrale wijze van denken bin-

nen de onderneming. Organisatiedoelen realiseer je tegenwoordig alleen als er tus-

sen bedrijfsonderdelen een grote mate van integratie bestaat. In tegenstelling tot

het 'oude' personeelsmanagement is in de HRM benadering de integrale ontwikke-

ling van strategisch beleid een centraal gegeven. HRM wordt gekenmerkt door inte-

grale strategievorming en integratie tussen mens en onderneming. Een nadeel is

dat HRM bevoogdend werkt wat kan worden opgevangen door het motiveren van

medewerkers en management tot een grote mate van meedenken en inzet. Het is

een lijn van ontwikkelingsgericht denken die uit loopt op de Lerende Organisatie

waar opleiding een 'tool of management' is geworden. Het gaan om 'Employability'

oftewel het positief tegemoet treden van veranderingen en bereid en in staat zijn tot

verdere opleiding en vorming waardoor er zowel binnen als buiten het bedrijf een

bredere inzetbaarheid ontstaat.

Belang van MKB's voor de

economie
De Middelgrote en Kleine Bedrijven(MKB's) zijn in haast alle econo-
mieën in de wereld en in het bijzonder in ontwikkelingslanden als
Suriname, van enorm belang. Zij vormen als geheel de grootste werk-
gever en hebben de potentie om armoede succesvol te bestrijden.
Overheden die dit beseffen koesteren daarom hun MKB's.

Vele grote bedrijven zijn

als MKB begonnen en

voor micro ondernemin-

gen die uitbreiden kan het

MKB de volgende stap

voorwaarts zijn. Dit moet

structureel aangemoedigd

worden want het resul-

teert direct in aanzienlijke

besparingen en investe-

ringen voor elke natie.

Door de concurrentie bin-

nen de MKB's ontstaan

ook diverse oplossings-

modellen in de verschil-

lende sectoren. Het beleid

van overheden, inclusief

het belastingenbeleid, be-

paald echter in hoge mate

of in een land het poten-

tieel van het MKB ten volle

wordt ontplooid. Een van

de significante  karakteris-

tieken van een groeiende

en florerende economie is

een MKB dat optimaal ge-

koesterd en gefaciliteerd

wordt waardoor het kan

groeien en bloeien. Het

MKB speelt een belangrij-

ke rol in de ontwikkeling

van een land door o.m. de

aanzienlijke werkgelegen-

heid die het biedt/schept.

In China dat de snelst

groeiende economie heeft

vormt het MKB de grootste

groeikracht in termen van

bijdrage aan het BNP

(40%), schaal van activa/

bedrijfsmiddelen, werkge-

legenheid, diversificatie

van producten, verminde-

ring van armoede en ver-

hoging van welzijn. Het is

voor een gezonde groei

en ontwikkeling van een

land van groot belang dat

wet en regelgeving een

ondernemersvriendelijk

milieu scheppen waarin

het MKB kan floreren. Ook

andere obstakels op de

gebieden van financiering,

energie, belastingen en

arbeidsissues moeten ver-

wijderd, zo niet tot een

minimum beperkt worden.  

RMD

Ondernemersavond

Onderwerp: “Facilitaire

dienstverlening, kosten-

besparing voor de onder-

neming”

Inleider: Johan L. Herbert,

directielid Jeugdcentrum

der EBGS

Datum: di. 7 juli 2015

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats:KKF-Conferentie-

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

kampweg 37.

Bezoek de KKF-onder-
nemersavonden. 

Elke dinsdagavond.
Actuele onderwerpen. 

Leer elkaar kennen,
leer van elkanders

werk en problemen en
zoek samen naar 

oplossingen!

KKFacts


