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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 16 maart 2015 Nr. 686

Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 3/3/2015 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 3,76

Pound sterling         5,16   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        279,69   

Trin. & Tob. dollar     0,53   

Guyana dollar (100)  1,62  

Indian rupee (100)    5,41  

Brazil real                1,17

Douanekoersen

CITAAT
"Leaders must constantly look for ways to expand their
vision, their influence, and their contribution. There are

always more possibilities on the horizon than our eyes can
see". (Laurie Beth Jones)

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:
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HANDELSNAAM

KRISHAN'S ENTERPRISE

TWAHIER M. SABOERALI

THE SPECIAL FORCE 

SECURITY SERVICE

M.P. RAMSANJHAL IMPORT

K.G. NARAIN

HEMENTKUMAR 

LAKHISARAN

J. HARIBHAJAN

PONDO

RAMASRE ANIELKOEMAR

LIN XIUMEI

SPORT PROMOTION 

SURINAME

BHIKHA'S VUILOPHAAL EN

TRANSPORTBEDRIJF

VUILOPHAALDIENST EN TRANS-

PORTBEDRIJF L. SEWTAHAL

SUNCONSULT

SUNILDETH RAMPADARATHSING

E.A. LOSWIJK

RAKESH MUSIC CENTER

MONIQUE BEAUTY SUPPLY

JIN WANYE

MAI LE JI

M. SOOKHLALL-

GANGABISOENSINGH

M.B. KARTOPAWIRO

RAMDAT MUNGAR

MORGENSTER TOUR &

TRAVEL

SATYAWATIE SEWBHAJAN

ADRES

Zwartenhovenbrugstraat 162-164

Commissaris Weytinghweg BR. 391

Commissaris Weythingweg 204

Commissaris Weytinghweg 341

Commissaris Weytinghweg BR. 252

Commissaris Weytinghweg BR. 448

Commissaris Weythingweg BR. 309

Commissaris Weytinghweg 351

Commissaris Weytinghweg 275

Commissaris Weytinghweg 252

Commissaris Weytinghweg 295

Commissaris Weythingweg 335

Bomapolder Serie 2 no. 26

Commissaris Weytinghweg 111

Commissaris Weythingweg 111

Commissaris Weytinghweg 806

Commissaris Weythingweg BR. 505

Zwartenhovenbrugstraat 197

Commissaris Weythingweg BR. 390

Zwartenhovenbrugstraat 190

Commissaris Weythingweg 717

Commissaris Weythingweg 104

Bomapolder Serie 2 no. 9

Zwartenhovenbrugstraat 197 

beneden

Bomapolder Serie 3 no. 5

ACTIVITEIT

Importeur

Winkelier, Servicestation

Bewakingsdienst,

Beveiligingsdienst

Importeur

Autobusdienst

Winkelier

Barbier

Adviesbureau, Uitzendbureau

Importeur

Winkelier, Eet- En

Drankinrichting

Promotion Bureau

Servicebureau, Transportbedrijf,

Verhuurbedrijf, Aannemer

Servicebureau, Screenprint,

Transportbedrijf

Adviesbureau

Importeur

Transportbedrijf

Winkelier

Winkelier

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Verhuurbedrijf

Importeur

Exporteur

Touroperator

Transportbedrijf

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.

Representatieve verplich-

tingen vormden  een be-

langrijk aspect van de

werkzaamheden van de

Kamer.  Deze verplichtin-

gen namen toe naarmate

de waardering voor de

Kamer toenam in de ge-

meenschap en bij de offi-

ciële instanties. Zo was de

Kamer vertegenwoordigd

bij: de opening van nieu-

we bedrijven,  ontvang-

sten op nationale feestda-

gen, buitenlandse bezoe-

ken en andere gelegenhe-

den. Zaken die in deze

periode de aandacht van

de Kamer opeisten  waren

ondermeer: het tekort aan

deurwaarders, problemen

rond de export van hout,

toekenning van studie-

beurzen, het ontwerp

grondwet, de contouren

voor het grondbeleid, pro-

cedure voor afhandeling

van aanvragen voor ver-

gunningen.

Dienstverlening        
Tot de gangbare taken van

de Kamer behoorde het

gevraagd en ongevraagd

uitbrengen van advies

over actuele economische

vraagstukken aan de mi-

nister van Transport Han-

del en Industrie (THI). Nu

HI. Ondertussen werd in-

tern overleg gepleegd

over de centrale functie

van de Kamer in het eco-

nomisch bestel van het

land. De Kamer ging zich

meer richten op dienstver-

lening aan ingeschreven-

en en inspelen op hun in-

formatiebehoefte. In 1983

werd een handboek over

onze handel en industrie

in het Engels uitgegeven.

Een microcomputer  voor

automatisering van de ge-

gevens, verwerking en le-

vering van data aan de

Kamer, werd aangeschaft.

Voorts werd er  intensie-

ver samengewerkt met

instellingen op het gebied

van handel en nijverheid.

Een ingestelde Actie-

Commissie stond het be-

stuur bij in het uitvoeren

van de gestelde taken. In

een vervolg artikel maken

we een sprong naar de ja-

ren negentig.           

RMD

In de jaren 80 was het contact met overheidsinstanties intensief.
Bijzondere momenten waren de memoranda opgesteld voor en de
gesprekken met kabinetsinformateurs en de vertegenwoordiging in
de Planraad. Verder de bespreking in 1980 over de mogelijkheid voor
benoeming van leden voor de Assemblee en de voordracht van per-
sonen om eventueel zitting te nemen in de regering. 

Op weg naar 105 jaar KKF (9)

Handelsmissie naar India
Het Indiase Ministerie van Handel en Industrie, SEPC en de CII organiseren van 23

t/m 25 april 2015 "The Global Exhibition on Services" in Pragati Maidan, New Delhi,

India. De KKF is in verband hiermede van plan een handelsmissie naar India te

organiseren. In deze exhibitie zullen 40 landen participeren met de sectoren

Toerisme, Onderwijs, Gezondheidszorg, IT & Telecom, Media en Entertainment,

Logistiek, SME's Services, Professionele Services en de Ruimtevaart. De voorge-

nomen handelsmissie beoogt de strategische coöperatie met India en haar coun-

terparts te versterken.

De KKF nodigt  ondernemers in de genoemde branches uit te participeren in deze

handelsmissie die wordt georganiseerd van 21 april - 26 april 2015. Op dinsdag 14

april wordt om 20:00 uur een teach-in gehouden in de conferentiezaal van de KKF

aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Op chamber@sr.net kan een registratiefor-

mulier worden opgevraagd waarna dit formulier ingevuld geretourneerd kan worden

naar dit emailadres. 

Voor nadere informatie kunt u bellen naar tel: 530311 toestel 111 / 112 of mailen

naar: chamber@sr.net.  Meer informatie kunt u ook vinden op www.gesdelhi.in. 

Made in Suriname beurs

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

bijenteelt.  

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

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

constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid. Voorts 'dealers' van productiemidde-

len (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment,

instrumenten, etc.).

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT, transport, onroe-

rend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwer-

kingsbedrijven.

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
Onderwerp: “To be, or not

to be: Suriname-Busi-

ness-As-Usual vs haar

potentieel in 2030”

Inleider: dhr. D. Lachman,

dhr. M. Panday     

Datum: di. 17 maart 2015

Tijd: 19.30 - 20.30 uur

Plaats:KKF-Conferentie-

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

kampweg 37.

KKFacts

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

KKF Suriname 

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37

Voor registratie: Entrepreneurship Support Center
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Deze training wordt verzorgd in 5 modules van 2
dagen per module

module 1: Ondernemerskwaliteiten
module 2: Concretiseren van het idee
module 3: Markt en marketing
module 4: Productie en organisatie & management
module 5: Financieel plan   

BUSINESS START-UP 

& 

BUSINESS PLANNING

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?  

Schrijf nu in voor de training:

Heeft u een 
vergunning nodig?

Moet uw 
vergunning 

verlengd worden?
Wij besparen u het

hele loopwerk en kost-
bare tijd!!!

Wij monitoren immers 
het proces van 

aanvraag tot 
verkrijging van de 

vergunning.
Voor meer info: OSW

KKF - tel. 530311

STOPONE

WINDOW

Training Basis Protocol 1
Enkele personeelsleden van de Kamer hebben op maandag 9 maart jongstleden

de training Basis Protocol 1 afgerond. De training werd van 23 maart t/m 9 maart

verzorgd en heeft de trainees

inzicht, kennis en vaardighe-

den bijgebracht in alle aspec-

ten van het Basis Protocol.

Hierdoor zijn zij nu adeqwaat

toegerust om  goed te perfor-

men bij het organiseren van

officiële evenementen. Als

protocol officers moeten de

getrainden uitleg kunnen ge-

ven over symbolen van de na-

tie en kunnen uiteenzetten

wat protocol inhoudt. Voorts

moeten zij kunnen aangeven

hoe te handelen bij uitnodigingen en hoe de rangschikking (de preseance) moet

zijn. 

De trainees tonen met trots het 
behaalde certificaat


