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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 02 december 2013 Nr. 620

M.i.v. 27/11/2013 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,54

Pound sterling         5,41   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        330,44   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,36  

Brazil real               1,46

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT

"Only one 
who devotes 
himself to a 

cause with his
whole strength
and soul can be 
a true master. 

For this reason 
mastery demands
all of a person”. 

(Albert Einstein)

Uitdagingen
Naarendorp gaf de ver-

wachtingen aan die men

van de Kamer heeft en

voor welke grote uitdagin-

gen en taak deze ver-

wachtingen de Kamer

plaatsen. KKF zal zich op

het gebied van de infor-

matie technologie (IT), dat

een enorme potentie

heeft, sterk moeten ma-

ken. Behalve het MKB

koesteren ook de secto-

ren landbouw en toerisme

hoge verwachtingen. De

voorzitter wees op de in-

spanningen van het MKB

en typeerde die als een

bewegingsweg van de

niet duurzame natuurlijke

hulpbronnen, waarvan de

prijzen heel sterk kunnen

schommelen, met alle na-

re gevolgen van dien voor

de economie. Investeren

in natuurlijke hulbronnen

is volgens de voorzitter

daarom een linke zaak.

"We moeten onze focus

verleggen naar eindpro-

ducten, maar daarvoor

moeten we onze jongeren

onderwijs en opleidingen

aanbieden van goede

kwaliteit. Vooruitgang zit

in het onderwijs”. Naaren-

dorp vertelde over Indo-

nesië dat na een traumati-

sche ervaring met kelde-

rende grondstoffen prij-

zen, zich nu al 15 jaar

focust op het MKB met als

resultaat dat zijn econo-

mie sinds 2000 gemiddeld

met 5% groeit. Suriname

zal het echter moeten

hebben van excelleren in

de export, want wij be-

schikken niet zoals Indo-

nesië over een binnen-

landse markt van 250 mil-

joen. En daarom was een

nieuwigheid bij deze

beurs het eren van een

16-tal exporteurs met een

oorkonde en plakkaat.

Wat de Jaarbeurs betreft

verzekerde de voorzitter

dat het KKF concept,

waarbij er niet alleen ten-

toongesteld  maar ook

verkocht wordt, in tact

blijft omdat uit onderzoek

is gebleken dat het grote

publiek het niet anders

wil. Kopers en verkopers

van goederen en diensten

doen er hun voordeel, dus

blijft het zo.

Voortrekkersrol
VP Robert Ameerali haak-

te in op de nieuwe uitda-

gingen waarvoor de KKF

zich gesteld ziet en zei

verheugd te zijn dat de

Kamer die uitdagingen

samen met de regering

aangaat en waarbij er

wordt ingespeeld op de

markt en wat het bedrijfs-

leven kan uitvoeren. De

KKF heeft  een trekkersrol

te vervullen. De VP gaf

aan dat samen met de

KKF, ASFA en VSB enke-

le zaken die niet de

gewenste richting opgin-

gen, op het goede spoor

zijn gebracht. Eens wor-

den met elkaar gaat vol-

gens de VP echter nog

niet gemakkelijk. We wer-

ken nog steeds niet ge-

makkelijk samen. Hij

bracht het zorgstelsel dat

de regering invoert en

pensioen voor elke werk-

nemer (ook van de private

sector) per 1 januari 2014

ter sprake en benadrukte

het belang van een be-

drijfsleven dat even

goede of betere voorzie-

ningen aan werkers biedt

dan de overheid. De trek

naar de overheid en

parastatale ondernemin-

gen zou daardoor minder

worden. 

Innovatie
De regering innoveert en

er is aandacht voor IT

omdat die ons moet hel-

pen. Drie Cubaanse IT

specialisten komen voor

het nationaal zorgstelsel

en de IT infrastructuur

naar Suriname. In de

doing business ranking

hebben we niet de betere

ranking gehad die we ver-

dienen omdat we slecht

rapporteren. Wetten moe-

ten veranderen voor een

betere ranking. KKF kan

een rol spelen bij het

maken van concept regel-

geving. Bedrijven moeten

innoveren in hun proces-

sen. Over de Jaarbeurs

zei de VP dat zij markten

bij elkaar brengt en dat

het publiek er gebruik van

maakt om te kijken wat de

Surinaamse markt te bie-

den heeft. Sommigen

doen zaken op de beurs,

anderen doen er inkopen

en voor een ander deel is

het een gezellig en infor-

matief uitje. Hij feliciteerde

BUSOS die de beurs als

werkarm van de KKF

organiseert en de partici-

panten die de uitdaging

aangaan. Voorts bedankte

de VP het publiek, de

bezoekers die elk jaar

weer zo massaal opko-

men.   De beurs werd offi-

cieel voor geopend ver-

klaard middels doorknip-

pen van een lint en het

oplaten van kleurrijke bal-

lonnen. RMD

Jaarbeurs 2013 ging donderdag j.l. van start en KKF voorzitter, Ir.
Henk Naarendorp, benadrukte bij de opening de uitdagingen waar-
voor de Kamer staat. Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek blijkt dat
KKF gezien wordt als een reddingsboot die vastgelopen onderdelen
van de economie moet helpen vlottrekken. 'Continuïteit en Innovatie'
is de slogan van het bestuur dat twee jaar geleden aantrad en dat
werkt aan het klaarstomen van de Kamer voor de komende 5 tot 10
jaar.

KKF staat voor

grote uitdagingen

Geen
Ondernemersavond

deze week 
i.v.m. 

de Jaarbeurs 2013

KKFacts

JAARBEURS 2013
Nog t/m woensdag 4 december

van 17.00 - 23.00 uur op het 

KKF-beursterrein, ingang Benjaminstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn van 10.00 - 16.00 uur verkrijgbaar in het gebouw van de KKF aan de

Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. 

Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze 

verschaffen uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan

de Kernkampweg toegang tot het beursterrein. 

N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE
Volwassenen: SRD 7,50 p.p.

Kinderen t/m 12 jaar en 60+sers: SRD 5,- p.p.

STALLING
van bromfietsen en fietsen kan op het terrein van het Surinaamse

Padvindsters Gilde allernaast de KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg.

BEZOEK de KKF-Stand en vul een

QUIZFORMULIER in.

WIN LEUKE PRIJZEN!!!!!!!

1. Tablet, 2. BlackBerry, 3. Radio, 4. Radio, 5. Memory Stick

Don’t miss this fair!  It’s KKF doing it again!

Blijk van waardering
voor een 16-tal
exporteurs
Tijdens de opening van Jaarbeurs 2013 hebben KKF voorzitter ir. Henk Naarendorp

en Vice President Robert Ameerali als blijk van waardering oorkondes en plakka-

ten uitgereikt aan een 16-tal bedrijven die exporteren en die als lichtende voor-

beelden werden gesteld voor andere bedrijven met exportpotentie. Het gaat om de

volgende bedrijven:Gabs Fish Export, Surinaams-Amerikaanse Industrie

Maatschappij N.V./SAIL, Shen Long Company N.V., Woody Wood Timber N.V.,

Suripe N.V., N.V. Consolidated Industries Corporation (C.I.C.), Rudisa Beverages

& Juices N.V., Gom Food Industries N.V., Fernandes Bakkerij N.V., VSH Foods

N.V., N.V. Meelmaatschappij De Molen, N.V. Narvin, Roopram Roti Shop, Stichting

Behoud Bananensector, M.N. Food Impex N.V., Phyto-Tech N.V. Deze bedrijven

hebben voor meer dan 70 miljoen geëxporteerd. Voorzitter Naarendorp adviseerde

de exporteurs in contact te treden met Bart van Kampen, oprichter en mede eige-

naar van de Beverwijkse Bazaar die twee dagen in de week open is en jaarlijks

meer dan 3 miljoen bezoekers trekt. Bart van Kampen was aanwezig bij de ope-

ning van de beurs en ook KKF's Business Support Organisatie (BUSOS) maakt

dankbaar gebruik van zijn expertise om het beursgebeuren naar een hoger niveau

te tillen.  RMD

VP Robert Ameerali

KKFvz. Henk
Naarendorp


