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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 17 Februari 2020 Nr. 938

 ONDERNERMERSAVOND

Onderwerp : Ondernemers praten met elkaar

Datum : dinsdag 18 februari 2020

Tijd : 19.00 uur

Lokatie : KKF- Conferentiezaal

Adres : Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

Aan alle nieuwe bedrijven, ingeschreven tus-

sen September 2019 t/m Januari 2020, wordt

de gelegenheid geboden om hun diensten en

producten te promoten en te presenteren op

de Business Promotion Event (B2B),als

onderdeel  van de ondernemers netwerk-

avond

KKF Vestigingen

Hoofdkantoor                   Gravenberchstraat 33 (597) 530311 / (597) 530313

Paramaribo Noord            J.B.S. Rebostraat 74          (597) 530311 # 143 

Wanica Kwatta Kwattaweg Br. 664 (597) 530311 # 146 / 149

Wanica Vierkinderenweg #2/  Hk. Indira Ghandiweg   (597) 530311 # 145 

Commewijne                   Oost-westverbinding # 251    (597) 530311 # 144 

Marowijne Granpasieweg 1 (597) 530311 # 148 

Saramacca                     Groningen (DC gebouw)        (597) 530311 # 147 

Brokopondo Klaaskreekweg 30 (597) 530311 # 127 

Brokopondo                    Brownsweg, Wakibasoe I       (597) 530311 # 128 

Nickerie G.G. Maynardstraat 34           (597) 0210485 # 140

Sipaliwini Atjoni (597) 8806760

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handels- en Stichtingenregister

kunt u ook  terecht aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt

u wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

Dienstverlening van de KKF:

- Bufes Fairs & Events 532300 / 8769895 info@bufes.sr

- STS Tourism Knowlegde Center 532373 / 8770793 info@surinametourism.sr 

- Croft Nature & Environment 433456 / 8769921 info@croft.sr

- BPDS Drafting & Implementation 437973 / 8769862 info@bpd.sr 

- SCC Multimedia (TV 20.2) 426392 / 8770781 info@communitychoice.sr 

- MTSS Engineering Advancements 493611 / 8770527 info@mtss.sr

- Nivesh Administration & Finance 437989 / 8770552 info@nivesh.sr

- SBIC Business Knowlegde 434055 / 8770615 info@sbic.sr

- SVS Utility Solutions 437974 / 8770802 info@verbruikersraad.sr

- GLOTSS Trade Blocks Services 439779 / 8769973 info@glotss.sr 

- SIA Business Education 426388 / 8770787 info@innovationacademy.sr 

- SecFeSur Interconnections 532370 / 8770786 info@federaties.sr

- Fablab Fabrication Technologies 439090 / 8769926 info@fablab.sr

- I-Park Industry facilitation 437986 / 8769982 info@i-park.sr

- B-Inno Improvement Services 437982 / 8769852 info@businessinnovation.sr 

CITAAT
“Pluk elke dag in dankbaarheid en vertrouw niet op morgen. Iedere nieuwe dag

kan voor jou immers de laatste zijn. Heb oog voor en geniet van de pracht van

het bestaan en laat het leven  je niet voorbij schieten terwijl het wordt

uitgesteld.”   (Seneca)

BUFES, Fairs & Events Unit at

KKF

Evenementsfaciliteiten 

Voor het huren van zalen en evenementshallen, alsook
voor het organiseren van uw events en het huren van onze
Reclameborden (rondom het KKFBeursterrein).

Noot:
Reserveringen zijn slechts van kracht wanneer u daartoe
een   schriftelijke (elektronische) aanvraag hebt gedaan
en de reservering schriftelijk is bevestigd, e.a. in overeen-
stemming met onze Algemene Voorwaarden. Bufes is
derhalve niet aansprakelijk voor derden afspraken inzake
evenementen, zonder dat met haar daartoe formele

arrangementen zijn gemaakt. 

Made in Suriname & Agro Fair 2020
Buy Local, Brand Global 

sectoren:

- Primaire Sector (grondstoffen :landbouw, veeteelt,

visserij en bosbouw)

- Secundaire Sector ( Productie- en verwerkings-

industrie)

- Quartiare sector ( niet- commercieel), Onderwijs

, Cultuur

29 apri l  -  3  mei  2020

Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A.

Kernkampweg 37 

Voor meer info: Stichting BUFES

Tel.: 532300 / 438945 /(App) 8769895 ,  E-

mail: info@busos.sr

Trade Missions

2020:

-JUNE Turkey Trade Mission

-SEPT IndonesiaTrade Mission

-OKT Japan Trade Mission

Chamber Annual Events  2020:

- FEB 27,28,29         Carichamb & Brics+ Summit                  -Host   : GLOTSS

- MRT 27,28,29        Tourism Event                                      - Host   : STS

- APR 29/04-3/05      Made in Suriname & Agro Fair              - Host   : Secfesur

- MEI  2021              Utility Event  - Host   : SVS

- JUN 2021 Industrial Event - Host   : I- PARK

- JUL  5 Health & Wellness Event                      - Host   : Secfesur

- AUG 2 Cake & Bake/Fashion & Design Event   - Host   : BUFES

- SEP 12 Kids Business Event - Host   : BINNO

- OKT 31 Wood & Woodworks                             - Host   : Croft

- NOV 26/11- 2/12     November Trade Fair                            - Host   : BUFES

- DEC 19 Tourism Event                                      - Host   : STS

Informatie en registratie BUFES !!

Op naar 110 jaar KKF (2)
Een hoofdtaak van de KKF is het bijhouden van het Handelsregister(HR)

dat ook wel de Burgerlijke Stand van handel en bedrijfsleven wordt

genoemd. Aanvankelijk was de HR-commissie een Kamercommissie maar

de verordening van 1962 bracht het benoemingsrecht van de leden bij de

minister van Economische Zaken, nu van Handel, Industrie en Toerisme.

De Secretaris van de Kamer is ambtshalve Secretaris van de HR-commis-

sie

De Kamer is vertegenwoordigd in diverse stichtingen en commissies van

zowel particulieren als van de overheid. We maken een sprong naar de

Jaren 80. Het contact met overheidsinstanties was toen intensief. Bijzondere

momenten waren de memoranda voor gesprekken met kabinetformateurs en

de vertegenwoordiging in de planraad. Er waren ook besprekingen over het

benoemen van leden voor de Assemblee en de voodracht van personen om

zitting te nemen in de regering. De representatieve werkzaamheden van de

Kamer namen toe naarmate de waardering voor de KKF groeide in de

gemeenschap en bij officiële instanties. Tot de taken van de Kamer behoor-

de ook het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies over actuele eco-

nomische vraagstukken. De KKF ging zich steeds meer richten op dienst-

verlening aan ingeschrevenen en inspelen op hun informatiebehoeften. In

1983 werd  een handboek over onze handel en industrie in het Engels uit-

gegeven. En er werd een microcomputer aangeschaft voor automatisering

van gegevens, verwerking en levering van data aan de Kamer.

1996 – 2010

In januari 1996 begon een periode van 4 termijnen tot augustus 2010 met

aan het roer Robert Ameerali die zich ontpopte als een charismatische visio-

nair en een proactieve en slagvaardige voorzitter. De Kamer groeide in deze

periode uit tot een moderne en slagvaardige instelling waarmee o.a. de over-

heid en politiek Suriname rekening hielden. Bij zijn aantrede in 1996 stelde

het bestuur zich het volgende ten doel: *het snel en efficient behartigen van

de belangen van de ingeschrevenen in het HR; *het aangaan van nationale

en internationale allianties om de perspectieven van zijn leden te bevorde-

ren; * het positioneren van de Kamer als vertegenwoordiger van het totale

bedrijfsleven en voortrekker van versnelde economische vooruitgang; * het

vanuit de KKF belangrijk bijdragen aan het algemeen welzijn t.b.v. de

samenleving in het algemeen en de geregistreerde bedrijven in het bijzon-

der. Er kwamen nieuwe procedures die zorgden voor het efficiënter functio-

neren van de administratie. Verder konden door automatisering van het

bestand uittreksels en andere bescheiden sneller worden verstrekt. Het

bestand werd opgeschoond en er werden internationale samenwerkingsre-

laties aangegaan. Politiek maatschappelijk werd bijgedragen aan beleids-

stukken zoals de ‘Mineral Agreement’ en de ‘Investeringswet’. Er werd een

wetsvoorstel voorbereid en ingediend ter vereenvoudiging van de oprichting

van NV’s. Voorts haalde de Kamer vaak de publiciteit met haar visie op

belangrijke kwesties. Deze artikelenreeks wordt vervolgd.   RMD

Doing Business with Finland
Finnpartnership uit Finland en ons Ministerie van Buitenlandse Zaken hiel-
den op 10 februari jl. een seminar in de KKF Conference Room. Het doel
was gericht en georganiseerd kansen te creëren voor Finse bedrijven,
belangrijke zakenpartners te ontmoeten en de lokale markten te verkennen.
Aan de orde kwamen: duurzaam bosbeheer, educatie, ICT en
Havenfaciliteiten.

Finnpartnership is een zakelijk partnersschapsprogramma dat gefinan-

cieerd wordt door het Finse Ministerie van Buitenlandse Zaken en dat

wordt beheerd door Finnfund. Het programma beoogt positieve ontwik-

kelingen te beïnvloeden d.m.v. het organiseren van activiteiten tussen

Finland en ontwikkelingslanden. De Finse handelsmissie was vooral

gericht op netwerken en match making(B2B). Onder de aanwezigen op

het seminar was ook dhr.Dilip Sardjoe, Honorair Consul van Finland. De

Finse delegatie heeft enkele enkele Surinaamse bedrijven bezocht

waaronder Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, houtbedrijf Soekhoe &

Zonen, Grassalco en Haven Beheer. De Finnen waren bijzonder

geïntereseerd in ‘Nature en Tourism’. Finland is net als ons land erg

bosrijk (65%). Ze gaven aan dat op educatief gebied er mogelijkheden

zijn om gratis een Bachelor en of Master opleiding te volgen. Om de

export van en naar elkaars landen op gang te brengen zijn wel goede

havenfaciliteiten vereist. Zowel de Finnen als de entrepreneurs op het

seminar toonden zich na afloop ervan zeer content met het resultaat.

De Finse delegatie bestond uit; de ambassadeurs Perrti Ikonen en

Pekka J. Voutilainen en de consul Tina M.Nikinnen, Caribbean and EU

cordination en attache Sanna M.Tavi ambassador to the Caribbean.

Voorts bestond de delegatie uit een 4 functionarissen van

Finnpartnership en 2 van Tampere university of applied science.  RMD

UW KKF-
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