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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 14 oktober 2013 Nr. 613

M.i.v. 01/10/2013 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   
Euro 4,52
Pound sterling         5,41   
Ned. Ant. gld. 1,88   
Yen (10.000)        343,31   
Trin. & Tob. dollar    0,52    
Guyana dollar (100) 1,62  
Indian rupee (100)   5,33  
Brazil real               1,49

Douanekoersen

Logische stappen
voor regionale 

integratie

CITAAT

"Het zien van een gemis of tekort staat overvloed in de weg.
In feite is een gemis geen werkelijkheid. Maar het geloof in

gemis is wel echt. Dus maak je het gemis werkelijkheid door
erin te geloven”.      (Paul Ferrini)
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HANDELSNAAM

CAFÉ RESTAURANT MOVINA

CH. MAHABIR

THEO ZEEGELAAR

I.L. JAGGOE - DHANILAL

H.E. ALKANTARA - ARUPA

M.R. RAMLAGAN

S. HANOEMAN - PERSHAD

H. AMIR

WINKEL HOOP

H.H.P. KERTOIDJOJO

J.A.F. LEHMAN

M. TROENODJOJOTO

P. WIKARTA

SCHOONMAAKBEDRIJF
HARDWARSING - GIASI
I.E. SAIRRAS

C.J.D. WILLEMSBERG

KHOEN'S VIDEO CENTER

O.A. LOETAI - POERAN

E.K. WONGSODIKROMO

B.R. ABIA

R.A. DOERASIM

SUPER NINJA

SUCCES BAR

W.M. TROENODJOJOTO

S. MOES - RAMLAL

ADRES

Totness/voorstraat perceel 69

Lashkarweg BR. 24

Brownsweg Nieuw Ganzee

Op Het Erf Van De Openbare
School te Calcutta
Donderskamp 

Kwattaweg 694

Huwelijkszorg Erf Van De Openbare
School 
Rahiemweg 6

Klaaskreek

Koewarasan Serie C no. 95

Sandrastraat 30

Wilhelmina'sburgweg 39

Commissaris Simonspolder perceel
6
Katwijkweg 174

A.l. Waaldijkstraat 84

Indira Gandhiweg BR. 492

Pandiet Paltantewarieweg 
Openbare School 
Garnizoenspad 339 km. 14,5

Nieuw Lombe

Hendrika J. Veldkampstraat BR. 55

Zuidelijke Industrieweg BR. 33

Mr. P. Chandie Shawweg BR. 101

J.b.s. Rebostraat 86

Tout Lui Faut Middenweg 72

ACTIVITEIT

Eet- En Drankinrichting,
Drankinrichting
Verhuurbedrijf

Bakkerij, Bakker

Winkelier

Winkelier

Fabrikant

Winkelier

Autobusdienst

Winkelier

Autobusdienst

Autobusdienst

Autobusdienst

Autobusdienst

Schoonmaakbedrijf

Venter

Fabrikant

Verhuurbedrijf

Winkelier

Standhouder

Winkelier

Uitdeuk- En Spuitinrichting

Autobusdienst

Eet- En Drankinrichting

Autobusdienst

Standhouder

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:

Onderzoek
De hierna volgende zaken
zijn onderzocht: *De be-
schikbare werktijden en
werkuren van de studen-
ten; *De branches waarin
studenten willen werken
en tegen welk salaris;
*Willen studenten wel
werken via een uitzendbu-
reau?; *De voor- en nade-
len van werken met een
uitzendbureau voor bedrij-
ven; *Voor welke functies
worden uitzendkrachten
aangetrokken en wat zijn
bedrijven bereid te beta-
len voor deze krachten?
Het onderzoek heeft tot
de conclusie geleid dat de
oprichting van een stu-
denten uitzendbureau
haalbaar en maatschap-
pelijk relevant is. Er zijn
duidelijke gebieden waar-
door dit bureau zich zal
onderscheiden van ande-
re uitzendbureaus. 

Doelstellingen

Op de ondernemersavond
is uitvoerig ingegaan op
de doelstellingen en activi-
teiten van de stichting
SUB. De maatschappelij-
ke relevantie van het SUB
werd alsvolgt aangege-
ven: 1) De focus ligt op de
ontwikkeling van de Suri-
naamse studenten; 2) Het
helpen voorzien in  werk-

ervaring van de student
na afronding van de stu-
die; 3) Het waarborgen
van de kwaliteit van de
dienstverlening naar het
bedrijfsleven toe en 4) Het
bieden van voordelige
oplossingen aan Suri-
naamse bedrijven. 
Voor meer informatie: 
info@stgsub.org

www.stgsub.org RMD

Daryll Medar Bsc. introduceerde op onze ondernemersavond de
Stichting Studenten Uitzendbureau (SUB). In de periode maart/mei
2013 is onderzoek gedaan om de haalbaarheid aan te tonen van een
studenten uitzendbureau in ons land. Ondermeer is onderzocht of
universiteitsstudenten bereid zijn hun studie te combineren met een
bijbaan.

Studenten Uitzendbureau

Voorbereiding
In de voorbereidingsfase
wordt bepaalt welke ele-
menten op de website te-
rug dienen te komen
opdat de bezoeker doet
wat van hem verlangd
wordt. Aan de grafische
vormgever en de website-
bouwer wordt aangege-
ven waaraan zij zich moe-
ten houden. Teksten wor-
den geschreven en/of her-
schreven nadat bepaald
os waaraan ze moeten
voldoen. Voorts wordt de
menustructuur bepaald
met hoofdmenu's en sub-
menu's terwijl er vooral
ook aandacht wordt be-
steed aan het zo ge-
bruiksvriendelijk mogelijk

maken van de website.

Marketing
Om op harde resultaten te
kunnen aansturen wordt
bepaald welke doelen met
de website moeten wor-
den bereikt. Er worden
derhalve analytische tools
geïmplementeerd om te
zien of de doelen worden
bereikt. Teneinde het ren-
dement van de website te
verbeteren worden testen
opgezet en geïmplemen-
teerd. Onder de marke-
tingactiviteiten vallen ook
advertentiecampagnes
zoals Google Adwords. De
vaardige marketeer zorgt
ervoor dat het bedrijf de
juiste bezoekers op zijn

website krijgt en een hoge
positie in Google. Hij be-
paalt en implementeert de
linkbuildingstrategie (hoe
komen de links naar de
pagina van het bedrijf?).
En omdat een website
nooit af is vormen deze
werkzaaamheden in veel
gevallen een continu pro-
ces. Je blijft verbeteren op
basis van wat de harde
cijfers vertellen. Het ont-
wikkelen van de grafische
elementen (logo's, afbeel-
dingen en buttons), de
technische opbouw van
de website en teksten
schrijven, worden door
specialisten gedaan met
wie de online marketeer
nauw samenwerkt.    RMD

Wat doet een online of internet marketeer voor de onderneming die
hem in de arm neemt om haar website te ontwikkelen/verbeteren? Hij
bekijkt of de doelgroep van de onderneming wel naar de aangeboden
diensten en oplossingen zoekt en welke zoektermen de doelgroep
gebruikt. Voorts onderzoekt hij hoe groot de online concurrentie is en
analyseert de huidige situatie van het bedrijf: hoeveel bezoekers
heeft de website, is zij gebruiksvriendelijk, etc. 

De online marketeer

Ondernemersavond

Onderwerp: “Human Re-
sources Assessment - HR
Assessment de tool ter
ondersteuning van HR ma-
nagement
Inleider: Marcel van de
Lisle, directeur General
Marketing & Sales Solu-
tions
Datum: woe. 16 okt. 2013
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentie-
zaal, Prof. W.J.A. Kern-
kampweg 37. 

KKFacts

Daryll Medar Bsc.

Training

“Verwerking van Specialty Food producten"

Specialty Food producten zijn doorgaans exotische, gezonde en natuurlijke produc-
ten waarvoor er een enorme markt in het buitenland bestaat. Een markt met een
extra winstmarge.
Het belang van het professioneel produceren van 'Specialty Food' producten is bij
het Ministerie van Handel en Industrie bekend. Samen met de ASFA is een traject
van twee jaren uitgezet om kennis/kunde over deze sector op de hele keten over te
brengen (onze producenten in het bijzonder) en de awareness bij de samenleving
te kweken.
Het volgend onderdeeI binnen dit traject is het verzorgen van een 2-daagse training
gericht op de 'Verwerking van Specialty Food producten".
Datum : donderdag 17 en vrijdag 18 Oktober 2013

Tijd : 18.00u tot 21.00 nm

Lokatie         : ASFA gebouw

Trainer : Dr. R. Kross

Adres           : mr. Jagernath Lachmonstraat 187

Doelgroep : Producenten en een ieder in de Specialty Food chain

Voor registratie kunt u zich opgeven bij: 
mevr. Faisa Hoesenie - 434014, info@asfasuriname.com, 
mevr Sarita Jageswar - 402826, sarita.jageswarminhi.gov.sr of 
mevr. Gaynel Wallerlei - 402826, gaynel.wallerlei@minhi.gov.sr 

Bijdrage: SRD 50

Deadline registratie: 14 okt. 2013

Heeft u een 

vergunning nodig?

Moet uw vergunning 

verlengd worden?

Wij besparen u het hele

loopwerk en 

kostbare tijd!!!

Wij monitoren immers 

het proces van aanvraag

tot verkrijging van 

de vergunning.

Voor meer info:

KKF - tel. 530311

STOP
ONE

WINDOW

STAY TUNED FOR JAARBEURS 2013

28 november t/m 4 december

KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

uWist dat ?

Trinidad and Tobago staat wat business development betreft model in de Caribische
regio. Deze twee eilanden staat werd op 1 augustus 1976 een republiek. Zij is een
opkomende industriële macht met olie en gas reserves. In dit Wist U Datje belich-
ten wij summier de T&T Kamer van Koophandel en Fabrieken. Op 14 maart 2013
herdacht de in 1879 opgerichte Trinidad and Tobago Chamber of Industry and
Commerce haar 134 jarig bestaan.  Haar missie luidt: 'To seek the interests of our
members and the wider business community by forging a sustainable framework for
successful business through effective advocacy, representation, facilitation and
enablement of legitimate and responsible enterprise'. De Kamer telt meer dan 600
leden en meer dat 1600 representanten voor de sectoren services, fabrieken en dis-
tributie. Er zijn allianties met de International Chamber of Commerce, International
Trade Negotiation Unit en het Dispute Resolutions Centre. De Kamer biedt een
extensieve portfolio van diensten aan om leden te assisteren bij het ontwikkelen van
hun ondernemingen. Te denken valt aan:  trade facilitation/missions, research en
informatie, bemiddeling/arbitrage, business referenties, conferentie/vergader facili-
teiten, workshops, seminars en electronische nieuwsbrieven. Verder bereikt de
Kamer het publiek met haar tijdschrift 'CONTACT' en het gelijknamig wekelijkse
radioprogramma. Voorts publiceert zij wekelijks in drie dagbladen en nodigt lezers
uit de website www.chamber.org.tt  te bezoeken om meer over de Kamer te verne-
men. De huidige president van de Kamer is Andrew Sabga en Katherine Kumar is
de Chief Executive Officer (CEO). Het adres van de Kamer is: Columbus Circle,
Westmoorings, POB 499, Port of Spain. E-mail chamber@chamber,org.tt. Telefoon
(868) 637-6966 Fax (868) 637-7425.

Trinidad & Tobago Manufacturers Association

De KKF nodigt bedrijven uit voor 'Match making sessies' met een handelsmissie uit
Trinidad, die hier van 13 t/m 17 oktober a.s. zal vertoeven en die geleid wordt door
de Trinidad & Tobago Manufacturers Association (TTMA). De sessies bij de KKF
(Conferentiezaal) worden gehouden op dinsdag 15 oktober a.s van 9 tot 12 uur en
op woensdag 16 oktober a.s. van 11 tot 13 uur. Desgewenst kan men voor meer
informatie terecht bij de KKF functionarissen Mireille de Getrouwe en Veronica
Gopal, telefoon 530311. TTMA is een business support organisatie met het mandaat
de T&T industrie te promoten en opportunities te zoeken voor marktuitbreiding,
diversificatie en handelsbevordering.


