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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 24 juni 2013 Nr. 598

M.i.v. 11/6/2013 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,43

Pound sterling         5,20   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        339,16   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,76  

Brazil real               1,56

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"When a mature and able manager feels bored, he should
seriously consider changing jobs, changing companies, 

or simply retiring. It is not fair to anyone for half a leader to
hold a full-time leadership job”. (James L. Hayes)
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HANDELSNAAM

J.W. JOEROEJA

JOHAN AKONTOINA

J. NATHE

W.M. RAMDIN

N.H. PANSA

R. ADHIN

K. MANGOENDIREDJO

P. ASELIE

D.S. TJOKRODIMEDJO

MODE-ACADEMIE DINGE-

MAN DE JONG       

BAKKERIJ MALAM

APOLLO'S RAADGEVEND- &

UITGEVERSBURO

S. RAMDHAN

B. SAJOE

SHYAMBAR RAMCHARAN

RIJSCHOOL OUDEGA

SEA SUN IMPEX

ED'S IMPORT

COMPUTERIZED FINANCIAL

ADMINISTRATION AND 

STATISTICS SYSTEMS

J.N. PESSINA

CYBER ADVENTURE

RYAN A. VELDKAMP

MISS SACHA

A SECRET GARDEN 4 YOU

RESTAURANT CHEVAY

ADRES

Redi Doti

Loka Loka 

Corantijnpolder Serie B no. 44

Van Drimmelenpolder Serie F 

perceel 20

Billiton 

Van Drimmelenpolder Serie I no. 50

Krawkrawstraat 11

Akalekondre 

Slangenhoutstraat 39

Van Roosmalenstraat 38

Vergeet-mij-nietstraat 40-42

Standvastestraat 30

Corantijnpolder Serie A no. 78a

Margarethenburg Serie C no. 45

Corantijnpolder Serie A no. 15

Anton De Komstraat 55

Louiselaan 89a

Sao Paulostraat 44

Santiagostraat 3

Porto Alegrestraat 12

Kasabaholoweg 171

Grote Combeweg 73

Heerenstraat 44

New Delhistraat 11

Dr. Sophie Redmondstraat 91

ACTIVITEIT

Drankinrichting

Winkelier

Taxibedrijf

Padidroger, Pelmolenaar,

Rijstpelmolen

Schoonmaakbedrijf,

Leverancier

Reparatieinrichting

Aannemer

Winkelier

Autobusdienst, Taxibedrijf

Opleidingsinstituut

Bakkerij, Bakker, Importeur

Uitgeverij, Adviesbureau,

Drukkerij, Grafisch

Ontwerpbureau

Autobusbedrijf,

Autobusdienst

Autobusbedrijf

Autobusbedrijf

Rijschool

Exporteur, Importeur

Importeur

Adviesbureau

Autobusdienst

Reparatieinrichting,

Servicebureau, 

Opleidingsinstituut

Winkelier

Winkelier, Importeur

Sauna-inrichting, Masseur

Eet- En Drankinrichting

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:

Ondernemersavond

Onderwerp1:“ICT Sum-

mit Paramaribo”

Inleider: Bestuur ICT-As 

Onderwerp2: “Goog le

Experience”

I n l e i d e r s : J a s p e r

Duizendstra en Giovani

Madari

Datum: di. 25 juni 2013

Tijd: 19.00 - 21.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37. 

KKFacts

Intense Technologies Ltd. is een bedrijf dat wereldwijd opereert en
global enterprise software producten aanbiedt. Zijn hoofdkwartier is
in Hyderabad, India maar ook in de USA en elders zijn er vestigingen
van het bedrijf. Onder zijn clientèle bevinden zich o.m. GE Money,
Commercial Bank of Kuweit, Arab National Bank, en vele andere
instellingen.

Intense Technologies Ltd.

Innovatie onder de loep genomen

Expertise
Tijdens zijn presentatie op

onze ondernemersavond

belichtte Shashank

Bhagavathula, de senior

executive van Intense

Technologies Ltd., het be-

drijf en gaf aan dat de

oplossingen die het biedt,

de telecom in India domi-

neert met 80% marktaan-

deel en ook bij het bank-

en assurantiewezen is het

bedrijf prominent aanwe-

zig. De presentatie  omva-

te een overzicht van wat

het bedrijf allemaal te bie-

den heeft  en er werden

aantrekkelijke en waarde-

volle voorstellen gedaan.

De expertise van Intense

Technologies Ltd betreft:

Telecom, Banking &

Finance, Insurance en e-

government. De slogan

van het bedrijf is: 'Don't

just meet but exceed

customer expectation'.

Verder werd gesteld dat of

het nou business of go-

vernance betreft, het in-

formatie is die voorziet in

het winnend voordeel.

Vragen
De inleider ging in op een

aantal vragen waarvan

het essentieel is voor suc-

ces om die correct te

beantwoorden. Eén zo'n

vraag was: 'How do I gain

grea-ter insights about my

cus-tomers to enable the

bu-siness to cater to the

spe-cific needs of the

customer’? Het is belang-

rijk om op het juiste

moment je naar de men-

sen uit te strekken. 'Stop

interrupting what people

are interested in and be

what people are interested

in' was één van de vele

kernachtige aanbevelin-

gen die het gehoor mee-

kreeg. Aangegeven werd

dat tegenwoordig niet de

digitale media de 'niche' is

maar mobiel. Op een

schaal van 1 t/m 7 reiken

mobielgebruikers tot 6,

internetgebruiker tot iets

meer dan 2 en tvgebrui-

kers tot iets boven 1.

Uitgebreid werd ingegaan

op kanalen van communi-

catie distributie (email,

sms, web, print) en com-

municeren via interactieve

statements. Aldus een

greep uit de presentatie. 

Voor meer informatie:

www.in10stech.com      

RMD

Shashank Bhagavathula

v.l.n.r.: Raymond Hasnoe, Vasant Bharath, minister
van Trade, Industry and Investment, mw. Kamla
Persad-Bissessar, Prime minister van Trinidad &
Tobago en Steve Badloe.

3e Caribbean Investment week
De KKF heeft gepartici-

peerd in de 3e Caribbean

Investment Week, die van

van 10 t/m 15 juni jongst-

leden op Trinidad &

Tobago werd gehouden.

Gastheer was het Mini-

sterie van Trade, Industry

and Investment van T&T.

Gedurende deze week

werd het 'Caribbean In-

vestment Forum (CIF}'

gehouden en de nadruk

lag op investeringsmoge-

lijkheden in specifieke

sectoren. Een andere ac-

tiviteit van de Investment

week was een 'Trade and

Investment Convention'.

Dit omvatte een multi-sec-

torale beurs en networ-

king activiteiten. Voor de

KKF participeerden in

deze Investment Week de

heren Raymond Hasnoe

(Kamerlid)  en de onder-

nemer Steve Badloe. Aan

de 3e Caribbean Invest-

ment week hebben meer

dan 27 landen deelgeno-

men.

Het begrip innovatie ligt tegenwoordig op ieders lippen. Bedrijven/
organisaties die niet innoveren- zo wordt gewaarschuwd- zullen
inboeten aan concurrentiekracht, zichzelf uit de markt prijzen en hun
voortbestaan in de waagschaal leggen. Maar wat is innovatie en wan-
neer is er daarvan sprake? In elk geval gaat het om meer dan alleen
maar technische verbeteringen.  

Innovatie
Bij innovatie gaat het om

nieuwe ideeën, goederen,

diensten en processen.

Het omvat meer dan al-

leen maar technische za-

ken. Door de overgang

van de industrieel geo-

riënteerde maatschappij

naar de kennis en dien-

sten georiënteerde maat-

schappij is ook 'sociale

innovatie' onder de aan-

dacht gekomen. De Ne-

derlandse Taskforce So-

ciale Innovatie 2005, han-

teert hiervoor de volgende

definitie: "…..vernieuwing

van de arbeidsorganisatie

en maximaal benutten

van competenties, gericht

op het verbeteren van de

bedrijfsprestaties en ont-

plooiing van talent”. Er is

ook 'open innovatie' wat

refereert aan samenwer-

kingspatronen tussen or-

ganisaties bij (product)

innovatie. Oorspronkelijk

had innovatie betrekking

op technologieën, maar

tegenwoordig ook op so-

ciale structuren (nieuwe

organisatievormen, nieu-

we instituties etc).

Doelbewust
Innovatie heeft altijd met

verandering te maken;

maar met meer dan een

oppervlakkige verande-

ring. Het gaat om een door

mensen geïnitieerde, ge-

richte en doelbewuste ver-

andering. Een sprongsge-

wijze verandering van het

oude naar het nieuwe. In-

novatie heeft altijd betrek-

king op vernieuwing. De

mate van vernieuwing leidt

tot het onderscheid van

marginale innovaties en

radicale innovaties. Je zou

kunnen zeggen dat inno-

vatie een sprongsgewijze

verandering is in een so-

ciaal, sociaal-technisch,

technisch systeem. Het is

altijd vernieuwing van iets

concreets bijvoorbeeld

van een product  (product-

innovatie), een technolo-

gie (technologische inno-

vatie), een proces (pro-

cesinnovatie), een organi-

satie (organisatie-innova-

tie) of een markt (marktin-

novatie). 

Samenhang 
Op basis van uitvindingen

ontstaan technologische

innovaties die leiden tot

productinnovaties, die

weer gevolgd worden door

marktinnovaties. Maar

doordat er ook compleet

nieuwe industrieën ont-

staan zien we ook organi-

satie-innovatie. En het

ontstaan daarvan en het

gebruik van al die nieuwe

producten leidt tot sociale

innovaties. Overheden

zien, als het goed zit, in-

novatie als een noodzaak

om economische groei te

waarborgen. Zonder inno-

vatie vermindert het con-

currentievermogen met al-

le gevolgen van dien voor

o.a. de werkgelegenheid.

Het is daarom van groot

belang dat overheden een

beleid voeren dat innova-

tie stimuleert, inventiviteit

bij ondernemers aanwak-

kert en het bedrijfsleven

aanzet zijn kwaliteitsnor-

men steeds op te voeren.   

RMD

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

STOPONE WINDOW

AGRIFAL 2013
De Feira da Agricultura Familiar da Amazônia Legal - AGRIFAL 2013 wordt van 3

t/m 5 juli gehouden in de Hangar Conventions and Fairs, in Belem. Het thema voor

dit jaar is: "Feeding the Amazon and Respecting Socio-biodiversity".

In het kader hiervan en op uitnodiging van Empresa de Assestencia Técnica e

Estansão Rural de estado do Pará, is de Kamer van Koophandel en Fabrieken

voornemens een handelsmissie te organiseren naar Belem do Pará van 3 t/m 8 juli

2013.

De organisatie heeft voor de Surinaamse delegatie één booth ter beschikking

gesteld van 6m x 6m. Indien u wenst te participeren in de beurs en ook uw pro-

ducten wil exposeren gelieve dit ook kenbaar te maken. Er zal ook een mogelijk-

heid bestaan om bedrijfsbezoeken af te leggen.

Voor een registratieformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor op het

tel.no.: 530311 of e-mail: chamber@sr.net

Deadline voor registratie is maandag 24 juni 2013.

Voor meer informatie: agrifal.blogspot.com

De KKF bevordert 

een cultuur van 

ondernemerschap 

en daardoor 

economische groei 

in Suriname door 

het zakenleven 

te dienen, 

te vertegenwoordigen 

en te versterken.

Het Micro Ondernemers

Express busje zal van de

week niet uitrijden. 

Gelieve hiermede 

rekening te houden.

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT
India Richabdeo Creations imp. van strandkleding

Pvt. Ltd.                                                            www.blueuno.com


