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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Dinsdag 18 december 2012 Nr. 571

M.i.v. 11/12/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,33

Pound sterling         5,38   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        407,75   

Trin. & Tob. dollar    0,53   

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,15  

Brazil real               1,61

Douanekoersen

ROUTE:     
di. 18 dec. 2012      Plaats: Sar’ca (B.O.-kantoor Tijgerkreek)  Tijd: 08.00 - 14.00 uur

do. 20 dec. 2012     Plaats: Sar’ca (Kermis-terrein naast          Tijd: 08.00 - 14.00 uur

B.O.-kantoor Groningen)          (Wijzigingen voorbehouden)

Logische stappen

voor regionale 

integratie

De 15e Jaarbeurs van de KKF werd vrijdag j.l. afgesloten na zeven
boeiende en enerverende dagen. Tienduizenden zijn in deze periode
naar het KKF beursencomplex getrokken voor de inmiddels traditio-
neel geworden ontmoeting met het bedrijfsleven. 158 bedrijven expo-
seerden in 595 stands, waaronder bedrijven uit VSA, Indonesië,
Nederland en Guyana. De beursbezoekers werden ook dit jaar ver-
wend met aantrekkelijke promotie acties en zij konden hun voordeel
halen uit vele aantrekkelijke aanbiedingen. 

Jaarbeurs 2012 succesvol verlopen   

uWist dat ?

We beschikken tegenwoordig over zoveel en allerlei informatie en toch gaan de

meeste mensen door het leven zonder enig idee te hebben van de diepste werke-

lijkheden van dat leven. Pas als iets misloopt en er problemen ontstaan worden we

opeens gedwongen over essentiële dingen na te denken. Laten we hierover wat los-

jes filosoferen. Ik weet dat ik doodga als mijn hart stilstaat. Maar welke verklaring is

er  voor het kloppen van mijn hart? In het prille begin had ik in de baarmoeder zelfs

geen hart. Pas toen de embryo zich begon te vormen ontstonden er bloedvaten en

langzaam  ontstond een zwakke hartslag. Een gedeelte van het bloedsysteem nam

de vorm aan van een hart en dit werd het centrum van het pompsysteem. De oor-

sprong van de hartslag heeft een erfelijke verbinding met de moeder en de vader en

door hen met al de vroegere en directe voorvaderen. Dit gaat terug tot de primitie-

ve mens en volgens de evolutietheorie van Darwin naar een of andere soort aap en

tenslotte naar de amoebe, die de basisvorm van het leven is.  Dat betekent dat onze

hartslag miljoenen jaren geleden in de hartslag van een vormloos stukje protoplas-

ma begon. De levensvonk in ons begon dus niet in onze voorvaderen. Maar van wie

kreeg de amoebe dan haar hartslag? Als we steeds verder in de geschiedenis gaan,

belanden wij in een tijdperk waar geen leven in de normale betekenis meer gevon-

den wordt. We komen dan in een wereld van anorganische materie, de  atomen van

de grond, elementen als carbon, waterstof en sodium. En nog verder moeten er pro-

tons, elektroneutrons en mesoms zijn geweest. Conclusie: Er bestaat een eeuwige

en fundamentele levenskracht, die alles wat bestaat vormt en beweegt. Ons leven

is ontleend aan deze kracht. Zo beschouwd is ons leven geen kortstondig gebeuren

dat begint in de schoot van onze moeder en eindigt met de dood. Het leven moet

veel meer gezien worden als identiek met het kosmische leven dat op zijn beurt de

manifestatie is van een fundamentele levenskracht. Het kosmische leven houdt

nooit op te bestaan. Wie dit interessant vindt bevelen wij het boek  'De Boeddha in

de robot'aan. Daarin staan de gedachten van de Japanse robot ingenieur Masahiro

Mori over wetenschap en religie. 

CITAAT
"Als een bedrijf gebukt gaat onder de last van werknemers die alleen maar uit

zijn op hun eigen bestaanszekerheid, zakt haar zwaartepunt tot een peil  waar

het zijn flexibiliteit verliest, tot stilstand komt en gemakkelijk ten prooi valt aan

de concurrentie". (Masahiro Mori)

De KKF maakt
hierbij bekend dat

de vergoeding
m.b.t. de aanvraag

van vergunning
en/of verlenging

hiervan per 
1 januari 2013

SRD 650 bedraagt.

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

Fenomeen
Het is vaker gezegd en nu

dus weer: 'de KKF Jaar-

beurs is een niet meer

weg te denken happening

waarnaar steeds reikhal-

zend wordt uitgekeken

door zowel het bedrijfsle-

ven als het grote publiek.

De inschrijving om aan

deze beurs te mogen

deelnemen begint elk jaar

al omstreeks Juni. Want

hoewel de KKF beschikt

over een groot terrein en

over ruime en moderne

gekoelde en overdekte

faciliteiten, heeft alles

toch zijn beperkingen. De

beurs is behalve voor

onze gemeenschap, ook

een trekpleister gebleken

voor toeristen en zij is

beslist een verrijking en

verruiming van Parama-

ribo's uitgaansleven. Kor-

tom een fenomeen. Geen

wonder dat bij de opening

ervan op zaterdag 8

december j.l., voorzitter Ir.

Henk Naarendorp een

oproep heeft gedaan, rich-

ting Adek Universiteit, om

een studie te wijden aan

dit fenomeen.

BUSOS
De Stichting Business

Support Organization Suri-

name (BUSOS) is een

werkarm van de KKF, die

belast is met het organise-

ren van beursen. Ook dit

jaar mag de Kamer tevre-

den zijn over de prestatie

die is neergezet en de

professionele aanpak van

zaken wat te merken valt

aan het steeds professio-

neler worden van het KKF

beursgebeuren. De KKF

en BUSOS in het bijzon-

der, delen het succes met

de participanten in de

beurs en met de tiendui-

zenden bezoekers die

enorm hebben bijgedra-

gen aan het welslagen

van dit grootste jaarlijkse

evenement in Suriname.

Veel waardering en dank

is er ook voor de geweldi-

ge inzet van de KKF staf

en personeel, waardoor

nu met trots en voldoening

kan worden teruggeblikt

op Jaarbeurs 2012.  RMD

De Kamer van Koophandel en Fabrieken 

en de Stichting Business Support Organization

Suriname bedanken alle deelnemers 

aan de Jaarbeurs 2012 alsook een ieder die heeft

bijgedragen aan het welslagen van dit evenement. 

Dankbetuiging
DOSSIER
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HANDELSNAAM

APOTHEEK M.A. 

FRIJMERSUM

COMMANDO HOTEL

BAKKERIJ DIAMOND

MICHAEL KLEMENS

SLAGERIJ ASRUF

R.M. VRIESDE

LASSERIJ NAOMI

W.S. SAERI - 

HARDJOPRAJITNO

CUR AGENCIES

BOUWBEDRIJF S. 

LOETAWAN

CH. RAMOEDIT

K. DARSO

GARAGE OEMAR

PENSION KLEINE HIGHWAY

TJ. SOMAROE - 

CHANDOESING

P. KARTODIMEDJO - 

NGARIMAN

GRONINGEN STAR

M.G. NASROE

A. KARIEMBAKS

W.H. FRANCIS

S. BAIDJNATH

S. TOELSIE

A.F. RENSCH - HOOP

H.P. TJOKRODIRIJO

B. GRIFFITH - BAHADUR

ADRES

Steenbakkerijstraat 50

A.l. Waaldijkstraat 18C beneden

Sir Winston Churchillweg 44

Nason 

Prinsenstraat 2A

Cricketstraat BR. 19

Walther Burnsideweg 177

Sumatraweg o/h Erf v/d Openbare

School 

Jozef Lelystraat 2

Margarethalaan 37

Doekhieweg 39

Koendjbihariestraat 19

Leiding 11a no. 19A

Knikkerstraat 38

Cassialaan perceel 30 BR. 181

Hk Indira Gandhi-/Lelydorperweg 

Paloeloeweg perceel 216

Vredenburg Serie A no. 55

Indira Gandhiweg ter hoogte van de

Goede Verwachting

Citruslaan 14

Tout Lui Faut Middenweg perceel

51

Toekomstweg BR. 55 perceel 202

Houttuinweg BR. 206

Narpatstraat 10

ACTIVITEIT

Winkelier

Pension

Bakker, Bakkerij

Concessionaris, Winkelier

Slager

Taxibedrijf

Lasserij, Slager

Winkelier

Commissionair,

Handelsagent, Importeur

Aannemer, Adviesbureau,

Tekenbureau

Aannemer, Leverancier,

Transportbedrijf, Verhuurbedrijf

Autobusdienst

Taxibedrijf

Pension

Drankinrichting

Standhouder

Autobusdienst

Autobusdienst

Standhouder

Autobusdienst

Fabrikant

Venter

Winkelier

Autobusdienst

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:

WORKSHOP “BELASTINGFORMULIEREN INVULLEN”
Vindt u ook dat u teveel belasting betaald? Zijn belastingen voor u ook onbekend

terrein? Het onjuist invullen van belastingpapieren kan ertoe leiden dat u teveel

betaalt en/of een hoge boete riskeert.

De KKF biedt u in samenwerking met SMART Suriname - Training & Consultancy

hiervoor dè uitkomst.

Voorkom onjuiste belastingaangifte

Voor u wordt er een 3-daagse workshop georganiseerd, waar u op eenvoudige wijze

leert uw belastingformulieren in te vullen. Middels simpele voorbeelden en zorgvul-

dige begeleiding leert u de correcte wijze voor het invullen van belasting aangifte

formulieren.

Programma:

- Verkorte introductie Inkomstenbelasting, Omzetbelasting en Loonbelasting

- Formulieren Inkomstenbelasting, Omzetbelasting en Loonbelasting

- Werkwijze belastingdienst

- Welke biljetten gebruikt de belastingdienst

- Bezwaar en beroep

Datum: 14, 15, 16 januari 2013 Voor registratie: KKF-secretariaat

Tijd: 19.00 - 21.00 uur Tel.: 530311 / 530313

Plaats: KKF-gebouw E-mail: chamber@sr.net

Deelnamebedrag: SRD 250,- p.p.

Sfeerfoto’s Jaarbeurs 2012

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in

Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en  te versterken.


