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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Organisatie blikt tevreden
terug op Kamerverkiezingen
De recentelijk bij de KKF (Paramaribo) en het districtscommissariaat
in Nickerie gehouden Kamerverkiezingen kenmerkten zich door een
gedegen organisatie waarbij aan alle wettelijke vereisten werd voldaan. De bij de organisatie betrokkenen kijken derhalve zeer tevreden
terug op de ordelijk, eerlijk en vlot verlopen verkiezingen.

Drie dagen

Er is kritiek geweest en
onbegrip geuit over het
waarom van drie dagen
stemmen i.p.v. op één
dag. De Kamer zou de
verkiezingen ook graag op
één en dezelfde dag willen
houden, maar daarvoor
zou de wet eerst veranderd moeten worden.
Krachtens de wet moet op
de dag van de stemming
tussen 09:00 en 12:00 uur
worden gestemd en zie
dan in drie uren de circa
9000 kiesgerechtigden af
te handelen. Dat lukt be-

slist niet en dus was de
Kamer genoodzaakt om
gebruikmakend van de
mogelijkheid die de wet
biedt, het stemmen over
meerdere dagen te laten
plaatsvinden. Natuurlijk is
deze situatie niet ideaal
voor ondernemers die in
meerdere bedrijfsgroepen
kiesgerechtigd zijn en
daardoor op verschillende
dagen moeten stemmen.

Stemlokaties

Er kon gestemd worden in
Paramaribo en Nickerie
en sommigen hebben
daarop kritiek geuit. De
organisatie heeft echter
vooraf bekeken hoeveel
kiesgerechtigden er in de
overige districten zijn en
dat aantal bleek zo gering
te zijn dat dit de kosten en
de inspanningen om er
stemfaciliteiten en alles
wat erbij komt kijken op te
zetten, niet rechtvaardigde. Neem nou Brokopondo, Sipaliwini, Marowijne en Coronie met
respectievelijk 9, 10, 51
en 27 kiesgerechtigden.
Wat Commewijne betreft,
is sinds de Wijdenbosch
brug er is het reizen naar
Paramaribo geen probleem. Of er in de toekomst op meerdere commissariaten gestemd zal
kunnen worden, zal afhangen van het aantal
kiesgerechten.

Opkomst

De organisatie had een
opkomst van tussen de 20
en 25 procent van de
9345 kiesgerechtigden
verwacht en het werd uit-

eindelijk 23 procent. Een
goede gissing dus. Van de
610 kiesgerechtigden in
Nickerie kwamen 193
stemmen en van de haast
9000 kiesgerechtigden in
Paramaribo kwamen 1800
stemmen. De meeste
stemmers kwamen met
hun oproepingskaart, wat
aangeeft dat zij die ontvangen hadden. De verkiezingscommissie moest
ongeveer 250 duplicaten
verstrekken en vaak was
dat niet omdat men geen
oproepingskaart had ontvangen maar omdat men
die thuis gelaten had. Van
het Posterijbedrijf dat de
oproepingskaarten
bezorgde, werden in Paramaribo 430 en in Nickerie
200 retour ontvangen. In
Paramaribo werden de
mensen gebeld om hun
oproepingskaart op te halen, wat ook kon op de
dag van de verkiezing. En
in Nickerie werden de
retour ontvangen kaarten
via het Commissariaat alsnog een dag voor de verkiezingen bezorgd bij de
belanghebbenden. De gekozen kandidaten en hun
plaatsvervangers moeten
nog bewilligen en het proces daartoe is inmiddels
ingezet. Ook is bekend dat
de verkiezingen 'a landslide' overwinning zijn geworden voor het team van
Continuïteit en Innovatie,
dat van de 21 zetels 20
veroverde. Van team Binda zijn slechts kandidaat
Luciën Naarden en plaatsvervanger gekozen.

CITAAT

en in het bijzonder ons bedrijfsleven en het
Suriname Business Forum (SBF) een goede
jaarwisseling en een voorspoedig nieuwjaar toe.
KKF KLANTEN
LET OP!
Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?

Schrijf nu in voor de training:
BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING
Deze training wordt verzorgd in 5
modules van 2 dagen per module

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

New Delhi

Jaguar Overseas
Limited

Imp. uit de volgende sectoren: power
generation & transmission, industrial projects, agriculture, ict, automotive, etc.
www.jaguaroverseas.com

u

wenst aan de ganse Surinaamse gemeenschap

RMD

"Wanneer je ervoor kiest om op de moeilijkheden van het
leven met mededogen en liefde te reageren i.p.v. met angst en
twijfel, schep je een hemel op aarde”. (Yor Sunitram)

Wist

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)

dat ?

Evolutie is de opgaande lijn in de ontwikkeling van de complexiteit van organisatie.
Wij mensen zijn het meest complexe wezen op aarde en dus het verst geëvolueerde wezen volgens de evolutie van de fysieke vorm. In de fysieke evolutie (Survival
of the fittest) staat de verst geëvolueerde vorm aan het einde van de voedselketen.
Volgens deze definitie is het organisme dat zijn overleving het best veilg kan stellen
en het best voor zijn zelfbehoud in kan staan, het meest geëvolueerd. De spirituele
mens vindt deze definitie van evolutie ontoereikend. In termen van complexiteit van
organisatie zijn alle mensen gelijkelijk geëvolueerd. Maar stel dat twee mensen even
intelligent zijn, maar dat de een kleingeestig, gierig en egoïstisch is en de ander
grootmoedig en altruïstisch, dan is laatstgenoemde het meest geëvolueerd, zegt de
spirituele mens. Hij zegt dat de waarlijk geëvolueerde mens liefde stelt boven de
fysieke wereld met haar inhoud. Als we slechts met behulp van onze 5 zintuigen de
fysieke werkelijkheid onderzoeken komen wij tot de eerder aangegeven definitie van
evolutie. Fysiek overleven is dan ons fundamenteel criterium omdat wij geen ander
soort evolutie zien. De 5-zintuigelijke mens stelt Survival of the fittest gelijk aan
evolutie. Dit concept plaatst ons in de fysieke arena en heeft dus angst als grondslag. Macht om de omgeving en degenen die er in leven te beheersen blijkt essentieel. Het is uiterlijke macht en de strijd om uiterlijke macht vormt de kern van alle
geweld. Bovendien fragmenteert het zien van macht als iets buiten onszelf, onze
psyche. Tegenover uiterlijke macht staat authentieke macht, die niet oordeelt en die
in de kleinste dingen zin en doel ziet. Authentieke macht is het doel van ons evolutionair proces en haar wortels reiken tot in de diepste bron van ons wezen. De mens
met authentieke macht is een Multi-zintuigelijke mens wiens waarneming boven de
fysieke werkelijkheid uitgaat. Deze mens kan niemand tot slachtoffer maken want
geweld gebruiken komt nimmer in zijn bewustzijn op.

module
module
module
module
module

1:
2:
3:
4:
5:

Ondernemerskwaliteiten
Concretiseren van het idee
Markt en marketing
Productie en organisatie & management
Financieel plan

De Kamer van Koophandel en Fabrieken
maakt hierbij bekend
dat in verband met de
jaarwisseling de openingstijden van het
kantoor als volgt zijn
vastgesteld:
donderdag 29 dec.
en vrijdag 30 dec.
van 08.00 tot 12.00u

Plaats: KKF-Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg no. 37
Voor registratie: Entrepreneurship Support Center, KKF-Hoofdkantoor
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.: 530311

Een rijdend informatiebureau voor advies, begeleiding en microkredieten
aan ondernemers.
VOOR WIE RIJDT DE BUS UIT?
* startende ondernemers: mensen die willen beginnen met een bedrijf
* ondernemers die al begonnen zijn maar nog advies en begeleiding nodig hebben.

KIJK UIT NAAR DE MICRO ONDERNEMERS EXPRESS, HET MOBIELE
KANTOOR DAT ZICH DOOR STAD EN DISTRICT BEGEEFT!
ROUTE:
di. 27 december
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Plaats: Zanderij
do. 29 december
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Plaats: Saramacca

www.surinamechamber.com

De verkiezingen verliepen
dit jaar over alle bedrijfsgroepen omdat er in elke
groep meerdere kandidaten op de lijst stonden.
Daardoor vergden deze
verkiezingen veel meer
inspanningen dan vorige
verkiezingen waarbij een
team bij acclamatie werd
gekozen. Deze keer stonden twee teams tegenover
elkaar en moesten er dus
faciliteiten in orde worden
gemaakt zoals stemlokalen en stembussen. Bovendien moest er een
nieuwe
onafhankelijke
verkiezingscommissie
worden geïnstalleerd. Ir.
Lothar Boksteen die zijn
sporen op dit gebied heeft
verdiend, werd als Voorzitter in stelling gebracht
en samen met de overige
leden van de verkiezingscommissie, de heren A.
Abas en mr. J. Kemp,
werd er vakkundig werk
verzet waarop niets valt af
te dingen.

VISIT OUR WEBSITE:

Anders

Douanekoersen
M.i.v. 13/12/2011 en tot
nader order

U.S. dollar
3,35
Euro
4,44
Pound sterling
5,23
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
430,48
Trin. & Tob. dollar 0,53
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,34
Brazil real
1,84

