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Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 20/1/2015 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 3,89

Pound sterling         5,07   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        279,13   

Trin. & Tob. dollar     0,53   

Guyana dollar (100)  1,62  

Indian rupee (100)    5,43  

Brazil real                1,27

Douanekoersen

CITAAT
"Onder alle bedwelmingen is de machtsroes wel de ergste;

wie daardoor bedwelmd is ontwaakt niet voor hij is gevallen."
(Mahabbarata)

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:

DOSSIER

18085

27583

27951

27998

27999

28260

30001

31943

32923

33282

34445

36773

38897

39893

40920

42891

44794

45160

45899

46714

48547

49585

49881

50037

51726

HANDELSNAAM

K. HANOEMAN

SELVA'S REPTILES

WINTER, HENK J.

W. KONOE

R.C. BHOLA

ALBERTO R. MONTSANTO

E.A. VIERECK

WORLD TRANSIT

BERRYL'S KAPSALON

POWERFUL SPIRIT

SERVICE PLUS 

UITZENDBUREAU

RICARDO ROSHEUVEL

A.M. ADASI

MONORATH REISBUREAU

SIU FAI YAU

AXA BEMIDDELINGSBURO

NASA INFO TECH

GOPAL'S TRADING

DIRK R. BREWSTER

TRANSPORTONDERNEMING

FERHAD

DE ROEP STEM

EETHUIS DIJANTIE

OSCAR FIOREZE

FAST MANAGEMENT &

BUSINESS CONSULTANCY

BIBI Z.B. MOHAMED

ADRES

Van Drimmelenpolder Serie B no.

23B

Libanonweg 176

Dondroebaristraat 7

Ramonweg BR. 80

Debie Bhikharieweg 12

Gonggrijpstraat 101

Gonggrijpstraat 97

Dr. J.f. Nassylaan 29

Gonggrijpstraat 119

Gonggrijpstraat 195A

Dr. J.f. Nassylaan 13A

Gonggrijpstraat 270

Gonggrijpstraat 77

Rode Kruislaan 34

Gonggrijpstraat 18

Gonggrijpstraat 37

Gonggrijpstraat 23

Gonggrijpstraat 130

Kleine Waterstraat en omgeving

Gonggrijpstraat 8

Gonggrijpstraat 162

Gonggrijpstraat 2

Antino/Lawa

Herman Snostraat 31

Waterkant Centrale Markt standno.

118 (3m)

ACTIVITEIT

Drankinrichting, Winkelier

Exporteur

Standhouder

Standhouder

Winkelier

Aannemer

Exploitant

Adviesbureau

Barbier

Autobusdienst

Uitzendbureau

Importeur

Autobusdienst

Reisbureau

Winkelier

Taxateur, Bemiddelingsbureau

Opleidingsinstituut,

Copieerbedrijf

Importeur

Taxibedrijf

Transportbedrijf

Adviesbureau

Standhouder

Mijnbouwbedrijf

Adviesbureau

Standhouder

Ondernemersavond

Onderwerp: “Inhoud en

vormgeving van een cala-

miteitenplan voor uw or-

ganisatie”

Inleider: Max de Ruiter,

consultant Crisis Control  

Datum: di. 27 jan. 2015

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats:KKF-Conferentie-

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

kampweg 37.

KKFacts

De Kamer van Koophandel en Fabrieken organiseert

in samenwerking met haar werkarm Stichting

Suriname Business Information Center, de eerste

innovatie opendag op 7 februari in de KKF-

beurshal. De essentie van de innovatie opendag is om

ontwikkeling opgang te brengen voor en door de

Surinaamse gemeenschap.

INNOVATIE OPENDAG
Heeft u: * eens iets uitgevonden?

* een creatief idee?

* zelf iets nieuws bedacht?

* iets in huis/bedrijf liggen dat u zelf hebt 

gemaakt en voor het gemak thuis/bedrijf 

gebruikt? 

* een ontwerp dat de wereld nog niet kent?

* uit oude of onbruikbare spullen iets gemaakt

dat uniek en nuttig is?

Eigenlijk alles dat u zelf hebt geproduceerd, bedacht of

nagemaakt. 

Dan is dit uw kans om het te delen met de buitenwereld!

Voor registratie of meer info kunt u contact opnemen 
op het nummer 530311 tst. 112 of per e-mail: chamber@sr.net

BMC
Van idee naar business,

was het thema van de

presentatie van H. Doest

waarbij aan de orde wer-

den gesteld: Business

Model Innovation, Pro-

blem Solving/Need ser-

ving = value proposition,

Continuous innovation en

Discontinuous innovation.

Bij Business Model Inno-

vation behandelde Doest

ondermeer zaken als:

Competitive advantage,

Customer needs en

Emerging trends. Hij be-

nadrukte in dit verband

een 4 stappen proces van

Initiatie, Ideatie, Integratie

en implementatie. De in-

leider stelde aan de hand

van een Business Model

Canvas (BMC) de volgen-

de zaken aan de orde:

Key partners, key activity

& Resources, Value pro-

position, Customers rela-

tionship & Channels en

Customer segments. Het

BMC omvatte voorts kos-

tenstructuur en revenuen. 

WIPO
De jurist K. Jakaoemo van

het Bureau Intellectuele

Eigendom (BIE) , dat res-

sorteert onder het Mini-

sterie van Justitie &

Politie, besprak de Wet-

geving van BIE en Inter-

nationale regelgeving. Hij

legde uit wat intellectuele

eigendomsrechten zijn en

weidde voorts uit over

Octrooi (patent), modellen

en tekeningen (Industrial

Design). Jakaoemo gaf

uitgebreid aan wat indus-

triële ontwerpen zijn en

welke producten als zoda-

nig worden aangemerkt

en beschermd. Zijn veel

omvattende presentatie

betrof o.m. diverse con-

venties/verdragen, infor-

matie over de World Intel-

lectual Property Organiza-

tion en veel meer dan bin-

nen het bestek van dit arti-

kel en de beschikbare

ruimte samengevat kan

worden.  De Innovation

Opendag Suriname, wordt

zoals eerder vermeld

gehouden op zaterdag 7

februari a.s. en wel op het

KKF-complex. 

Voor meer informatie:

KKF-beurssecretariaat,

tel. 530311 tst. 112.   RMD

Bij de openingsceremonie in Princess Hotel & Casino benadrukte President Donald

Ramotar van Guyana het belang van de handelsmissie voor business én integratie.

Hij zei o.m. dat in 2014 de voedselimporten van caricomlanden circa US$4 miljard

bedroegen en dat er op dit gebied mogelijkheden zijn voor samenwerking tussen

Guyana en Suriname, die impact in de CARICOM kan hebben. De conferentie werd

in de Guyana International Conference Center, Leliendaal gehouden. Van

Surinaamse zijde waren er presentaties  van de KKF, de ministeries van HI en BUZA

en Suriname Business Center (SBC). Toerisme was een van de vele topics. De

Guyanese minister van HI pleitte voor diversificatie en stelde dat toerisme een grote

inkomstenbron is die beide landen optimaal moeten benutten. Visa problemen voor

buitenlanders die van Guyana naar Suriname v.v. reizen mogen er niet meer zijn. Er

moet een knowledge based economie worden bevorderd en fiscale faciliteiten wor-

den gecreëerd voor alle sectoren. De smokkel vanuit de grens Suriname-Guyana en

het formaliseren van de backtrack route kwamen ter sprake. De conferentie is door

de participanten als zeer succesvol  ervaren en men wil dat een strategie wordt ont-

wikkeld voor sterkere economische en handelsbetrekkingen tussen beide landen. Er

waren na afloop business to business meetings en een persconferentie belegd door

de KKF, LVV, de private sector commission Guyana, de Guyana Chamber of

Commerce & Industry, Guyana Tourism Authority en de Caribbean Association for

Industry & Commerce. Er zijn ook bedrijfsbezoeken gebracht aan woningbouwpro-

jecten, toerisme bedrijven en bedrijvenparken.  RMD

Bij de KKF was er dinsdagavond jongstleden een informatie-avond
over de 'Innovatie Opendag  Suriname' die voor zaterdag 7 februari
2015 is gepland. De circa 100 enthousiaste belangstellenden die hier-
voor naar het KKF-complex waren getogen, werden omstandig geïn-
formeerd via presentaties van de heren H. Doest en K.S. Jakaoemo. 

Informatie-avond Innovatie opendag Suriname

KKF en de Kamer van Berbice (Guyana) hielden i.s.m. de Caribbean
Association of Industries and Commerce (CAIC) van 15-18 januari
j.l. een conferentie in Guyana. Het thema was: "Bringing Business
Together for Suriname - Guyana" en gesproken werd over Business
obstakels en mogelijke oplossingen. Suriname participeerde met
representanten van ons bedrijfsleven, de overheid en ondernemers.

Handelsmissie naar Guyana

Beste ondernemer, uw KKF-jaarbijdrage op tijd

voldoen is een voortreffelijk voornemen. 

Dit kan van ma. - vrij. van 08.00 - 16.00 uur 

bij de kassa van de KKF.

V.l.n.r.: R. Hasnoe (vz. SBIC), K. Jakaoemo en 

H. Doest

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: OSW

KKF - tel. 530311

STOP
ONE

WINDOW


