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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 26 november 2012 Nr. 568

M.i.v. 14/11/2012 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,27

Pound sterling         5,32   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        421,86   

Trin. & Tob. dollar    0,52   

Guyana dollar (100) 1,63  

Indian rupee (100)   6,10  

Brazil real               1,64

Douanekoersen

ROUTE:     
di. 27 nov. 2012              Plaats: Nw. A’Dam                           Tijd: 08.00 - 14.00 uur

do. 29 nov. 2012             Plaats: DC-Commissariaat Para       Tijd: 08.00 - 14.00 uur    

(Wijzigingen voorbehouden)

Brazilië

26 februari - 1 maart

2013: Vitória 2013 Stone

Fair” - 35th International

Marble and Granite Fair”

Locatie: Vitória, Espirito

Santo     

www.vitoriastonefair.com.

br

Logische stappen

voor regionale 

integratie

Grenada
Deel uitmaken van de

value chain (waarde

keten) kan voor boeren

meer geld betekenen en

een stabiel inkomen.

Participeren in dit sys-

teem kan leiden tot nieu-

we vaardigheden en ver-

beterde werkwijzen. In

Grenada werkt men aan

het herstel van de noot-

muskaatsector en het ont-

wikkelen van een value

chain om de sector con-

currerender te maken. De

nootmuskaat was ooit een

sleutel export product

voor Grenada maar door

orkanen die het eiland

troffen leed de sector een

enorme terugval. In 2001

was Grenada nog de op

een na grootste exporteur

van nootmuskaat ter we-

reld. Nu staat het op de 9e

plaats en tracht het via het

waarde keten systeem de

oude glorie te herstellen.

Waarde toevoegen is

hoeksteen van het plan.

Dit omvat het produceren

van essentiële oliën,noot-

muskaat poeder voor culi-

nair gebruik, gebruikma-

ken van harde buitenkant

van de noot voor

lichaams- en schoon-

heidsproducten en het ont-

wikkelen van nootmuskaat

medicinale producten. In

India is deze sector  en het

VCS goed ontwikkeld.

Grenada heeft daarom zijn

experts er naar toe ge-

stuurd om de toepassing

van value chain system in

dat land te bestuderen.

Guyana
In buurland Guyana zijn er

in het rurale gebied twee

ondernemingen die de bin-

nenlandse bevolking in

staat stellen waarde toe te

voegen aan lokale produc-

ten. Circa 600 bewoners,

hoofdzakelijk vrouwen

werken voor het particulie-

re bedrijf Guyanese com-

pany Amazon Caribbean

Ltd (AMCAR), die ananas

en heart-of-palm (euterpe

oleracea) oogst, verwekt

en ingeblikt exporteerd.

Deze producten zijn erg

gewild in Europa. Lokale

boeren leveren de verse

producten aan en vrou-

wen zijn getraind om ze te

verwerken en te verpak-

ken voor de export. An-

deren zijn betrokken bij

het transporteren en het

labelen van de producten

en integreren zo een ke-

ten van spelers van diver-

se gemeenschappen in

Guyana. Costa Rica en Sri

Lanka zijn echter zware

concurrenten van Guya-

na. En een jaar geleden

werd  met de belangrijkste

opkoper met moeite over-

eenstemming bereikt na-

dat deze prijsverlaging

voor ananas eiste op straf-

fe van verlies van de

markt.                       

RMD

In de hedendaagse zeer concurrerende 'agrifood' markten, is er een
groeiende druk om kwaliteit te verhogen en kosten te verlagen. Dit
kan nieuwe deuren openen, maar het houdt ook uitdagingen in voor
producenten en verwerkers in ACP landen. Er is een 'value chain sys-
tem' (VCS) die voordelig kan uitpakken voor alle partijen. Het voorziet
kopers van betrouwbare producten en boeren van een verzekerde
markt. 

Strategische keuzen 

kansen en risico's

uWist dat ?

Tot volgend jaar zal er geen 'Ondernemersavond' gehouden worden. De drukte bij

de KKF vanwege de traditionele jaarbeurs laat het in deze periode van het jaar niet

toe. Ondernemers hebben het erg druk vanwege deze jaarbeurs maar ook daarna

vanwege de komende kerstdrukte en de jaarwisseling. Wanneer de KKF en zijn

doelgroep, het bedrijfsleven, volgend jaar in rustiger vaarwater zijn beland, zullen

ondernemers en andere belangstellenden weer uitgenodigd worden om te komen

luisteren en van gedachten te wisselen met key-note speakers op de 2013 serie van

de KKF ondernemersavonden. Wat deze avonden zo zinvol maakt,  naast de ver-

strekte deskundige informatie, is dat  op het eind van zo'n avond ook onderling infor-

meel bijgepraat kan worden. Niet zelden heeft dat geleid tot bruikbare hints naar

mekaar toe. Daarom worden in de serie ondernemersavonden ook wel avonden

gereserveerd, waarbij er geen inleider is die een bepaald onderwerp presenteert,

maar waarbij ondernemers met elkaar van gedachten wisselen over knelpunten en

problemen die in het ondernemen worden ervaren en die opgelost moeten worden.

De KKF kan met de zo vrijgekomen informatie van haar doelgroep beter aan de slag

bij het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven. Het grote belang van de

ondernemersavonden wordt algemeen erkend. Niet zelden werden door de des-

kundige presentaties over diverse thema's en de onderlinge uitwisselingen van

ervaringen en kennis, ogen geopend voor mogelijkheden om beter te kunnen onder-

nemen en te innoveren. Kortom: de key-notes van de deskundige inleiders geven

altijd stof tot nadenken en vooral ook energie om te doen wat nodig is en waar

gewenst of noodzakelijk, te veranderen. Een ondernemer merkte eens op dat het

ook gaat om bijdragen aan wat hij 'business happiness' noemde. Als de politiek blijft

zorgen voor stabiliteit en verbetering van het business klimaat en onze ondernemers

innovatiever worden, kunnen wij ons opmaken voor een nieuw Surinaams opti-

misme/elan en duurzame opleving van ons bedrijfsleven.

CITAAT
"Efficiënt management zonder effectief leiderschap is als 
het willen rechtzetten van de dekstoelen op de zinkende

Titanic.  No management succes can compensate for failure
in leadership." (Stephen R. Covey)

START NATIONAAL

CERTIFICERINGSPROGRAMMA

Het Nationaal Certificeringsprogramma (NCP) heeft tot doel "HET OPZETTEN,

IMPLEMENTEREN EN CERTIFICEREN VAN DIVERSE KWALITEITSMANAGE-

MENTSYSTEMEN VOOR DE PUBLIEKE EN PRIVATE SECTOR".  

In de afgelopen 5 jaren zijn er drie pilot-projecten succesvol afgerond. Het

Ministerie van Handel en Industrie heeft gemeend dit kwaliteitsproject een perma-

nent karakter te geven en zal in januari 2013 het Nationaal Certificeringspro-

gramma launchen. Dit programma is het resultaat van een goede samenwerking

tussen de publieke en private sector waarbij het gemeenschappelijk doel centraal

staat. 

De projecten zijn succesvol uitgevoerd door Surinamers en voor Surinamers. 

Certificeren heeft vele voordelen voor de verbetering van uw bedrijf. Voor nadere

informatie over dit programma zal er op 3 december 2012 een informatie sessie

georganiseerd worden.  

Lokatie:  Vergaderzaal Ministerie Handel en Industrie 

Tijd:       19:00 - 20:00u  (Inloop: 18:30u)

U kunt zich voor deelname opgeven bij Suriname Business Development Center

(SBC), Executive Office of the Suriname Business Forum (SBF), Contactpersoon:

Dhr. W.Wielson, Hofstraat 1 - 4th Floor, tel-nr.:  471521, email: info@surinamebu-

sinessforum.org.

JAARBEURS 2012
za. 8 t/m vr. 14 december

dagelijks gaan de poorten vanaf

17.00 uur open op het KKF-beursterrein 

ingang Benjaminstraat

VOORVERKOOP KAARTEN
zijn vanaf zaterdag 8 december van 10.00 - 16.00 uur verkrijgbaar in het

gebouw van de KKF aan de  Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. 

Deze kaarten zijn slechts geldig op de dag waarop u ze koopt en ze 

verschaffen uitsluitend tussen 17.00 - 19.00 uur via de ingang aan

de Kernkampweg toegang tot het beursterrein. 

N.B. na 19.00 uur wordt deze ingang gesloten.

ENTREE
Volwassenen: SRD 6,- p.p.

Kinderen t/m 10 jaar en 60+sers: SRD 3, p.p.

STALLING
van bromfietsen en fietsen kan op het terrein van het Surinaamse

Padvindsters Gilde allernaast de KKF aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg.

DE JAARBEURS, HET GROOTSTE SURINAAMS 
EVENEMENT EN ALTIJD DE MOEITE WAARD!

Meer dan 150 bedrijven doen mee in 595 stands.

Don’t miss this fair!  It’s KKF doing it again!

De KKF bevordert 
een cultuur van 

ondernemerschap
en daardoor

economische groei
in Suriname 

door het zakenleven
te dienen, te 

vertegenwoordigen 
en  te versterken.

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.


