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Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 26/11/2014 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,16

Pound sterling         5,25   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        283,16   

Trin. & Tob. dollar     0,53   

Guyana dollar (100)  1,62  

Indian rupee (100)    5,41  

Brazil real                1,32

Douanekoersen

CITAAT
"Bij vele columnisten loopt de tekst van de duim die het verzint naar de vinger die

tikt zonder hart en hersenen te passeren”. (Piet Grijs)
"Een goede journalist zet altijd vraagtekens bij informatie, laat zich nooit door 

autoriteiten imponeren noch fêteren en slikt nooit iets voor zoete koek”.
(Romadoroe)

Ondernemersavond

Onderwerp: “Informatie

avond Asycuda World

Systeem voor importeurs

en exporteurs”

Inleiders: R. Mendonca

en H. Narain, Ministerie

van Financiën 

Datum: di. 9 dec. 2014

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37.

Onderwerp: Tripp Lite

Integrated Solutions

Inleider: Arturo Gonzales  

Datum: di. 9 dec. 2014

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: Seltech-gebouw,

Prof. W.J.A. Kernkamp-

weg 76.

KKFacts

Jaarbeurs
Op de beurs stonden 174

bedrijven die zo goed als

alle sectoren van onze

economische bedrijvig-

heid vertegenwoordigden

alsook stands van de

overheid die informeerden

over de recente sociale

wetten, de komende ver-

kiezingen, zaken het

MINOV betreffende en

meer. De ICT sector was

weer prominent aanwezig

met spelers als Telesur en

Digicel en andere ICT

gerelateerde organisaties

en bedrijven. En natuurlijk

waren er behalve andere

grote spelers zoals H.J.

Group of Companies, CIC

ook vele kleinere onder-

nemingen die hun produc-

ten e/o diensten effectief

konden promoten. Het

was weer duidelijk dat de

Jaarbeurs van de KKF als

geen ander in Suriname,

ondernemingen en instan-

ties de gelegenheid biedt

oog in oog,  in contact te

treden met het grote

publiek. Want ook dit jaar

kreeg het KKF beurzen-

complex vele tienduizen-

den bezoekers over de

vloer die kennis hebben

kunnen nemen van wat

verhandeld wordt aan pro-

ducten en diensten op de

Surinaamse markt en wat

wij exporteren. Bovendien

hebben bezoekers door

het unieke en het door

hen gewaardeerde karak-

ter van de Jaarbeurs ook

ruimschoots kunnen pro-

fiteren van diverse aan-

trekkelijke aanbiedingen

van de deelnemende

bedrijven. Er is business

gedaan er zijn contacten

gelegd en het MKB is

weer eens effectief onder-

steund door de KKF.

BUSOS
De Business Support

Organization Suriname

(BUSOS), een werkarm

van de Kamer, die deze

beurs organiseert, mag

met gepaste trots terug-

zien op het succesvolle

verloop van de beurs. 174

bedrijven, circa honderd-

duizend bezoekers, het

grootste jaarlijkse evene-

ment in Suriname, ruime

opportunities aan het

bedrijfsleven geboden,

verrijking van het uit-

gaansleven, som maar

op: dat is niet niets. Ook

staf en personeel van de

Kamer en Kamerleden die

zich enorm hebben inge-

zet mogen delen in dit

succes. De crowd-ma-

nagement was perfect en

er was een hoge mate van

klanttevredenheid bij zo-

wel het publiek als bij de

participanten.           RMD

De KKF-Jaarbeurs 2014 hebben we achter de rug en voor de Kamer
en de participanten is daarmede een hectische, maar beslist ook vol-
doeninggevende jaarlijkse periode afgesloten. De outlook van het
geheel was zeer professioneel en evident was de hoge kwaliteit van
het beursgebeuren. BUSOS proficiat, maar ook participanten en
bezoekers proficiat voor uw belangrijke bijdrage aan het succesvol
verloop van de 17e editie van de KKF-Jaarbeurs.  

KKF-Jaarbeurs traditiegetrouw

door vele tienduizenden bezocht  

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

25010

25106

25199

25202

25223

25241

25260

25267

25320

25339

25428

25500

25518

25555

25601

25614

25667

25713

25735

25781

25863

25999

26728

26735

26756

HANDELSNAAM

WINKEL S. BRAWAN

K.L. VOLKERTS

A. DIMA

R. BROMIKKIE

BINO'S TAXI EN 

AUTOVERHUURBEDRIJF

B.A. ABDOEL - JABBAR

A.M.J. PETRICI

RUDIE S. RAMDIN

A.J. AMATODJA

A.N. THOMAS

R. DJOJOBESARI

J.L. KAFFE

B. SCHEINEMAN

A.P. DIPOKROMO

WINKRIE GI FOLKOE

HOUTMARKT MEERZORG

POPI - JOHN

J.A. LEIDSMAN

S. MOEHAMAD

H.A. WOOJE

R.J. PANE

W.N. NATANIEL

SALMA ROTIE PLAZA

ALPHA EXOTICS

R. BUTH

ADRES

Apoematapoe 

Purmerendweg 6

Manlobie 

Malobie 

Kinderhuisweg 1

Sophia'slustweg BR. 21

Nissalaan 12

Heiligenweg 

Kankantriestraat Markt-Zuid

Pikien Poika 

Meerzorg nabij de veerbrug

Posoekondre 

Apoematapoe aan de boven

Marowijnerivier

Reineweg 73

Manlobie 

Commissaris Thurkowweg BR. 97

Rampersadweg 25

Nieuw Ganzee 

De Hulp km. 26

Floris Zwakkestraat 22

Arminavallen 

A.K. Doerga Shawstraat 34

Tatacolinstraat 43

Tasistraat 18

ACTIVITEIT

Winkelier

Autobusdienst

Winkelier

Winkelier

Verhuurbedrijf, Taxibedrijf,

Transportbedrijf

Standhouder

Autobusdienst

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Eet- En Drankinrichting

Taxibedrijf

Drankinrichting

Winkelier

Lasserij, Constructiebedrijf

Winkelier

Winkelier

Exporteur

Aannemer

Autobusdienst

Taxibedrijf

Exporteur

Winkelier

Eetinrichting

Exporteur

Importeur, Exporteur

Het vastleggen van bedrijfsgegevens in het Handelsregister (HR) is zo
belangrijk dat dit register ook wel de "Burgerlijke Stand" van het bedrijfs-
leven wordt genoemd. Aangezien het Handelsregister dagelijks wordt
geraadpleegd door het bedrijfsleven, dienen de gegevens correct en
actueel te zijn.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) roept daarom: 
- personen en bedrijven die economisch actief zijn en nog niet zijn 

ingeschreven in het Handelsregister van de KKF, op zich alsnog te 
registreren.

- personen en bedrijven die in het Handelsregister voorkomen op om de
huidige zaak- en persoonsgegevens door te geven, indien wijzi-      
gingen zijn opgetreden.

- personen en bedrijven die staan ingeschreven en niet meer econo-
misch actief zijn, op om zich te komen uitschrijven dit in eigen belang.

- personen en bedrijven op om de KKF jaarbijdrage te voldoen.

Gelieve rekening te houden met het feit dat nieuwe inschrijvingen uit-
sluitend op afspraak geschieden. Voor meer info of voor een afspraak
kunt u bellen op de telefoonnummers: 530311 of 530313. 

Openingstijden KKF: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken en de

Stichting Business Support Organization

Suriname bedanken hierbij allen die hebben

bijgedragen aan het welslagen van de onlangs

gehouden Jaarbeurs 2014

Dankbetuiging

uWist dat ?

Het is essentieel voor ondernemers dat zij zich in hun vakgebied blijven ontwikke-

len. De wereld om ons heen verandert continu en stilstaan is dus geen optie.

Deskundigen op het gebied van het ondernemerschap beseffen dat heel goed en

breiden hun kennis constant uit om meer inhoud te kunnen geven aan hun lezingen

en workshops. Ondernemerschap gaat om waardecreatie, het creëren van toege-

voegde waarde voor jezelf en anderen. Hierin staat centraal het uitdragen van je

visie, het creëren van vrijheid om te handelen en tevreden klanten. "Hoewel het

genereren van omzet en winst erg belangrijk is voor de continuïteit van het bedrijf,

is het voor de ondernemer meestal niet de primaire drijfveer" zegt Josette

Dijkhuizen, die vooral in de psychologie van het ondernemerschap is geïnteres-

seerd. Succes en geluk van de ondernemer is het centrale thema in haar onder-

zoek. Dit is anders want meestal gaat de aandacht uit naar de materiële kant van

het ondernemen waarbij het objectieve succes, veelal met financiële parameters, in

de schijnwerpers staat. "Jammer" zegt Dijkhuizen,"want voor de meeste onderne-

mers staat het eigen succes en geluk voorop."  Bij ondernemers speelt passie een

belangrijke rol. Bij sommigen is deze passie compulsief (werkverslaving en strain)

en bij anderen merk je een harmonieuze vorm (bevlogenheid, motivatie). Onder-

nemers lijken volgens onderzoek sterke emotionele eisen te ondervinden. Zo zijn ze

altijd in gedachten bij het bedrijf en voelen de onzekerheid van het functioneren van

zichzelf en de onderneming. Het tegenwicht voor deze emotionele eisen lijkt te lig-

gen op het terrein van autonomie (outsourcing en delegeren van taken). Succescri-

teria zijn voor vele ondernemers:  persoonlijke satisfactie op de eerste plaats, winst-

gevendheid op de tweede plaats gevolgd door tevreden stakeholders/klanten. Het

blijkt dat wanneer de ondernemer zijn persoonlijke waarden in overeenstemming

weet te brengen met de bedrijfsstrategie, dit leidt tot meer welbevinden en tevre-

denheid.

Sfeerfoto’s Jaarbeurs 2014

Follow us on:    
www.facebook.com/kkf.suriname

KKF Suriname 

OPROEP


