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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

VCB een volwaardige Result-based
algemene bank
management ofwel RBM
Wendy Castillion BEc, accountmanager bij de VCB, presenteerde op
onze ondernemersavond het thema 'Uw financieel fundament'. Ze
stelde dat de VCB al langer dan 60 jaar de gemeenschap dient en van
een relatief kleine bank is uitgegroeid tot een volwaardige algemene
bank die er steeds naar streeft aan de wensen van haar cliënten tegemoet te komen.

Handel is nog steeds de belangrijkste factor die economische en
sociale ontwikkeling mogelijk maakt. Handelgerelateerde technische
assistentie (HRTA) is dus nog altijd relevant. Maar van de voorzieners
van HRTA (Engels TRTA) wordt verwacht dat zij betere resultaten boeken en begunstigden spelen tegenwoordig een grotere rol in het
bepalen van de aard van de ondersteuning die zij ontvangen.

Missie

Uitdagingen

De VCB acht zich een op
de toekomst gerichte bank
die met deskundige en
gemotiveerde medewerkers optimaal financiële
diensten verleent aan
haar cliënten. Door een
persoonlijke benadering
schenkt de bank speciale
aandacht aan zelfstandigen, startende ondernemers en vaste inkomenstrekkers. Bij de VCB kan
men o.m. terecht voor:
*het openen van giro- en
spaarrekeningen; *termijndeposito's tegen aantrekkelijke rentepercentages;
*geldovermakingen lokaal
en naar het buitenland;
*aankoop en verkoop van
vreemde valuta; *verzekeringszaken; *leningen voor
persoonlijke en/of zakelijke doeleinden.

Kredieten

De VCB biedt diverse kredietvormen aan. Te denken valt aan: persoonlijke
leningen, noodkredieten,

Wendy Castillion BEc
huurkoop financieringen,
hypothecaire leningen en
overbruggingskredieten.
Verder biedt de bank nog
aan: 'second chance' kredieten, vreemde valuta
leningen, kasreserveleningen, woningbouw financiering, en LMISP
leningen. Bedrijfskredieten die aangeboden worden betreffen: rekeningcourant- en investeringskredieten (Srd, Euro,

USd) en seizoenkredieten. Op de afdeling Pandhuis kan men terecht voor
pandkredieten. De inleidster gaf ook de voorwaarden aan waaraan voldaan
moet worden om in aanmerking te komen voor de
diverse krediet- en financieringsvormen die de
VCB aanbiedt. Aldus een
greep uit de presentatie.

ke trend geworden.

Er zijn twee grote uitdagingen. Ten eerste is overheidsgeld schaars en tegelijkertijd wordt de overheid door de publieke opinie onder druk gezet om
het beschikbare geld uit te
geven aan nuttige en
transparant bestuurde zaken. Verlenen van diensten zonder de effecten
daarvan vooraf te hebben
overwogen kan niet meer.
En agentschappen die
voorzien in HRTA/TRTA
moeten voor hun overleving het bereiken van
resultaten kunnen demonstreren. Ontwikkelingsagentschappen zijn niet
langer experts die los van
anderen opereren. Ze
moeten nu werken met en
voor begunstigden in ontwikkelingslanden. En in de
ontvangende landen is
toenemende 'ownership'
over de 'objectives' van
HRTA/TRTA een belangrij-
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KKF is doing it again!

De AgroMade in Suriname- en
ICT-beurs
Vrijdag 27 april - dinsdag 1 mei 2012
Voor deelname kunt u kontakt maken met het KKF-Beurssecretariaat aan de
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Tel.: 530311 / 530313
Fax: 437971
E-mail: chamber@sr.net
Website: www.surinamechamber.com

Wist

u

dat ?

Peter Bakker oud topman van het groot internationaal bedrijf TNT, is nu president
van de World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Een organisatie waarvan 200 ceo's van grote vooruitstrevende bedrijven, waaronder Shell en
Toyota, lid zijn. Het betreft bedrijven die een duurzame toekomst willen creëren voor
ondernemers, de samenleving en het milieu. Bakker is nu baas van een denktank
waar zo'n 60 mensen werken. Hij vindt dat het niet goed gaat met de wereld en heeft
besloten er wat aan te doen. Hij zegt niet het type te zijn voor een milieu- of ontwikkelingsorganisatie; hij is geen activist. "Ik kom uit het bedrijfsleven en heb bij TNT
gezien wat voor veranderingskracht je in beweging kunt zetten. Als progressieve
ceo kun je best dingen doen die een verschil maken voor de wereld", zegt Bakker.
Bij TNT heeft hij dat ook gedaan met het werk voor het World Food Programme en
programma's om klimaatverandering tegen te gaan als 'Planet me'. Peter Bakker is
niet de enige ceo van zijn generatie die zo denkt over duurzaamheid. Enkele anderen zijn Paul Polman bij Unilever, Feike Sijbesma bij DSM, Frans van Houten bij
Philips en nog vele anderen. De invloed van Peter Bakker bij TNT blijkt uit het feit
dat dit internationaal bedrijf (160.000 medewerkers), een van de duurzaamheidkampioenen is van de Dow Jones Sustainability Index. De WBCSD waarvan hij nu
de president is, praat duwt en trekt aan een heleboel bedrijven tegelijkertijd en hij
heeft toegang tot 200 grote bedrijven die over de hele wereld zijn gevestigd. De
echte grote jongens die er toe doen. Verder heeft Bakker toegang tot de leden van
62 regionale netwerken in de wereld die elk tussen de 120 en 1800 leden hebben
en dus kan hij op tienduizenden bedrijven invloed uitoefenen. Bakker die bekend
staat als een 'doener' zegt de WBCSD te zullen omvormen van een 'think tank' in
een 'think-do tank'. De WBCSD heeft een grote rol gespeeld bij het ontwikkelen van
awareness en steeds meer ondernemers beseffen het belang van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (mvo). Toch zijn al die mvo-plannen bij elkaar opgeteld,
volgens Bakker, niet voldoende om de wereld te redden. "Daar ligt dus onze taak"
zegt hij. "In 2050 telt de wereld meer dan 9 miljard mensen en wij willen dat die allemaal een goed leven hebben binnen de grenzen van deze planeet. Dat is duurzaam
en dat is waarmee we aan de slag moeten" aldus Bakker. Zij credo is: 'Business
solutions for a sustainable World’. Toen Peter Bakker van TNT overstapte naar
WBCSD zei hij tegen de medewerkers: "Ik ben hier om de wereld te redden”.

De tweede uitdaging is het
continu voorzien in relevante ondersteuning van
hoge kwaliteit en productieve engagement met de
begunstigden. Hun absorptievermogen is altijd
een risico en dus is het
belangrijk hen te ondersteunen in ontwerp, implementatie en evaluatie van
HRTA/TRTA projecten. De
implementatie van resultsbased
management
(RBM) is een deel van de
oplossing. RBM kan gedefinieerd worden met
'acting with the end in
mind'. Dit verzekert dat in
de fase van planning de
stakeholders betrokken
worden en dat oplossingen gericht zijn op actuele
problemen. RBM implementeren houdt in dat de
verlangde resultaten centraal staan bij het ontwer-

pen van activiteiten en dat
hulpbronnen en tijd dienovereenkomstig worden
gecoördineerd.
Voorts
moet de vooruitgang met
objectieve meetinstrumenten worden gemeten.

Aid for Trade

Het effectief implementeren van RBM vereist van
managers autonomie en
de overtuiging dat deze
benadering hun werk kan
verbeteren. RBM hangt
inderdaad af van vertrouwen van de stakeholders
in de effectiviteit van het
systeem. Andere succesfactoren zijn o.m. goed leiderschap en het vestigen
van een cultuur van verandering door trainingen en
incentieven. Het gaat
vooral ook om het ontwikkelen van een evenwichtigere en productievere interactie met begunstigden. Dit alles in het kader
van Aid for Trade die een

OPROEP

RMD

"Verzamel mensen om je heen die op hun vakgebied toppers
zijn. Geef ze vrijheid maar daag ze ook uit. Mensen moeten
zich afvragen of ze wel echt tot het uiterste zijn gegaan”.
(een ceo)

RBM

Uit het Handelsregister van KKF is gebleken dat vele zaken geen opgave hebben
gedaan van wijzigingen conform art. 17 van het G.B. 1962 no. 187 waaronder:
* Verhuizing
* Stopzetting of wijziging c.q. uitbreiding van activiteiten
* Verandering van eigenaren of bestuurders van bedrijven bijvoorbeeld als gevolg
van overlijden
* Enzovoorts
In verband met het opschonen van dit bestand worden alle ingeschrevenen opgeroepen, om na te gaan of hun gegevens correct zijn en de jaarbijdrage is voldaan.
E.e.a. kan uiterlijk t/m vrijdag 30 maart 2012 ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 en te Nieuw
Nickerie aan de G.G. Maynardstraat no. 32 - 36 tussen 08.00 - 16.00 uur.
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zal de Kamer van Koophandel en
Fabrieken haar Secretaris gelasten te handelen als ware opgaaf gedaan van de
opheffing. (GB 1962 artikel 18 lid 3).
De KKF doet een dringend beroep op haar ingeschrevenen om in hun eigen belang
hieraan gevolg te geven.

KKFacts
Ondernemersavond
Onderwerp:
“Accounting
Challenges for Business in
Suriname”
Inleider: Cyril Soeri, M.A. RA
CISA, Voorzitter van de professional Practice department van de Surinaamse
vereniging van Accountants
(SUVA)
Datum: 20 maart 2012
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats:Beursterrein,Prof.
W.J.A. Kernkampweg 37.
Bezoek de
KKF ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond
van 19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen, leer van
elkanders werk en
problemen en zoek samen
naar oplossingen!

platform biedt aan overheden om beleidsaspiraties
te verwezenlijken via handelsbeleid en investeringen. Sinds de launch van
het Aid for Trade initiatief
in 2006 heeft het programma een geweldige impact
gehad op de private sector
en werd er USD 137 miljard gecommitteerd. Van
dit bedrag ging 44% naar
capaciteitsopbouw
en
53% naar economische
infrastructuur; beide zijn
van essentieel belang
voor de private sector.
Deze sector is steeds
meer geëngageerd geraakt in een variëteit van
Aid for Trade partnerships
met overheden, internationale, regionale en civil
society organisaties. Aid
for Trade voorziet o.m. in
expertise en kennisoverdracht.
RMD

VISIT OUR WEBSITE:
www.surinamechamber.com

Kamer van Koophandel en Fabrieken
Ir. Henk Naarendorp - Voorzitter

Handelsbemiddeling

ONE
STOP
WINDOW

LAND

BEDRIJF

ZOEKT

China

Qingte Group Co. Ltd.

imp., geint. in div. semi trailers,
trucks, trailer axles
qtjt2011@163.com

Heeft u een
vergunning nodig?

Spanje

Naturalia Laboratories
Galaxy Traders
& Exporters

distr. v. gezichts-en lichaamsverzorgingsprod.
j.chova@naturalia.es
imp., prod., grooth., retailers, agent,
herbal stores, hotels etc. v. farmaceutische prod. en cosmetica
galaxy.exporters@gmail.com
imp., grooth., retailers, architec., interieur
decor., agent, leveranc. van div. zandstenen
-hssnmuzaffar@gmail.com
imp. van transmission belting en oil field
prod.
www.mtsincorporation.com

Moet uw vergunning
verlengd worden?

India

India

Menal Exports

India

MTS Incorporation

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

Douanekoersen
M.i.v. 09/03/2012 en tot
nader order

Een rijdend informatiebureau voor advies, begeleiding en microkredieten aan ondernemers.

ROUTE:
di. 20 maart 2012
do. 22 maart 2012

Locatie: Zanderij
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(bij de servicestation)
Locatie: Para
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
(Commissariaat) (wijzigingen voorbehouden)

U.S. dollar
3,35
Euro
4,43
Pound sterling
5,31
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
411,82
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,73
Brazil real
1,94

