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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 11 augustus 2014 Nr. 655

Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 5/8/2014 en tot nader

order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,50

Pound sterling         5,64   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        326,49   

Trin. & Tob. dollar    0,53    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,50  

Brazil real               1,49

Douanekoersen

CITAAT
"De drang je te moeten profileren is een kenmerk van 

middelmaat en geestelijke armoede, omdat het merendeel van
de samenleving daarmee behept is. Maar als je in jezelf rust

vindt, met jezelf tevreden bent en jezelf niet vergelijkend
waarneemt, ben je in harmonie met het universum”. 

(Yor Sunitram)                                       

uWist dat ?

Ondernemersavond 
Onderwerp1: “Een nieuwe

kijk op management” 

Inleider: Drs. Jeff Wirht van

JSCW Management Sup-

port

Datum: 12 augustus 2014

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Onderwerp2: “Caricom

Interactive Marketplace

Suspension Procedure

(CIMSuPro)

Keynote speaker: Rahid

Doekhi (Voorzitter van de

E-Government Commis-

sie)  

Datum: 12 augustus 2014

Tijd: 20.00 - 21.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37.

Bezoek de KKF-ondernemers-

avonden. Elke dinsdagavond

van  19.00 - 20.00 uur.  

Actuele onderwerpen. 

Leer elkaar kennen, leer van

elkanders werk en problemen

en zoek samen naar 

oplossingen!

KKFacts

PUM zendt gepensioneerde experts uit naar meer dan 70 landen waar
zij op aanvraag ondernemingen en instellingen adviseren en dien-
sten verlenen. Op onze laatstgehouden ondernemersavond werd
door Rene van Essen (ex-directeur VSB) en Kenneth Woei-A-Tsoi
(directeur VSB) aangegeven wat de PUM voor ons MKB kan beteke-
nen. PUM streeft naar positieverbetering van bedrijven, uitbreiding
van de werkgelegenheid en de toepassing van schone productiepro-
cessen. 

PUM adviezen en 
diensten aan MKB

MKB
Het MKB wordt wel de

ruggengraat van de eco-

nomie genoemd en in het

kader van duurzame ont-

wikkeling en werkgele-

genheidscreatie is het van

groot belang dat landen

hun MKB koesteren en

faciliteren opdat het kan

groeien en floreren. Maar

zaken die vaak bij het

MKB ontbreken zijn: ma-

nagement capaciteit van-

wege de relatief kleine

omvang van bedrijven,

financiële middelen om

kostbare diensten in te

kopen (financiën, HR, juri-

disch, training), kennis (ze

weten niet wat ze niet

weten). PUM wil het ken-

nishiaat opvullen. Zij zet

vrijwilligers (senior ex-

perts) in die hun sporen

hebben verdiend in het

bedrijfsleven. Het hoofd-

kantoor is in Den Haag.

De organisatie telt 125

stafvrijwilligers, 42 perma-

nente stafleden, 250 loka-

le vertegenwoordigers en

3200 senior experts.

Positie
Pum wordt gesubsidieerd

door de Nederlandse

overheid en is lid van de

Europese sectororganisa-

ties CESES. Zij is een toe-

voeging op de markt voor

business consultancy en

schakel met het Neder-

landse bedrijfsleven via

business links. Het groot-

ste deel (80%) van Pum's

klanten is het MKB en

20% bestaat uit MKB on-

dersteunende organisa-

ties. De senior experts die

ingezet worden hebben

meer dan 30 jaar profes-

sionele ervaring met een

relevant netwerk en brede

visie en de capaciteit om

te improviseren. De ex-

perts vertegenwoordigen

een breed waaier aan

expertise. Er werd inge-

gaan op de impact van

PUM in de wereld, haar

resultaten en voorbeelden

uit de praktijk.

Kracht
De kracht van Pum werd

alsvolgt samengevat: *op-

vullen van het kennishiaat

van het MKB in ontwikke-

lingslanden en opkomen-

de markten; *uitzenden

van Nederlandse senior

experts met een wereld

aan kennis en ervaring,

netwerken en enthousias-

me; *werkzaam in 70 lan-

den wereldwijd; *advies in

bijna elke sector: *korte

projecten op maat, op de

werkvloer; *vaak direct re-

sultaat op de bedrijfspres-

taties etc. Meer weten

over PUM kan op

www. pum.nl       

RMD

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

24867

24873

24881

24894

24910

24911

24912

24913

24914

24920

24933

24936

24939

24944

24949

24952

24958

24960

24966

24980

24984

24988

50388

51409

52296

HANDELSNAAM

E.I. KOMPROE - HENNEP

DIANA NAHAR'S IMPORT

ADVIESBUREAU VOOR 

BOUWMATERIALEN UITENWERF

INCASSOBUREAU "SANS

PAREIL"

EXPORTBEDRIJF G.C. PLET

C.F. VALIES

H.A. TRIEBEL

ONS BELANG 

KARTOIKROMO - TASEMAN

IMPORTBEDRIJF R.N. 

ABDOEL

KENNETH ROBBY

RAMSARAN

W. JONISIE

ASHANA INTERNATIONAL

JHON A.L. SABAJO

DARMIN SOSEMITO

GROSSIERSBEDRIJF

MEKKA

HENK FRANKLIN VALIES

P. SINGOWIKROMO

WINKEL APONSI

SURINAAMSE DRAAD EN

PLAAT INDUSTRIE

NINTENDO ARCADIA

RANDJIT SEWMAR

M.R. DJOJOSOEMARTO

VITEX GIFTS & MORE

THE HAPPY FAMILY

CARWASH

TEJE'S EXPORTBEDRIJF

ADRES

Dosoestraat 6

Awensaistraat 4

Cayottestraat 20

Erosstraat 6

Gegwastraat 20

Domburg 5e Straat 84

Korfbalstraat 1

Julianaweg 77

Ds. Martin Luther Kingweg BR. 58

Steenbakkerijstraat Omgeving Vcb 

Steenbakkerijstraat Omgeving Vcb 

Bikanerweg BR. 6

Anthuriumstraat 1

Tillystraat 46

Kalpoeprojekt 33

Meerzorg Nabij De Veersteiger 

Magda Ville 

Saramaccadoorsteek Hal 6c Noord

Frederik Derbystraat 141D

Maagdenstraat Omgeving Penny

Garden 

H.j. De Vriesstraat 21

Commewijnestraat 41

Johannes Mungrastraat 62A

Limesgracht 73

ACTIVITEIT

Standhouder

Importeur

Adviesbureau

Incassobureau

Exporteur

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Winkelier

Importeur

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Exporteur

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Grossier

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Winkelier

Fabrikant

Verhuurbedrijf

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Winkelier

Autowasserij

Exporteur

Digitale televisie is momenteel in zwang. Maar de laatste innovatie is zij niet, dat is

de 3-D televisie die een drie dimensionaal beeld geeft. Wij laten de 3-D hier buiten

beschouwing. Er bestaan drie gangbare soorten beeldschermtechnologieën: de Lcd

televisie, de plasmatelevisie en de beeldbuistelevisie. Lcd is betrekkelijk nieuw, plas-

ma iets ouder (jaren 90) en de beeldbuis veel ouder (Vóór de jaren 50). Een tv-beeld

bestaat uit vele beeldpunten in de kleuren rood, groen en blauw. Bij de beeldbuiste-

levisie gaat het om fosforescerende beeldpunten op het scherm en drie elektronen-

kanonnen die achterin de beeldbuis zijn gemonteerd. Deze kanonnen schieten elek-

tronen met hoge snelheid tegen de beeldpunten, waardoor ze oplichten en aan de

buitenkant zichtbaar worden. Om een willekeurige kleur te verkrijgen worden de kleu-

ren rood, groen en blauw gemengd. Dat gebeurt door de gekleurde beeldpunten op

een bepaalde plaats in een bepaalde verhouding te laten oplichten. Zo kan een heel

palet van kleuren worden gegenereerd, want onze ogen zijn niet in staat de afzon-

derlijke punten te onderscheiden. Een Lcd scherm straalt zelf geen licht uit maar

manipuleert het omgevingslicht of het licht dat vanaf de achterzijde door kan stralen.

Lcd staat voor liquid crystal display. Elke pixel uit het scherm bestaat uit twee groe-

pen vloeibare kristallen; vandaar de naam. Bij plasma tv worden de beeldpunten

gevormd door gasontladingslampjes (vergelijkbaar met het principe van een TL

lamp). Elektrische energie wordt aan het gasmengsel toegevoegd. Het onstabiele

plasma geeft de opgenomen energie af in de vorm van warmte en een ultraviolette

straal (foton) waarna een fosforescerende laag het ultraviolette licht omzet in zicht-

baar licht. De kleur van dit licht wordt bepaald door het fosfor. Onderdeel van de tele-

visietechniek zijn de frequenties voor ontvangst en uitzending. Natuurlijk gaat het om

veel ingewikkelder technieken/processen dan wat hier zo luchtig is beschreven.

Jaarbeurs 2014

Inschrijving voor deelname m.i.v. 4 aug.

27 nov. - 3 dec.
Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 

Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat

Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net

Website : www.surinamechamber.com

Het Suriname Business Forum (SBF), organiseert in samenwerking
met het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs en
Volksontwikkeling een stakeholders-meeting m.b.t. zijn Copyrights
project. Deze meeting wordt gehouden op donderdag 14 augustus
2014 in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
(KKF). Doel is het informeren van alle belanghebbenden en het mee-
nemen van hun bijdragen en inzichten in het project.

Stakeholdersmeeting SBF

Copyrights project

SBF
Het Suriname Business

Forum (SBF) is een dia-

loogplatform van de pu-

blieke - en private sector

ter stimulering van de

lokale productie in Suri-

name gericht op een duur-

zame en innovatieve ont-

wikkeling van de lokale

private sector en ter ver-

sterking van de nationale

economie. Het SBF richt

zich bij het stimuleren van

ondernemerschap naast

de bestaande markten

ook op de verdere ontwik-

keling van nieuwe mark-

ten en sectoren met groei-

mogelijkheden, bijvoor-

beeld de sectoren geba-

seerd op auteurs- en

auteurs gerelateerde

rechten (Copyrights). Stu-

dies in vele landen heb-

ben aangetoond dat deze

sectoren een belangrijke

bijdrage leveren aan de

nationale economie.

WIPO
Het SBF werkt samen met

de World Intellectual

Property Organization

(WIPO) aan een project

getiteld: "Preparation of a

Study on the Contribution

of Copyrights and Related

Rights-Based Industries to

the National Economy of

Suriname". Dit project

moet inzicht verschaffen in

de economische omvang

van de Copyrights secto-

ren in Suriname door een

schatting te maken van

o.a. hun aandeel in het

Bruto Binnenlands Pro-

duct (BBP), hun bijdrage

aan de nationale werkge-

legenheid en hun aandeel

in de internationale han-

del. De resultaten van dit

project moeten leiden tot

voorstellen voor beleid,

strategie en institutionele

versterking gericht op de

bevordering, groei en ont-

wikkeling van de Copy-

rights sectoren in Suri-

name. In maart en april j.l.

werden al een aantal sta-

keholders betrokken en

geïnformeerd over dit pro-

ject. 

Project
De uitvoering van het pro-

ject doorloopt vier fasen:

1) identificatie en classifi-

catie van de copyrights

(sub) sectoren; 2) verza-

meling van data (cijfers

van copyright activiteiten)

door raadpleging van di-

verse bronnen w.o. het

Algemeen Bureau voor de

Statistiek (ABS); 3) Ana-

lyse van de data en het

verrichten van schattingen

op basis van economisch

statistische methoden; en

4) presentatie van de re-

sultaten. De copyright

sectoren zijn in vier cate-

gorieën onderverdeeld:

kernsectoren, deelsecto-

ren, afhankelijke sectoren

en niet toegewijde secto-

ren. Voor meer informatie

kan men terecht bij de

consultant van het project,

Swami Girdhari tel.

491360 of info@s3mc.

com en bij het Suriname

Business Development

Centre (SBC) tel. 499010

of secretary@sbc.sr en

info@sbc.sr.     

RMD

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor 

economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, 

te vertegenwoordigen en te versterken.

K. Woei-A-Tsoi (L) en R. van Essen (R)


