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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 21 oktober 2013 Nr. 614

M.i.v. 16/10/2013 en tot

nader order

U.S. dollar               3,35   

Euro 4,54

Pound sterling         5,36   

Ned. Ant. gld. 1,88   

Yen (10.000)        341,16   

Trin. & Tob. dollar    0,52    

Guyana dollar (100) 1,62  

Indian rupee (100)   5,45  

Brazil real               1,54

Douanekoersen

Logische stappen

voor regionale 

integratie

CITAAT
"Zwakheden, fouten, vergissingen, zorgen, ongerustheid,

angst en twijfel , zijn gevolgen van een gebrek aan beheer-
sing over het eigen denken”.     (Inayat Khan)         
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HANDELSNAAM

L. AMATDAKOEN - 

MERTOIKROMO

RO LINE

J. BERIKA

T. SINGAWIREDJA - 

KOSOREDJO

D.H. GUNTHER

J.F. ALEXIS

S.R. MONTROOS

R.G. BHOEKHAN

J.J.J. ELIAZER

J.R.W. MELEN

A.R. TAXI SERVICE

M.L. SOEKHA

IMANUELLA FASHION

R. MAHABIERSING

RESTAURANT MADINAH

M.E. AMATO

NOL'S BOLLENWINKEL

P. LALBIHARIE

R.R. PLET

H. MAIN

F.S. IROKROMO

S. DJOJOKROMO

O. MOLE

IMPORTBEDRIJF M.A. IMAMI

GARAGE ALTAAF

ADRES

Jagdeiweg BR. 25

Nieuw Weergevondenweg 248

Pietersburgweg 5

Commissaris Weytinghweg BR. 247

Surinamestraat 33

Groenhartweg BR. 33 perceel 8

Steenbakkerijstraat Omgeving Vcb 

Steenbakkerijstraat Omgeving Vcb 

Tijgerkreek Serie D perceel 79

Ramgoelamweg 35

Cornelis Prinsstraat 6

Noordpoolweg BR. 12

Hk Amethist-/chroomstraat 38

Leiding 8 BR. 2

Skrivimankotistraat 93

Voltzbergstraat perceel 214

Mankistraat 12

Mr. P. Chandie Shawweg BR. 254

Geertruidenbergweg 8

Toekomstweg 51

Taweroeweg perceel 24

Waterkant Sms-steiger 

Steenbakkerijstraat Omgeving Vcb 

Gouverneurstraat 89

Gouverneurstraat 89 boven

ACTIVITEIT

Standhouder

Autobusdienst

Autobusdienst

Winkelier

Autobusbedrijf,

Transportbedrijf

Winkelier

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Winkelier

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Autobusdienst

Winkelier

Fabrikant

Eetinrichting

Winkelier

Winkelier

Autobusdienst

Autobusdienst

Taxibedrijf

Winkelier

Taxibedrijf

Taxibedrijf

Importeur

Taxibedrijf

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:

Marcel van de L'Isle, managing director van General Marketing &
Sales Solutions (GMSS), presenteerde op onze ondernemersavond
het thema Profiles Performance Indicator waarbij de diensten van
zijn bedrijf werden belicht. GMSS is een full service adviesbureau
voor marketing, sales, workshops/trainingen en HR assessments.

Marketing
Wat de marketing betreft

werd ingegaan op het

marketingplan, strate-

gische marketingplanning,

marktonderzoek, busines-

splan en marktbewer-

kingsplan. Zaken die m.b.t

sales/verkoop aan de

orde kwamen waren: be-

geleiden en coachen van

verkopers, verkooptrai-

ning, klantvriendelijk-

heidstraining. De human

resource assessment

werd aangeduid als een

belangrijke tool voor de

HR manager, maar ook

voor bedrijven in het alge-

meen. Geattendeerd werd

op het informatief ma-

nagementprogramma 'De

Manager' dat elke maan-

dag rond 20:00 uur op

ATV wordt uitgezonden.

Binnenkort wordt in Kras-

napolsky een power sales

event gehouden (Ik wil

een topverkoper zijn).

HR assessment
Onder deze kop werd uit-

voerig ingegaan op Pro-

files International Offices

met meer dan 25000 cliën-

ten, 45 regionale kantoren

en 700 lokale kantoren. In

de Caribbean gaat het om

meer dan 600 cliënten en

10 dealer operations. Wat

Profiles International

Suriname betreft kan men

voor meer informatie te-

recht op de website

www.gm-ss.com. De inlei-

der vertelde wat een

assessment is, waarom

het belangrijk is die te

gebruiken, de voordelen

ervan en de soorten as-

sessment. Aldus een sum-

miere greep uit de presen-

tatie. 

RMD

Profiles Performance

Indicator

Ondernemersavond

Onderwerp: “Telesur/IT-

Core Hackathon 2013

Apps”

Inleider: Ranny de Vries,

Henk Yorks & Theo

Boomsma van IT Core

Vereniging

Datum: di. 22 okt. 2013

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37. 

KKFacts

Marcel van de L’Isle

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:

KKF - tel. 530311

STOP
ONE

WINDOW

STAY TUNED FOR JAARBEURS 2013
28 november t/m 4 december 

KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

uWist dat ?

Gedachten hebben een haast onvoorstelbare kracht. Gedachten scheppen. Alles

op aarde is een gedachte verschijnsel. Maar dat zal u al vaker gehoord hebben. En

toch staan de meeste mensen er zelden bij stil laat staan dat zij zelfkritisch hun

gedachten onder de loep houden. Een gedachte is denken dat door wilskracht

wordt geleid. Zij wordt overtuigend wanneer de kracht erachter 'gevoel' is. En afhan-

kelijk van dat gevoel kan zij negatieve of positieve effecten sorteren.

Onverdraagzame mensen zijn bijvoorbeeld ongelukkige mensen, want alles kwetst

ze. Ze moeten de gedachten en gevoelens die hen doen neigen tot tegenzin, afkeu-

ring en vooroordeel overwinnen om meesterschap over zichzelf te bereiken. Een

ezelsbruggetje is 'GGG' de drie G's die staan voor Gedachte, Gevoel en Gedrag.

Uw gedachten, bewust of onbewust, veroorzaken gevoelens en die gevoelens zet-

ten u aan tot bepaalde gedragingen. Het is daarom erg belangrijk onze denkpatro-

nen kritisch te volgen alsook de gevoelens die zij in ons wekken en die op hun beurt

ons gedrag bepalen. Vaak hoor je mensen die op hun gedrag aangesproken wor-

den zeggen: 'zo ben ik nu eenmaal'. Zij beseffen niet dat achter hun gedrag, een

gevoel en een gedachte schuil gaan. Ja schuil gaan omdat sommige gedachten en

gevoelens niet bewust worden beleefd. Ze zijn in de loop van het leven ontwikkeld/

gekoesterd en een tweede natuur geworden, paradigma's die ons doen en laten

bepalen. Wie geen slachtoffer wil worden van onbewuste gedachtepatronen

(Paradigma's) zal ze moeten opsporen. In de bijbel staat: 'Wordt hervormd (een

nieuw mens) door het vernieuwen van uw denken' en ook andere heilige boeken

doen soortgelijke uitspraken. Door meditatie kan een mens zijn geest in rust bren-

gen en een geest in rust brengt juiste gedachten voort en wijsheid welt dan vanzelf

in hem op. Staat uw gedrag u niet aan, spoor dan de  'gevoelens' en de 'gedachten'

die het veroorzaken op en vernieuw uw denken.    

De Italiaanse Emma Marcegaglia is sinds 1 juli 2013 de nieuwe voor-
zitter van BusinessEurope en dus de stem van het Europese bedrijfs-
leven. Ze wil dat BusinessEurope zich meer moet profileren en uit-
spreken. "Dat is de persoonlijke ambitie waarmee ik voorzitter ben
geworden," zegt Marcegaglia. Eerder gaf ze leiding aan de belang-
rijkste Italiaanse ondernemersorganisatie 'Confindustria' en als ceo
aan het staalbedrijf Marcegaglia A.p.A.

Energiebeleid
Marcegaglia wordt be-

schreven als een flambo-

yante verschijning, klein

en slank, maar met haar

hoge hakken en killer

dress beslist geen vrouw

om over het hoofd te zien.

"BusinessEurope moet

niet bang zijn om een

ander standpunt in te

nemen dan de Europese

Commissie en dat ook

duidelijk communiceren.

Uiteindelijk gaat het om

de concurrentiepositie

van het Europese bedrijfs-

leven", zegt ze. Die con-

currentiepositie draait om

zaken als innovatie, flexi-

biliteit, maar ook om

zoiets basaals als ener-

gieprijzen. Marcegaglia

heeft kritiek op het Euro-

pese energiebeleid. "Het

moet op de schop", zegt

ze gedecideerd. Sinds

2005 zijn de energieprij-

zen voor de Europese

industrie met 37% geste-

gen terwijl ze in de zelfde

periode in de Verenigde

Staten met 4% daalden.

"Hoe kun je dan nog con-

currerend blijven?" De

Europese Commissie wil

Europa re-industrialiseren.

"Maar hoe krijgt ze dat ge-

daan als haar energiebe-

leid helemaal fout is en het

milieubeleid precies het

tegenovergestelde is?" 

Marcegaglia
Het Europees Parlement

en de Europese Commis-

sie gaan de komende tijd

veel te horen krijgen van

het bedrijfsleven. Marce-

gaglia staat daar garant

voor. De laatste Business-

Europe vergadering in

Dublin, besloot unaniem

dat het energiebeleid van

de EU na 2020 over een

andere boeg gegooid

moet worden. De klimaat-

doelen enerzijds en de

voorzieningszekerheid en

de kosten van energie

anderzijds, moeten beter

in balans gebracht wor-

den. Hoeksteen van het

klimaatbeleid moet de

handel in emissierechten

blijven. De discussie over

schaliegas moet anders

gevoerd worden. "De VSA

zijn hun hele economie

aan het re-industrialiseren

door schaliegas, maar in

Europa zeggen we: het is

vies" zegt Marcegaglia. Ze

is 48 en telg van een

ondernemers geslacht. Ze

studeerde bedrijfsecono-

mie aan universiteiten in

Milaan en Newyork. Haar

carriëre begon als ceo van

het staalbedrijf Marce-

gaglia S.p.A. In 2008 werd

ze met overweldigende

steun gekozen tot voorzit-

ter van de belangrijkste

ondernemersorganisatie

in Italie, Confindustria. In

2010 stond ze #1 op de

Financial Times Ranking

van meest machtige vrou-

wen in het bedrijfsleven.     
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Stem BusinessEurope

klinkt luider

Om telers en verwerkers, in het specialty food traject, bewust te
maken van de kwaliteitseisen waaraan in de eerste plaats de telers
moeten voldoen, heeft het Caribbean Institute, onlangs presentaties
verzorgd voor de deelnemers in dit project.

Aan de orde kwamen ken-

merken van specialty food

(kwaliteit, innovatie, stijl,

internationale kwaliteitsei-

sen voor voedselveilig-

heid) en belangrijke ken-

merken van organische

teelt. De waarde keten

van specialty food bestaat

uit telers, verwerkers, ont-

werpers van verpakkin-

gen, opslag en distributie

en de nationale en interna-

tionale markt voor special-

ty food. Een succesfactor

is de samenwerking tus-

sen de schakels van de

keten. Garanderen van de

kwaliteit van de te verwer-

ken grondstoffen vereist

een nauwe samenwerking

van telers en verwerkers.

De specialty food markt is

lucratief. In 2012 bedroeg

de verkoopwaarde van

specialty Foods in Ame-

rika US$ 86 miljard. Aan-

gezien alle elementen

aanwezig zijn om in Suri-

name specialty food te

produceren, is het van

belang te werken aan een

professionele aanpak en

ontwikkeling van deze

sector.   

RMD

Training in specialty food traject

Handelsbemiddeling

LAND BEDRIJF ZOEKT
India TR Foods imp. van suiker, tarwe en mais   

trfoods100@gmail.com

India Simpolo Vitrified Pvt. Ltd. imp. van keramische prod.

www.simpolo.net


