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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Dinsdag 9 februari 2016 Nr. 732

Logische stappen

voor regionale 

integratie

M.i.v. 02/02/2016 en tot

nader order

U.S. dollar               4,04   

Euro 4,40

Pound sterling         5,78   

Ned. Ant. gld. 2,27   

Yen (10.000)        333,14   

Trin. & Tob. dollar    0,63   

Guyana dollar (100) 1,99  

Indian rupee (100)   5,95 

Brazil real               1,01

Douanekoersen

CITAAT
"The secret of crisis management is not good versus bad,  it's preventing the bad from

getting worse. If you are a corporate executive, you need to make crisis preparedness

and crisis management an integral part of your business planning”.  (Rich Klein)

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

35249

35252

35263

35264

35272

35274

35293

35294

35303

35311

35320

35331

35338

35341

35342

35350

35351

35369

35375

35397

35404

35410

44972

44978

44979

HANDELSNAAM

SJAIKH HEAVY EQUIPMENT

DAYANAND HARDOAR

MANOJ JAWALAPERSAD

RICHLAND IMPORT

CREATIONS GRAPHIC DESIGNS

WELO TRADE PROMOTION

S. RAGHOEBARSING-BHAROSA

JENNIFER CHARITAR IMPORTS

HS HOREB

MADANKOEMAR SARJOE

P.T. MAC DONALD

S. KARTOREDJO - VEUX

NETWORKPLUS

CARMEN M. APINSA

W.R. MAC NACK

AKOEBA CULTUUR EXPORT

MILTON S. BLACKSON

WISHNA IMPORT

HENRIETTE E. LOODS

AUTO COOL

CLINT A.S. NEILS

DANNY'S IMPORT

PATRICK R. WIJNGAARDE

JOSHAJO IMPORT

ACTIVE RENTAL

ADRES

Rosanweg 77

Johan Adolf Pengelstraat 6

Indira Gandhiweg BR. 409

Cordialaan 12

Muscastraat 1

Kalicharanweg 47

Ramlakhanstraat 5

Saron Kolonieweg 21B

Drambrandersgracht 57

Kewalweg 3

Toscastraat 10

Creebsburgweg 20

Oost-westverbinding BR. 105

J.d. Gompertsstraat 131

Badoellaweg 11

Frederikalaan 16A

Kawemhakanstraat 53

Tijgerkreek Serie B no. 204

Florastraat 59

A.l. Waaldijkstraat 90A

Arctonstraat 20

Highway km. 20 no. 50

Troelistraat 9

Aboenawrokostraat 19

Onoribolaan 70

ACTIVITEIT

Verhuurbedrijf, Importeur

Verhuurbedrijf, Leverancier

Winkelier

Importeur

Grafisch Ontwerpbureau

Adviesbureau, Bemiddelingsbureau,

Importeur, Exporteur

Autobusdienst

Importeur

Importeur, Exporteur

Winkelier

Exporteur

Winkelier

Computerbedrijf

Exporteur

Autobusdienst

Exporteur

Importeur

Importeur

Autobusdienst

Reparatieinrichting

Exporteur

Importeur

Importeur

Importeur

Verhuurbedrijf

Beste ondernemer, uw KKF-jaarbijdrage op tijd voldoen is een voortreffelijk 

voornemen. Dit kan van ma. - vrij. van 08.00 - 15.30 uur bij de kassa van de KKF.

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

Belastingtip (3)
Een ondernemer van een eenmanszaak loopt zakelijk verschillende financiële risi-

co's, waaronder juridische en fiscale risico's. Het is daarom belangrijk deze risico's

in kaart te brengen, te analyseren en zoveel mogelijk te beperken. Wist u dat de

Belastingdienst ingeval van wanbetaling bij deze ondernemer beslag kan leggen  op

bedrijfsgoederen en op privébezittingen? Zelfs als die bezittingen op naam staan

van zijn echtgenote? De ondernemer is namelijk met zijn geheel vermogen aan-

sprakelijk  en daartoe behoort ook zijn aandeel in de huwelijksgemeenschap.  Een

ander financieel risico ontstaat bij overlijden van de ondernemer. Zijn eenmanszaak

wordt dan van rechtswege beëindigd, waarbij in principe belasting moet worden

betaald over het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde van het

bedrijf (de stille reserve).  Deze belastingheffing kan in bepaalde gevallen worden

uitgesteld tot een later tijdstip, bijvoorbeeld indien de onderneming door een van de

erfgenamen wordt voortgezet.  Het omzetten van de eenmanszaak in een naamlo-

ze vennootschap kan soms en tot op zekere hoogte deze risico's beperken. Het is

belangrijk bekend te zijn met deze risico's en te weten wat gedaan kan worden om

ze te beheersen. Het is dus raadzaam een erkende adviseur te raadplegen over het

vorenstaande. (Bron:Marcel Persad, belastingadviseur bij BDO Tax Advisory)

Belang van crisismanagement
Organisaties kampen dikwijls met moeilijke beslissingen. Ontwik-
kelingen op technologisch gebied gaan zo snel dat ze bijbenen en
hun impact ten volle te beseffen, onze vaardigheid te boven gaat. Dan
zijn er ook nog andere mondiale ontwikkelingen die enorm veel ver-
gen van de capaciteit van organisaties. Van een crisis is sprake als
de levensvatbaarheid van de organisatie op het spel staat. 

Wereldwijd zien we crises

ontstaan in bedrijven door

ontvoering van leidingge-

venden, geknoei met pro-

ducten, lekkages in de

veiligheid, onethisch ge-

drag, geweld op de werk-

plek, frauduleuze hande-

lingen van werknemers

etc. Toch geloven velen

dat crises anomalieën zijn

en dat het niet nodig is

zich erop voor te berei-

den.  Anderen achten het

verstandig als een organi-

satie rekening  houdt met

de mogelijkheid van cri-

ses. Het voorbereiden

hierop vereist veelzijdig-

heid, ruime toepasbaar-

heid en flexibiliteit. In een

essay schrijft Christine

Pearson: "The objective of

organizational crisis ma-

nagement is to make

timely decisions based on

best facts and clear thin-

king when operating un-

der extraordinary condi-

tions”. 

Voorbereiden           
Leidinggevenden die eer-

der al door een crisis heen

zijn gegaan zijn meestal

bereidwilliger om inspan-

ningen gericht op crisis-

management te onder-

steunen dan zij die er

geen crisiservaring heb-

ben gehad. Maar ook  zij

zonder crisiservaring kun-

nen het belang van crisis-

management gaan besef-

fen als zij bv. een concur-

rent in crisis zien. 'Wat als

dit bij ons gebeurt?!'

schiet dan door het hoofd.

Christine Pearson: "With a

mindset that supports ma-

king preparations, leaders

can begin to tackle the

"What, where, when and

who of crisis manage-

ment”. Als het inzicht er is

dat systematisch voorbe-

reiden van crisismanage-

ment waardevol is, wor-

den de te voorziene en de

niet te voorziene crises in

drie categorieën onderge-

bracht: 1) crises waarop

de onderneming al voor-

bereid is; 2) crises waarop

zij zich nog moet voorbe-

reiden en 3) crises waar-

op zij zich niet wenst voor

te bereiden. Voor meer

informatie kan men op het

net 'Blueprint for crisis

management' van

Christine Pearson opvra-

gen.                          RMD

Presentaties Woonconcepten

en City Life Club
Op onze ondernemers-

avond van dinsdag 2

februari jongstleden waren

er presentaties over de

onderwerpen 'Wooncon-

cept' en 'City Life Club/

RCI'. Ankoo Heucke, sales

representative van ALLES

N.V., die uitweidde over

woonconcept besprak drie

onderdelen die dit concept

omvat: prefab cellenbeton

woningen, groene isolatie

(thermisch en akoestisch)

en zonne-energie. Voor

elk onderdeel was er een

videopresentatie met uit-

leg. Het gaat om wonin-

gen die binnen 3 weken

sleutelklaar kunnen wor-

den opgeleverd. Op de

site www.bouweninsu.com

kan meer hierover worden

vernomen. De presentatie

richtte zich op architecten,

aannemers, winkels in

bouwmaterialen, groot-

handelaren en financiële

instellingen. Het onder-

werp City Life Club/RCI

werd gepresenteerd door

Bienvenida Monsanto van

Wyndham Garden Suri-

name Hotel, die inging op

de vele voordelen van

deze Nieuwe Club House

in Suriname voor onder-

nemers die regelmatig

moeten reizen. De City

Life Club is een partner-

schap aangegaan met

RCI,een leidende 'vaca-

tion ownership' organisa-

tie in de wereld met meer

dan 7600 ressorten in 101

landen. 

Voor meer informatie

bienvenida4business@

gmail.com  

RMD

Voor registratie: Kamer van Koophandel en Fabrieken

Prof. W.J.A. Kernkampweg 37, Tel.no.: 530311 tst. 112, e-mail: chamber@sr.net

Deze training wordt verzorgd in 5 modules van 2 dagen per module.

module 1: Ondernemerskwaliteiten

module 2: Concretiseren van het idee

module 3: Markt en marketing

module 4: Productie en organisatiemanagement

module 5: Financieel plan   

BUSINESS START-UP & BUSINESS PLANNING

Uw bedrijfsidee zelf concreet uitwerken of voor uw bestaand
bedrijf een Business Plan uitwerken?  

Schrijf u nu in voor de training:

Ondernemersavond 
Datum: 9 februari 2016

Onderwerp 1:“Internet Mar-

keting voor MKB”   

Inleider: Anuskha Sonai

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Onderwerp 2: “Asset 

Management”   

Inleiders: Ronald Lieuw en

Ramon Doerga

Tijd: 20.00 - 21.00 uur

Plaats: KKF-Conferentie-

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

kampweg 37.

KKFacts

uWist dat ?

Een bedrijfscultuur verbeteren of bijstellen is erg belangrijk omdat daardoor meer

invloed uitgeoefend kan worden. Bedrijfsculturen spelen een belangrijke rol als de

kracht achter de kwaliteit van de bedrijfsperformance. Geen wonder dat er al enige

tijd sprake is van een groeiend cultuurbewustzijn. Toch moet gewaarschuwd worden

dat karaktertrekken van een bedrijf geen garantie zijn voor succes onder alle

omstandigheden. Om succes van de entiteit aan te houden zullen daarom de cul-

turele karaktertrekken soms bijgesteld moeten worden. Dit vanwege veranderingen

binnen het bedrijf en de omgeving. Als dan de noodzaak van cultuurbijstelling niet

onderkend wordt zal gewoon harder werken averechts werken. Anders gezegd, een

bedrijf of organisatie moet zijn cultuur bijstellen of verbeteren om de maximale bruik-

baarheid van de inspanning te verhogen en meer invloed uit te oefenen. Maar wat

is een bedrijfscultuur? De discussie hierover relateert aan elementen zoals waar-

den, houding, gedrag, rituelen etc. Marc van der Erve, auteur van 'Management

Morgen' definieert cultuur als een conglomeraat van fenomenen die de manier

bepalen waarop een bedrijf werkt of opereert. Duidelijk is dat de omgeving invloed

heeft op de cultuur. Ook visie heeft invloed op de cultuur omdat visie de tendens

heeft nieuwe waarden te creëren. Kortom: de ware cultuur in een onderneming

reflecteert zich in de bedrijfsvisie alsmede in de gerelateerde strategieën en activi-

teiten. Gesteld moet ook worden dat cultuur niet alleen waarden, houding en gedrag

omvat maar ook actie georiënteerde belangen zoals visie, strategie en actie. Samen

werken deze elementen als een dynamisch systeem. Door de visie, de strategie en

de acties bij te stellen in een bedrijf zal men ook de cultuur beïnvloeden. In som-

mige bedrijven vindt men culturen die vrij flexibel zijn en die zich snel kunnen aan-

passen aan nieuwe management visies. Andere bedrijfsculturen zijn erg stram en

dan lijkt het wel eeuwen te duren voor een cultuur zich door een visie laat transfor-

meren. 

Nicole Wirjoredjo - Soemopawiro, Reena Yorks, Cheryl Redjosentono, Audry
Nijda - Anthoni, Jennifer Amattaram en Natatsia Dors herdachten op

maandag 1 februari j.l. hun 5 jarig dienstverband met de Kamer van
Koophandel en Fabrieken.   

Proficiat


