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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 18 augustus 2014 Nr. 656

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
"Good business leaders create a vision, articulate that vision,

passionately own the vision and relentlessly drive it to 
completion”. (Jack Welch)

"Doing what you like is freedom. Liking what you do is 
happiness”. (Unknown)

uWist dat ?

Ondernemersavond 
Onderwerp: “Ondernemers

praten met elkaar”

Inleider: A. Padarath - ovz.

KKF

Datum: 18 augustus 2014

Tijd: 19.00 - 20.00 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

De Caricom Interactive Marketplace Suspension Procedure
(CIMSuPro) was het thema dat Rahid Doekhie presenteerde op onze
laatstgehouden ondernemersavond. Doekhie is voorzitter van de
E-government-commissie. CIMSuPro is een inititief van Suriname in
2010, dat een oplossingsmodel biedt voor problemen die ontstaan bij
verzoeken voor opheffing van het invoertarief bij importen van buiten
de Caricom.

Training omgaan en
beheren CIMSuPro

2e fase
De COTED ministers

spraken op de 38ste mee-

ting waardering uit over dit

initiatief en hebben goed-

gekeurd dat Suriname

samen met het Secreta-

riaat van de CARICOM en

Trinidad and Tobago nu

invulling mag geven aan

de 2e fase van CIMSuPro.

Deze fase betreft het trai-

nen van alle focalpoints in

de CARICOM lidlanden in

het beheren en omgaan

met CIMSuPro. Binnen dit

systeem dat als een plat-

form zal dienen krijgen

Surinaamse ondernemers

de primeur om als eersten

hun producten te adverte-

ren op de marktplaats.

Het is een gebruiksvrien-

delijke marktplaats en

iedereen die zelf een e-

mail kan aanmaken op het

internet kan ook een ad-

vertentie plaatsen. Op de

ondernemersavonden van

de KKF zullen hierover

korte workshops worden

verzorgd. Nationale pro-

ducenten zullen bewust

gemaakt worden van de

vele voordelen van het

platform. Producenten en

hun producten zullen zo-

veel als mogelijk worden

geregistreerd. Wanneer

de CIMSuPro volledig

geïmplementeerd zal zijn

zal dit de handel tussen

de CARICOM landen

bevorderen en vergemak-

kelijken.     

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

24350

24816

24833

24835

24837

24839

24848

24853

24866

25112

25189

25233

25417

25423

25549

25576

25596

25598

25646

25648

25656

25670

34437

35658

36793

HANDELSNAAM

U - DRIVE CAR RENTAL

R.P. SOEMODIKROMO

DE LA FUENTE DESIGN 

HOESSEIN IMPEX

BELASTING EN ADMINISTRATIE-

KANTOOR LINGER afgekort B.A.L.

RAMCHANDER RAMA

RESOURCE 

INTERNATIONAL

RASU INTERNATIONAL

M.P. WENS

BARBERSHOP LATOUR

STIPA'S ELECTRONICS

WINKEL H. BODIE

AMOKSIE ASABINA

K. ITOEWAKI

D.P. SOEROREDJO

LILAWATIE GUPTAR

S.I. DOEBAR - DOEKHIE

KASAH DJOPARTO

LE-NOR

ZHENG YEBIAO

STER MOTORS

INTERIMPORT-EXPORT

afgekort INIMEX  

GROSSIERSBEDRIJF DAN

ERBEE IMPORT- EN

EXPORTBEDRIJF

SUN LI

ADRES

Dr. J.f. Nassylaan 24

Heiligenweg 

Prof. W.j.a. Kernkampweg 4-6

boven

David Simonsstraat 41

Grote Combeweg 43

Nieuwe Dominestraat 2

Dr. E.j. Abrahamsstraat 7

Indira Gandhiweg BR. 827 beneden

Lust En Rust Rosanprojekt perceel

37

Latourweg 90A

Alesikondrestraat 59

Pikienkondre

Paranam/afobakaweg km. 73

Kawenhaken 

Sohawanweg 116

Schimmelpenninckstraat 42

Hk A.l. Waaldijk-/hoogestraat 40

Evitastraat 97 perceel 179

Commissaris Weytinghweg BR. 388

Kaikoesistraat 31

Soemaroebastraat 43

Danpaati 

Surinamestraat hoek 

Coppenamestraat no. 72

Surinamestraat 72

ACTIVITEIT

Verhuurbedrijf

Taxibedrijf

Ontwerpbureau, Grafisch 

Ontwerpbureau, Opnamestudio

Importeur, Exporteur

Bemiddelingsbureau,

Administratiebureau

Importeur

Importeur, Exporteur

Importeur, Exporteur

Winkelier

Barbier

Reparatieinrichting

Winkelier

Winkelier

Winkelier

Taxibedrijf

Importeur, Exporteur

Winkelier

Taxibedrijf

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Importeur,

Bemiddelingsbureau

Importeur, Exporteur

Grossier

Importeur, Exporteur

Masseur

De Energy Chamber of Trinidad & Tobago (ECTT) vertegenwoordigt de energiesec-

tor en de daaraan gerelateerde sectoren op Trinidad & Tobago. De Kamer is geves-

tigd in de Point Lisas Industrial Estate, een industrieterrein dat een 'world class hub'

is van dynamische energie en zware industriële sectoren op T&T. ECTT werd op 20

maart 1956 opgericht door een groep van 35 zakenlieden in San Fernando op

Trinidad. De Energy Chamber is een onafhankelijke, a-politieke organisatie die

bestuurd wordt door een board die jaarlijks wordt gekozen door de leden. De Kamer

heeft een sterke traditie van krachtige en effectieve vertegenwoordiging van de

belangen van haar leden alsook van het in belangrijke mate bijdragen aan de natio-

nale ontwikkeling. De board  bestaat uit 16 leden van wie 15 vrijwilligers, die geko-

zen zijn uit en door de leden en een president/ceo die voltijds medewerker van de

Kamer is. De gekozen leden van de board worden gepresenteerd op de jaarlijkse

algemene vergadering. De board stelt een uitvoerende commissie samen die bestaat

uit een voorzitter, 3 ondervoorzitters, een secretariaat een beheerder van financiën

en de president/ceo. De uitvoerende posities, met uitzondering van de president/ceo,

worden, conform de wet, na de Annual General Meeting (AGM) door de board geko-

zen. De overige 9 leden van de board worden voor 3 jaar gekozen (met een maxi-

mum van 6 jaar). Details van dit proces zijn bij wet geregeld. De dagelijkse gang van

zaken geschied dus door een Executive Office gemanaged door de president/ceo.

Zie ook www.energy.tt .

Jaarbeurs 2014

Inschrijving voor deelname

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.comDrs. Jeff Wirht van JSCW management support, presenteerde op
onze ondernemersavond 'een nieuwe kijk op management'. Hij intro-
duceerde twee management instrumenten: de Bestuurschaal en het
Organiseerbord, die deel zijn van een management technologie die
door L. Ron Hubard is ontwikkeld.

Een nieuwe kijk op management

Bestuurschaal 
De Bestuurschaal omvat

een opeenvolging van tien

onderdelen en is een

planningsmethode om

plannen nauwkeurig uit te

werken. Dit schema kan

ook worden gebruikt als

monitor om de uitvoering

van het geplande te vol-

gen, bij te houden en waar

nodig bij te sturen. Het

project kan men desge-

wenst op elk moment eva-

lueren. Voor een ge-

stroomlijnde uitvoering is

het wel van essentieel

belang om bij de uitwer-

king van de 10 stappen

ervoor te zorgen dat zij

nauw op elkaar zijn afge-

stemd in de aangegeven

volgorde.

Organiseerbord
Wat het organiseerbord

betreft, deelt de manage-

menttheorie van Hubbard

de productiecyclus van

organisatie of  bedrijf op in

zeven primaire werkterrei-

nen en elk wordt verte-

genwoordigd door een di-

visie. Hubbard schreef ter

begeleiding van deze divi-

sies beleid brieven. Deze

zijn gebundeld in de Orga-

nisatie Executive Cursus

volumes. Hierin weidt hij

uit over leiderschap, per-

soneel, promotie, fiscale,

productie, kwaliteit en dis-

tributie. Volgens Wirht re-

sulteert deze wijze van

organiseren in tevreden

werkgevers en werkne-

mers en optimale produc-

ties. In het Organiseer-

bord wordt ook de afbake-

ning van elke functie die

nodig is voor een succes-

volle groepsactiviteit aan-

gegeven. Het Organiseer-

bord beschrijft volgens

Wirth de ideale organisa-

tie patroon voor elke acti-

viteit van een land, een

bedrijf of zelfs van een

individuele persoon. Aldus

een greep uit de presenta-

tie. Voor meer informatie: 

jscw54@gmail.com

RMD

Rahid Doekhie 
voorzitter E-Government -commissie Suriname

Drs. Jeff Wirht

World Intellectual

Property Organization
De World Intellectual Property Organization (WIPO) beschermt intellectuele eigen-

dommen. WIPO is sinds 1974 één van de 17 gespecialiseerde organisaties van de

Verenigde Naties (VN). Zij werd in 1967 opgericht en telt nu 187 lidstaten en be-

heert 26 internationale verdragen. Het hoofdkwartier is gevestigd in Geneve,

Zwitserland. Het WIPO verdrag verplicht zijn ondertekenaars adequate wettelijke

bescherming in te stellen tegen het schenden van copyrights w.o. copyrights in digi-

tale format. Lidstaten moeten hun nationale wetgeving in overeenstemming bren-

gen met de voorgeschreven internationale standaarden. In oktober 2004 adopteer-

de WIPO een voorstel van Brazilie en Argentinie getiteld 'Proposal for the esta-

blishment of a development agenda for WIPO, dat 45 aanbevelingen bevat en dat

breed werd ondersteund door de ontwikkelingslanden. Het transformeerde de

WIPO tot een organisatie die zich niet meer alleen bezighoudt met het beschermen

van de belangen van houders van copyrights maar die ook oog heeft voor andere

stakeholders. Het Suriname Business Forum (SBF) werkt ook samen met WIPO

wat moet leiden tot het formuleren van beleid en strategie gericht op het promoten

van groei en ontwikkeling van onze op copyrights gebaseerde sectoren. Het SBF

copyright project dat wordt uitgevoerd staat bekend als 'Preparation of a Study on

the Contribution of Copyrights and related Rights-Based Industries to the National

Economy of Suriname'. RMD

De KKF bevordert een
cultuur van 

ondernemerschap 
en daardoor 

economische groei 
in Suriname door het
zakenleven te dienen, 
te vertegenwoordigen

en te versterken.


