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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 18 mei 2020 Nr. 950

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei

in Suriname door het zaken leven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

KKF Vestigingen

Hoofdkantoor                   Gravenberchstraat 33 (597) 530311 / (597) 530313

Paramaribo Noord            J.B.S. Rebostraat 74          (597) 530311 # 143 

Wanica Kwatta Kwattaweg Br. 664 (597) 530311 # 146 / 149

Wanica Vierkinderenweg #2/  Hk. Indira Ghandiweg   (597) 530311 # 145 

Commewijne                   Oost-westverbinding # 251    (597) 530311 # 144 

Marowijne Granpasieweg 1 (597) 530311 # 148 

Saramacca                     Groningen (DC gebouw)        (597) 530311 # 147 

Brokopondo Klaaskreekweg 30 (597) 530311 # 127 

Brokopondo                    Brownsweg, Wakibasoe I       (597) 530311 # 128 

Nickerie G.G. Maynardstraat 34           (597) 0210485 # 140

Sipaliwini Atjoni (597) 8806760

Voor het betalen van uw jaarbijdrage en afhalen van een uittreksel uit het Handels- en Stichtingenregister

kunt u ook  terecht aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Voor inschrijvingen, mutaties en betalingen kunt u

wezen aan de Gravenberchstraat 33 en ook bij onze filialen.

Dienstverlening van de KKF:

- Bufes Business Fairs & Events 532300 / 8769895 info@bufes.sr

- STS Tourism Knowlegde Center 532373 / 8770793 info@surinametourism.sr 

- Croft Nature & Environment 433456 / 8769921 info@croft.sr

- BPDS Drafting & Implementation 437973 / 8769862 info@bpd.sr 

- SCC Multimedia (TV 20-2) 426392 / 8770781 info@communitychoice.sr 

- MTSS Engineering Advancements 493611 / 8770527 info@mtss.sr

- Nivesh Administration & Finance 437989 / 8770552 info@nivesh.sr

- SBIC Business Knowlegde 434055 / 8770615 info@sbic.sr

- SVS Utility Solutions 437974 / 8770802 info@svs.sr

- GLOTSS Trade Blocks Services 439779 / 8769973 info@glotss.sr 

- SIA Business Education 426388 / 8410443 info@innovationacademy.sr 

- SecFeSur Interconnections 532370 / 8770786 info@federaties.sr

- Fablab Fabrication Technologies 439090 / 8769926 info@fablab.sr

- I-Park Industry facilitation 437986 / 8769982 info@i-park.sr

- B-Inno Improvement Services 437982 / 8769852 info@businessinnovation.sr 

BUFES, Fairs & Events Unit at KKF

Evenementsfaciliteiten 

Voor het huren van zalen, alsook voor het organiseren van uw events en het huren van onze Reclameborden
(rondom het KKFBeursterrein).
Noot:
Reserveringen zijn slechts van kracht wanneer u daartoe een   schriftelijke (elektronische) aanvraag hebt
gedaan en de reservering schriftelijk is bevestigd, e.a. in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden.
Bufes is derhalve niet aansprakelijk voor derden afspraken inzake evenementen, zonder dat met haar daartoe
formele arrangementen zijn gemaakt. 

Ondernemers spreken zich uit
De KKF-multimedia werkarm SCC (Tv 20-2) is gestart met het bezoeken van ondernemers

om hun visie te vernemen wat zij verwachten van een nieuw aan te treden regiem.

Het interview spitst zich toe op de volgende aspecten:

-Welke prioriteiten verwacht u van het aantredend regiem

-Welke sectoren merkt u aan als ontwikkelingsmechanismen

-Prefereert u dienstverlening, productie, industrie of een geïntegreerde focus

-Welke voorzieningen en veranderingen verwacht u t.b.v. het bedrijfsleven

-Voorstaander van liberalisatie in de economie of juist meer beperkende regulering

-Welk beleid verwacht u m.b.t. de Handelsverdragen waar wij onderdeel van zijn

-Bent u ready voor herstelmaatregelen, zoals afbouwen van subsidies en marktconformiteit

-Uw opvattingen omtrent het belastingstelsel, ziektekostenregeling en pensioenregeling

-Welke ministeries acht u overbodig

-Bent u voorstaander van een terugtredende overheid of juist een participatieve

-Verwacht / wenst u implementatie van Public Private Partnership (PPP)

-Bent u voorstaander van stimulering van Foreign Direct Investments t.o.v. local investment

stimulans

-Wat is uw opvatting over immigratie van specifieke arbeiders 

-Welke aandachtspunten hebt u nog voor het aantredend regiem

Verkiezingen
Over een week hebt u als ondernemer de mogelijkheid medebepalend te zijn voor het regiem welke

na de verkiezingsdag wordt geformeerd en welke de komende regeerperiode verantwoordelijk zal

zijn voor uw wel en wee. Hoewel de verkiezingsdag op een nationale vrije dag, is het zaak dat werk-

gevers, werknemers en stemgerechtigde gezinsleden de burgerplicht vervult. Kiest u de partij / per-

sonen die uw persoonlijke aspiraties alswel het nationaal belang benaderen.  

Werken vanuit huis
Crises noopt tot bijstellen en bijsturen van structuren, processen en procedures. Bedrijven hebben

noodzakelijkwijs in rap tempo het investeren in ICT-modaliteiten moeten opvoeren. Hoewel het wer-

ken op afstand enige beperkingen oplevert, heeft het ook tal van mogelijkheden opgeleverd. Het is

aan te bevelen dat positieve outcomes, al dan niet met aanpassingen worden gecontinueerd.

Concentratie van distributeurs van levensmiddelen in 

Paramaribo - Blauwgrond

Concentratie van distributeurs van levensmiddelen in 

Paramaribo - Rainville

De concentratie van distributeurs van levensmiddelen in 

Paramaribo - Latour

De concentratie van distributeurs van levensmiddelen in 

Paramaribo - Livorno

De concentratie van distributeurs van levensmiddelen in 

Paramaribo - Munder


