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Logische stappen

voor regionale 

integratie

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daar

door economische groei in Suriname door het zakenleven te

dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

CITAAT

“To make and keep commitments to ourselves is the essence of developing the basic
habits of effectiveness. To be in control of your life: make a promise and keep it or

set a goal and work to achieve it.”    (Stepan R. Covey)

In zijn toespraak bij de opening van Jaarbeurs 2017 stelde KKF-

voorzitter Anil Padarath vast dat de beurs een belangrijk forum

blijkt te zijn voor interactie tussen bedrijfsleven en het publiek. De

hoofd topic op de beurs hoort informatieverstrekking zijn wat niet

wegneemt dat de marktwerking van koop en verkoop een niet te mis-

kennen factor is van het karakter van de KKF Jaarbeurs. 

Uitdagingen

De voorzitter constateert evenwel een trend waarbij bedrijven zich

steeds meer toeleggen op het verstrekken van additionele informatie en

dat zij daarin inventiever worden. Hij stelde vast dat de Kamer die

wettelijk tot taak heeft het bedrijfsleven te ondersteunen en te vertegen-

woordigen hierin nauwgezet te werk gaat. Dagelijks begeleid zij op even-

wichtige en verantwoorde wijze de uitdagingen waarvoor alle sectoren

van het bedrijfsleven staan. Via sector federaties is de Kamer beter in

staat gebleken uitdagingen om te zetten in oplossingen. Hierdoor biedt

zij de overheid en wetgever immers sectorgestuurde  aanspreekpunten

aan. Het realiseren hiervan is echter geen gemakkelijk traject maar

inmiddels heeft de Kamer ondermeer de transport- en houtsector weten

te verenigen. Het komend jaar 2018 zal aan dit traject nog herder

gewerkt worden.

Dienstverlening

De Kamer brengt haar dienstverlening steeds dichter naar het bedrijfsle-

ven en onlangs werden te Bronsweg en Paramaribo Noord filialen geo-

pend die naast de bekende administratieve taken ook zullen fungeren als

aanjagers van ontwikkeling in deze gebieden. De Kamer is namelijk niet

uitsluitend een registratie instituut maar krachtens de wet ook een ont-

wikkelingsinstrument voor ondernemerschap. Algemeen wordt erkend

dat ondernemerschap en in het bijzonder het MKB en

micro-ondernemingen de backbone vormen van de economie. Er worden

units opgezet waar ondernemers voor de specifieke support die zij nodig

hebben terecht kunnen. 2018 wordt een jaar van verhoogde veldacties

waarbij uiteraard de ondernemer centraal zal staan.

Het gaat erom sterke ondernemers te hebben die sterke bedrijven kun-

nen leiden en die daardoor een grotere bijdrage aan de economie en de

staatskas kunnen leveren. Dit vraagt om een terugtredende en facilite-

rende overheid. De voorzitter roept de overheid op gebalanceerd beleid

te formuleren, zich te concentreren op haar kerntaken en het

ondernemen over te laten aan ondernemers. De Kamer is daarbij partner

van de overheid en intermediair tussen overheid en bedrijfsleven.

RMD

Jaarbeurs 2017 succesvol verlopen

Opening KKF- Filiaal te Noord

Op 27 november 2017, vond te Paramaribo - Noord, de opening plaats van het

filiaal van de KKF, welke gevestigd is in het gebouw van Lincoln N.V. aan de J.B.S.

Rebostraat. De Kamer tracht middels haar decentralisatie project, haar

dienstverlening steeds dichter naar het bedrijfsleven toe te brengen en zodoende

ondernemerschap op een hoger niveau te tillen. Op het filiaal te noord kunnen

ondernemers terecht voor de inschrijvingen, e.a. administratieve taken.

Ondernemersavond 

Op de ondernemersavond van 12 december 2017 a.s. gaan we in op de Wet op de

jaarrekening. De inleiders zijn de heer R. Ferrier, partner bij BDO tevens bestuurs-

lid van de SUVA (Surinaamse Vereniging van Accountants) en de heer Jerrel

Santoe, partner bij Orion Assurance & Advisory en bestuurslid van de SUVA.

Verder zal de heer I. Kalaykhan ingaan op de zaken van goed koopmansgebruik.

Tijd      :19.00 uur
Plaats   : KKF- Beursterrein

Adres   : Prof. W. J.A. Kernkampweg 37

Bezoek de KKF-ondernemersavonden. Elke dinsdagavond van  19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen, leer van elkanders werk en problemen en zoek samen naar
oplossingen.

Sfeer foto’s Jaarbeurs 2017

De Kamer van Koophandel en Fabrieken ondersteund ondernemers bij het

lokaal alsook internationaal ondernemen.

De Stichting Caricom Awareness Building Unit (CABU), de werkarm van de

KKF welke zich toelegt op handelsverdragen en andere internationale han-

delsrelaties, is de support unit voor ondernemers inzake exportmarkten,

regelegeving en matchmaking.

In dit kader organiseert CABU in januari de eerste missie van het 2018

jaarschema. deze missie leidt u naar de staat Amazonia in Brazilie en even-

tueel naar de staat Rondonia.

Het doel van de missie is vanuit een vertrekpunt met voor een ons her-

kenbare indicatoren, de ontwikkeling van diverse sectoren van grondstof

tot eindproduct, afzet en distributie te identificeren en de toepasselijkheid

daarvan te adapteren.             

De missie is niet sector gebonden en kan worden toegespitst a.d.h.v de

groepsbehoefte. Vandaar het belang van vroege registratie, waardoor wij

de ruimte hebben voor het invullen van specifieke belangstellingsaspecten.

Reis en verblijfskosten zijn voor eigen rekening waarbij de KKF heeft

bewerktstelligd dat financiering van de kosten mogelijk is, een en ander

vanwege de inportantie van grensverlegende orientatie voor de ontwikke-

ling van uw onderneming.

De KKF heeft tevens voorbereid dat ondernemers die als itvleoisel van

deze missie, behoefte hebben aan bedrijfsfinanciering, onder specifieke

voorwaarden in aanmerking kunnen komen,

Belangstellenden kunnen voor nadere informatie contact opnemen op het

nummer 439779 of via het e-mail adres info@cabu.sr

Registratie graag 22 december 2017.

Learn, Partner & Implement Mission


