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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 28 januari 2019 Nr. 884

Logische stappen

voor regionale 

integratie

OPSCHONING HANDELSREGISTER

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

onderstaande bedrijven:

DOS-

SIER

60380

46470

46493

46549

46556

46567

46572

46581

46582

46586

46601

46636

46652

46653

46662

46697

46774

46787

46819

46824

46825

46847

46898

46906

46989

47040

HANDELSNAAM

MAMEJA'S VENTER

TOTAL HEAVY EQUIPMENT

WINKEL TAN CUIYING

RENATO UITZENDBUREAU

BLUE PEARL

TWIN COPY SHOP

SU - LIU, JULING

ROSHELLA'S COPY & PRIN-

TING DESIGN

PERFECT SECURITY

GAURIPERSAD GANGADIN

WIMAX GLOBAL TRADERS

JEFFREY ALFONS NELSON

NORTH BARBERSHOP

ANIEL MANURAT

KARESH SLIJTERIJ

GRAND CAFE EL PASO

HAPPY CARDS

SHANTA'S SNACKS

LUCIANO'S SUPERMARKT

BISOEN'S BARBERSHOP

BISOEN'S MUZIEK, DVD EN

GIFTSHOP

LUCIEN P. CLYDESDALE

LADI ANTON

GHIMELLS

SURFRED'S IMPORTS, EXPORTS &

CONSULTANCIES

FA2 FLAVA EVENEMENTEN

ADRES

Van Kallenweg 28

Venusstraat 14

Mawakaboweg 2

Puleowinastraat 21

Marowijnestraat 161

Joli Coeurstraat 1

Weg naar Papatam 

Reginalaan 15

Weidumweg 10

Pandit Tilakdharieweg 274

Kwasibastraat 27

Sir Winston Churchillweg 783

Copernicusstraat 163

Grandostraat 50

Tout Lui Fautweg 203B

Welgedacht A-weg 17

James Wattstraat 11

Sulaiweg 18

Melkenstraat 28

D.c. Roblesweg 44a

D.c. Roblesweg 44a

Hoyweg 42

Indiralaan 25

Anemoonstraat 20

Menckendam 102

Mozartstraat 39

ACTIVITEIT

Venter

Verhuurbedrijf, Importeur,Exporteur

Winkelier

Uitzendbureau

Importeur

Copieerinrichting

Eet- En Drankinrichting

Ontwerpbureau, Copieerbedrijf,

Importeur

Bewakingsdienst, Beveiligingsbedrijf,

Schoonmaakbedrijf

Transportbedrijf

Importeur

Grossier

Barbier

Importeur, Winkelier

Winkelier

Eet- En Drankinrichting

Grafisch Ontwerpbureau

Fabrikant

Winkelier

Kapper

Winkelier

Servicebureau, Transportbedrijf

Importeur

Schoonheidsspecialiste

Importeur, Adviesbureau,

Exporteur

Servicebureau, Promotion

CITAAT 
“Succes is de moed, de vastberadenheid om de persoon te worden die je gelooft te moe-

ten zijn.”  (George Sheehan)

HOOFDKANTOOR  

De KKF  haar hoofdkantoor is thans gevestigd aan de Gravenberchstraat 33, te Paramaribo en is te

bereiken op de telefoonnummers: (597) 530311 - (597) 530313.

 Filialen

 Noord te Paramaribo District Commewijne      District Marowijne

Adres: J.B.S. Rebostraat 74              Adres: Oost-westverbinding # 251       Adres: Granpasieweg 1

Tel.: (597) 530311#143                  Tel.: (597)530311# 144 Tel.: (597) 8807859

 District Nickerie District Saramacca District Sipaliwini

Adres: G.G. Maynardstraat  34 Adres: Groningen Adres : Atjoni

Tel: (597) 0210485 (gebouw District Commissariaat Tel     : (597) 8806760

Groningen)

District Wanica

 Adres :Kwattaweg Br.  664  Adres :  V ierk inderenweg #2/ Hoek
Indira Ghandiweg

Tel     : (597) 530311 # 146                      Tel  : (597) 530311 # 145

District Brokopondo

Adres: Klaaskreekweg 30 Adres: Brownsweg  in het dorp Wakibasoe I

Tel.: (597) 8808340                          Tel.: (597) 8808340

Video conference NCC 

Op 18 januari jl. was er een 6e video conference van de Network of Caribbean of

Commerce (NCC) die tot doel had verliezen van de private sector te verminderen

en de capaciteit van de Kamers van Koophandel in de regio te vergroten om scha-

de door rampen te beperken. Voorts is er regelgeving in de maak t.a.v. de pack-

age labeling en het verminderen van het gebruik van plastic voor package labe-

ling. De UN-disaster unit zal in de periode 20 tot 26 februari 2019 een meeting

hosten waarbij vertegenwoordigers van de verschillende Chambers uit het

Caraïbisch gebied zullen worden uitgenodigd om te participeren in een workshop

over onder andere het gebruik van plastic bij labeling en disaster.

.

Ondernemersavond
Ondernemers hebben op onze laatstgehouden ondernemersavond (22 januari jl.)

van gedachten gewisseld over een aantal zaken waaronder het aanvragen van

visa bij de Franse Ambassade. De KKF en de Franse Ambassade hebben over-

eenstemming bereikt over het verstrekken van visa aan bedrijven die geregis-

treerd staan in het Handelsregister. Wel is benadrukt dat  werknemers hiervoor

niet in aanmerking komen. De KKF heeft aangegeven dat om in aanmerking te

komen voor een visum, een werknemer als procuratiehouder in het bedrijf, gere-

gistreerd dient te zijn. De taakstelling van de KKF werkarm SecFeSur (Sector

Federaties Suriname), kwam ook aan de orde m.b.t.transport naar Frans-Guyana

visa versa. SecFeSur heeft tot taak alle sectoren te verenigen, te structureren en

te faciliteren. COFWES de Federatie van Landtransport bestaande uit 8 sub-sec-

tor federaties, is daar een voorbeeld van. Het is een gedegen structuur voor con-

tinu overleg binnen de (sub)sector zelf, met de KKF en met de Overheid.

Presentatie Douane- expediteurs

De werkarmen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken hebben op 24 janu-

ari jl. een presentatie bijgewoond over de rol van de Douane-Expediteur(DE).

Deze presentatie werd gegeven door de douane-expediteurs R. Felter en G.

Cambridge. Er is breedvoerig uitleg gegeven over de taken en bevoegdheden van

douane-expediteurs, hoe zij te werk gaan en over de interactie met stakeholders.

Verder is aangegeven wat de diverse wetten inhouden en waaruit de administra-

tieve- en praktische taken van de DE bestaan. 

Uitnodiging

Een vertegenwoordiger van de Export-Import Bank van India (Exim Bank

of India) zal op woensdag 30 januari aanstaande bij de KKF een presen-

tatie geven. De Exim Bank of India is een op export gerichte financiële

instelling met als toegevoegde waarde, het integreren van buitenlandse

handel en investeringen, voor het bedrijfsleven. De presentatie beoogt het

financieren,faciliteren en promoten van de internationale handel. Vanwege

de aankomsttijd van de vertegenwoordiger van de Eximbank, is de regu-

liere ondernemersavond verschoven van dinsdag 29 naar woensdag 30

januari aanstaande aanvang 19:00 uur.  U bent hiermede uitgenodigd voor

deze interactieve presentatie in de KKF Event Centre Zaal 4.

MADE IN SURINAME & AGRO BEURS 2019

1 - 4 MEI 2019
VOOR DEELNAME CONTACT:

Stg. BuFES, 532300 / 438945. Info@bufes.sr
Adres: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Website: www. Bufes.sr

REGISTRATIE is vanaf 11 februari tot en met 10 april 2019!

De functie van opleiden in een organisatie

Zonder gekwalificeerde medewerkers is een goede bedrijfsvoering onmoge-

lijk. Tegenwoordig wordt de mens daarom gezien als het hart van de orga-

nisatie, als ‘human capital’ oftewel menselijk kapitaal. Functie betekent in

de wiskunde een verband tussen twee of meer elementen en voor opleiden

maakt dit expliciet dat opleiden nooit een losstaande activiteit kan en mag

zijn.

Functie
Opleidingen in organisaties moeten erop gericht zijn medewerkers in staat te
stellen de noodzakelijke kwalificaties te verwerven, waarmee zij hun functie opti-
maal kunnen uitvoeren, teneinde de organisatiedoelen beter te realiseren.
Kwalificaties staat hier voor het geheel van kennis, vaardigheden en attitude dat
een medewerker in staat stelt uiteenlopende arbeidsprestaties te verrichten.
Er worden drie soorten functies van opleiden onderscheiden:
1) persoonlijke ontwikkeling, 2) loopbaanontwikkeling, 3) bedrijfsontwikkeling en
innovatie. Door snelle ontwikkelingen veranderen de functies echter zo vaak, dat
steeds vaker wordt afgestapt van de eerstgenoemde functie. Bij loopbaanontwik-
keling is in het kader van carrièr binnen het bedrijf een verdergaande kwalifica-
tie vaak gewenst. Bij bedrijfsontwikkeling en innovatie wordt opleiden vaak
gezien als een instrumentarium in handen van het bedrijfsmanagement om
bedrijfs- en productieproblemen op te lossen. Opleiden beoogt hier dan het ver-
hogen van efficiëncy en effectiviteit. Als het gaat om technologische innovaties
en veranderingen in de productie-organisatie wordt gekeken naar de kwaliteiten
die de werknemers moeten bezitten en hoe daarin via opleidingen kan worden
voorzien. Opleiden is een ‘Tool of management’ een instrument van het manage-
ment om zijn doelstellingen te realiseren. Een deskundige op dit gebied zei eens:
“Opleiden is een tool of management bij de poging mens en werk op elkaar af te
stemmen. In die zin is het een middel in de sfeer van personeels- en organisa-
tiebeleid. Opleiding neemt hier dus de positie in naast andere middelen als wer-
ving, taaktoewijzing en mobiliteitsbevordering.” Integratie tussen individu en
organisatie is van groot belang. Om die integratie geleidelijk te bereiken moet er
sprake zijn van doelgericht opleidingsmanagement en opleidingsbeleid. RMD
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