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ACTS

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910Maandag 3 augustus 2020 Nr. 961

 
De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor eco-
nomische groei  in Suriname door het zaken leven te dienen, te verte-

genwoordigen 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 # 139 / 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 437963 / 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  

Administreer, begroot, 

 evalueer en beheers uw kosten 
 

SME support; Micro en Kleine ondernemers kunnen voor assistentie in administratieve en financië-
le aangelegenheden bij ons terecht. 
 

Beleggen 

Ondernemers die overwegen te investeren in kleinere ondernemingen zijn zeer welkom.  

Beleggen, een zinnige vorm van sparen! 

    Nivesh, Administration & Finance Unit at KKF   

 
Promote uw toeristisch product 

 

In deze down periode is het ideaal te evalueren en voor te bereiden op de herleving van de 

sector. Bedrijven in de toerisme branche hebben de ruimte hun beeldmateriaal kosteloos te 

doen opnemen in www.surinametourism.sr  

Voor onze boot bij de aankomsthal te Zanderij, kunt u flyers aanleveren.  
 

STS, Suriname Tourism Board at KKF

 
Duurzaam ondernemen  

• Info omtrent natuur & milieu consoliderend ondernemen 

• Optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen 

• Arbitrage bij conflicten aangaande natuur en milieu aspecten 
 

Croft, Nature & Environment Unit at KKF
CITAAT 

 

“Power of kracht is de capaciteit om te handelen, de sterkte en potentie om iets te 

bereiken en om ingesleten verkeerde gewoonten te overwinnen en te vervangen 

door hogere en effectievere habits.” (Stephen R. Covey)

Visit our website: 

www.surinamechamber.com 

 Exportbevordering 
 

Bedrijven / Producenten van Surinaamse producten kunnen hun product afbeelding en informatie 

digitaal aanleveren voor promoting via onze webpagina www.glotss.sr en andere applicaties. 
 

De pagina is in ontwikkeling en wij nemen u graag vanaf het prille begin mee. 

 
Glotss, Trade Blocks unit at KKF 

 
BUFES November beurs (KKF Jaarbeurs) 

 

Wij laten ons niet overwinnen door Covid-19 en bereiden ons voor op normalisatie van het (bedrijfs) 

leven onder aangepaste omstandigheden.  

Deelnemers van de Agro beurs die vanwege de pandemie is afgelast, worden in deze beurs geïn-

corporeerd.  

Indien de beurs geen fysieke voortgang heeft gegeven de mogelijke omstandigheden van dat 

moment, zal de beurs Virtueel (Digitaal & Mondiaal), worden gecontinueerd waarbij fysiek contact 

wordt gemeden. Wij berichten u in dat stadium de details.  

 

De registratie voor de Bufes November beurs is daarom normaal mogelijk. 

 
Covid-19 Compensatie 

 

In afwachting van de ter beschikking stelling van de compensatiemiddelen door de regering, 

kunnen noodlijdende bedrijven zich nog altijd registreren via de sms: 

 
Telesur (597) 8422162 / Digicel (597) 7666417 

 
De KKF Crisis unit   

Hoewel de reguliere dienstverlening van de KKF en haar werkarmen ook de monitoring 
en beheersing van calamiteiten betreffende het bedrijfsleven omvat, is er meer in het 
kader van de Covid-19 pandemie, een crisis unit ingesteld. Deze Unit biedt o.a. support 
aan ondernemingen betreffende:  
 

-informatie over toepasselijke maatregelen 

-bedrijfsconsequenties en mogelijke alternatieven m.b.t. de lock down 

-registratie voor bedrijfsondersteuning www.federaties.sr/smsportal 

-bemiddeling bij dreigend faillissement 

-melding van mogelijke company spread van het ‘corona virus’ 

-vragen omtrent opschorten en dis continueren van Arbeidsovereenkomsten 

-de SecFeSur vacaturebank www.federaties.sr/jobportal 

-een neutraal luisterend oor  

Kernkampweg # 37 

-Secfesur : 532370 / 434055 / WA 8770786 / 8770615 

-BOG               : 178 / 8836643 

-NCCR             : 520840 / 426416  

-Covid-19 Team: 471511 

-Crisis Hulplijn : 114 

-Uw bedrijfsarts  

 Het Handelsregister 
 

Vele lezers onder U zullen zich afvragen wat het doel is van het Handelsregister. 
 

Het Handelsregister heeft ten doel om derden, d.w.z. degenen die met een onderneming te 

maken hebben, de zekerheid te geven dat de rechtshandelingen welke voor de tot standko-

ming van de ondernemingen werden verricht, op geldige wijze tot stand zijn gekomen. Om 

gegevens te verschaffen omtrent de identiteit van de personen met wie deze derden in het 

Handelsregister te maken kunnen krijgen. 
 

Wat is het belang van het Handelsregister? 
 

Het Handelsregister wordt ook wel de Burgerlijke Stand van het bedrijfsleven genoemd, waar-

mee wordt aangegeven hoe belangrijk deze vastlegging van economische activiteiten en 

gegevens wel is. Het is van belang dat de verstrekte informatie steeds juist en bijgewerkt moet 

zijn. Aangezien de KKF de enige instantie is die een dergelijke gegevensbank erop nahoudt, 

wordt zij dan ook dagelijks geraadpleegd (nationaal als internationaal) omtrent bedrijven die 

aan het economisch verkeer deelnemen. 

 
Het CASTE model 

CASTE is een acroniem of letterwoord dat staat voor: Conceptie, Analyse, Strategie, 

Tactiek en Evaluatie. De achterliggende bedoeling is het ontwikkelen van werkwijzen, 

strategieën, tactieken, en gereedschappen om veranderingen te initiëren in de richting 

van meer menselijkheid en solidariteit. 
 

CASTE 

De C van conceptie betreft de begin motivatie (de beweeg redenen, drijfveren, gevoelens van 

onvrede, problemen, houding van verzet, met hun achtergrond). Elk process begint met een 

conceptie. De A van analyse betreft de fase van onderzoeken die wordt afgesloten met het 

opsporen van tegenstrijdigheden, spanningen, botsingen, leemtes. De problematiseringen 

waarmee analyse eindigt vormen het beging van de Strategie fase. Het gaat er dan om pro-

bleemstellingen om te zetten in opdrachten, doelstellingen en het leggen van doelstellingen 

in een nuttige volgorde. Prioriteiten stellen en leer- e/o actieplan maken is de inzet in deze 

fase. Onder T (tactiek) valt het programmeren van leer- en actiemiddelen om in de strategie 

gevonden doelen te verwerkelijken. Concreet: het vinden van de nodige literatuur, trainingen, 

lessen en actietechnieken. Tactiek valt binnen de strategie want dat is het toetsingskader. Het 

formuleren van leer of actieprogramma valt onder tactiek. E (evaluatie) betreft het toetsen van 

de effecten van leren en werken aan de bedoelingen (strategie). Dit leidt vaak tot bijstellingen 

van eerdere stappen. Hierdoor wordt het CASTE model een cyclisch model. Elke fase keert 

weer terug en het geheel komt daardoor op een steeds hoger niveau van leren en handelen. 

 
Omega management stijl 

 
Er is een Alfa management stijl, die gebaseerd is op het mannelijk autoritair gebruik van 

macht en een Beta management stijl gebaseerd op het vrouwelijk coöperatief gebruik van 

macht. Een andere stijl die beide stijlen incorporeert, versterkt en overstijgt, is de Omega 

management stijl. Deze stijl van managen voorkomt dat waardevolle menselijke energie en 

intelligentie verloren gaat of onvoldoende wordt aangewend. 
 

Leiders 

Er is altijd en overal een grote behoefte aan leiders die niet afbreken maar opbouwen, die niet uit-

buiten maar opvoeden en koesteren, die ondersteunen en versterken i.p.v. te domineren. Leiders 

die beseffen dat zij het niet alleen kunnen, maar afhankelijk zijn van anderen om doelen te berei-

ken. De Omegaleider kenmerkt zich door: meesterschap over zichzelf, daadkracht en relationele 

kracht. Hij weet wie hij is, hij kent zichzelf, hij is zelfbewust. 'If you don't know who you are, you can-

not be a leader!' Hij kent zijn talenten en weet de verleiding te weerstaan ze zelfzuchtig toe te pas-

sen. De Omegaleider weet aan wie hij verantwoording verschuldigd is en met wie hij in een har-

monieuze relatie moet verkeren. 
 

Zelfvertrouwen 

De Omegaleider geloof voor 100% in zichzelf en hij straalt dat zelfvertrouwen ook uit. 'Do you reali-

ze that power is assumed, not granted?' Vaak zie je dat mensen die er niet eens op zoek naar zijn, 

benaderd worden voor leidinggevende posities. Dat komt omdat zij zelfvertrouwen uitstralen. 

Omegaleiders zijn effectieve leiders doordat zij innerlijk oké zijn en dus op hun intuïtie kunnen ver-

trouwen. 'Doing the right things' is hun natuur geworden. Zij zijn zo gefocust op hun missie waar-

door zij de vele en potentiële energielekkages weten te vermijden. Omegaleiders maken het bewa-

ken van hun energiereserve tot een prioriteit. Deze professionals verliezen de succesvolle vervul-

ling van hun missie nimmer uit het oog en zijn altijd bereid daarvoor ook de moeilijke dingen te doen. 

Zij verafschuwen middelmatigheid en voor hen is goed de vijand van beter en beter de vijand van 

het beste. 
 

Statements 

Hieronder enkele statements van Omegaleiders: *het leven is vol kansen die het zinvol maken en 

ik wil geen van ze missen; *als je zelf niet gepassioneerd toegewijd bent aan een zaak zal je bij 

anderen ook weinig commitment bewerkstelligen; *je kan beter heet als vuur of koud als ijs zijn i.p.v. 

lauw; * als je alvorens te beginnen wacht tot al je angsten zijn verdwenen, zal je nooit beginnen; 

*wachten op de perfecte tijd is een groot excuus om niets te hoeven te doen; *'nobody can keep 

you down unless you decide not to rise again and press on for the victory'. 
 

Team 

Als een leider of manager iets significants wil bereiken is zijn eerste stap het vormen van een team. 

Van goede ideeën, nobele intenties, briljante uitvindingen en miraculeuze ontdekkingen komt wei-

nig terecht tenzij iemand een team vormt om aan de slag te gaan. De Omegaleider 'sees things that 

could be and should be, and works to make them reality'. Hij is transparent en heeft geen verbor-

gen agenda. Hij is altijd in de win/win sfeer en voor hem geldt: 'Nobody wins until we all do'. 

 

Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven 
 
Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de mogelijkheid een 

expert uit Nederland of Canada te krijgen voor assistentie. Uw eigen inbreng is minimaal, meer in 

de zin van lokaal transport en werk materiaal. 

  

De expert begeleid u gedurende gemiddeld 3 maanden. Indien nodig kan er een beroep worden 

gedaan op vervolg expertise en andere ondersteunende diensten. 

     
B-Inno, Improvement Unit at KKF   

I.s.m. de PUM, FAO en CESO 


