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I.

MISSIE, DOEL, BELEID EN TAAK van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken

I.1.

Missie, doel en beleid

De Kamer brengt via haar decentralisatieproject haar dienstverlening steeds dichter bij het
bedrijfsleven. Op woensdag 02 januari 2019 werd in Saramacca een filiaal geopend. Dit filiaal is
gevestigd in het gebouw van het Districts-Commisariaat te Groningen en is op werkdagen van 07.00 –
15.00 uur geopend.
De missie van de Kamer en Koophandel en Fabrieken luidt:
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bevordert een cultuur van ondernemerschap en
daardoor economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen
en te versterken.
I.2.

Taakstelling

De taakstelling van de Kamer is wettelijk vastgesteld en is alsvolgt geformuleerd:
a) De belangen van het bedrijfsleven te behartigen;
b) De werkzaamheid en ontwikkeling van het bedrijfsleven, met inachtneming van het algemeen
belang, te bevorderen;
c) Het bedrijfsleven te vertegenwoordigen.
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II.

KKF-WERKERS

II.1.

Bestuur en leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2019.

Samenstelling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken per 01 januari 2019:
Bedrijfsgroepen

Lid

Plaatsvervangend Lid

A. Detailhandel (4 leden)

Audhoe, Egon L.
Hasnoe, Mohamedsharief
Kempes, Guillaume R.
Lee, Tjin J.S.

Ramahi, Naiem R.
Choy, David M.T.
-Walker, Derryl F.

B. Overige handel en tussenpersonen
(4 leden)

Doekhie, Rahid V.
Jawalapersad, Roedrenath
Schuitemaker, Frederik P. L.
Zichem van, Pierre F.

Mw. Miranda Odette H.
Mw. Hermelijn Anne-Marie T.
Huang, Jianji
Mw. Habieb, Maureen L.

C. Nijverheid en Industrie (3 leden)

Baldew, Rajiv
Lam, Chui S.
Vasilda, Howard N.

Wong, Anthony H.
D’ Hamecourt, Jules L.A.
Mw. Chotkhan, Reema A.

D. Financiele instellingen en
verzekeringswezen (2 leden)

Bhailal, Mohamed R.
Randjitsing, Amar J.

Imamdi, Mohammed J.
Mathura, Stanley P.

E. Verkeersbedrijven (2 leden)

Jawalapersad, Siwananpersad
Padarath, Jayant A.

-Jankie, Sirodjeniewatie

F. Hotel-, café en restauratiebedrijven
en amusementsbedrijven (2 leden)

Cheung, Jolanda S.M.
Baldew, Vinod S.

-Thakoersingh, Preven K.

G. Bedrijven op het gebied van de
mijnbouw en de industriele
verwerking van mineralen (2 leden)
H. Bosexploitatiebedrijven en bedrijven
op het gebied van de industriele
verwerking van bosprodukten
(2 leden)

Badloe, Steve A.
Ganga, Biekram

Schillevoort, Ratno B.
Kariem, Dawhoud A.

Abdoelbasier, Aziedj
Baas de, Paul D.

Markiet, Siegfried H.
--

In 2019 was het KKF-bestuur alsvolgt samengesteld:
1. Padarath, J.A.
- Voorzitter
2. de Baas, P.D.
- Ondervoorzitter
3. Baldew, V.
- Lid
4. Bhailal, M.R.
- Lid
5. Ganga, B.
- Lid
6. Lam, C.S.
- Lid
7. Lee, T.J.S.
- Lid
8. van Zichem, P.F.
- Lid
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II.2

Personeel en personeelszaken van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 2019.

Het personeelsbestand van de KKF telde per 1 januari 2019, 37 personeelsleden (31 dames en 6
heren). Het jaar 2019 werd afgesloten met een personeelsbestand van 36 personeelsleden (6 heren en
30 dames). In dat jaar herdachten enkele medewerkers dienstjubilea van 05 tot en met 25 dienstjaren
en de KKF heeft daarvan op gepaste wijze blijk van waardering gegeven.
Paul de Baas, Ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, heeft in aanwezigheid van
KKF-voorzitter Jayant Anil Padarath en Secretaris Joanne Pancham, op zaterdag 12 januari 2019 het
personeel toegesproken in het nieuwe KKF-pand aan de Gravenberchstraat no. 33. Hij zei ondermeer
een goede samenwerking met de leiding en het personeel voor te staan.
CAO 2019
De KKF Werknemers Organisatie en de Kamer van Koophandel en Fabrieken hebben in 2019 na
diverse onderhandelingsronden een gewijzigde Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO) getekend.
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III. KKF-INTERN
III.1. Het Handelsregister
Verloop van het aantal geregistreerde en opgeheven bedrijven in 2019:
Bedrijfsvorm
Eénmanszaak

01/01/19

nieuw
ingeschreven
18.728
2.024

opgeheven

31/12/19

716

20.036

Naamloze vennootschap

7.824

946

0

8.770

Vennootschap onder firma

2.703

46

79

2.670

897

23

1

919

Cooperatieve vereniging

59

8

0

67

Vereniging

74

15

0

89

Vennoot & Commandite

20

0

0

20

240

23

20

243

30.545

3.085

816

32.814

Stichting

Filiaal van een buitenlandse
onderneming
TOTAAL
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III.2 Financiën
Het rapport inzake de jaarrekening 2019 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is opgemaakt
door het accountantskantoor Lutchman & Co. In deze paragraaf worden weergegeven, ‘Staat van
Baten en Lasten’ (hieronder met een toegevoegde procentuele weergave van de posten), Balans en een
toelichting op de jaarrekening, evenals de accountantsverklaring, zoals in het rapport vastgelegd.
Kamer van Koophandel en Fabrieken
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

BATEN
Jaarlijkse bijdragen
Overige opbrengsten dienstverlening

Begroting*)
2019
__________
SRD
2.800.000
3.240.000
__________
6.040.000

Realisatie
2019
_____________
SRD
2.104.718
7.450.408
_____________
9.555.126

Realisatie
2018
_____________
SRD
2.439.684
3.320.370
______________
5.760.054

2.500.000
510.000
940.000
600.000
1.650.000
__________
6.200.000

2.319.390
651.330
1.113.603
848.066
3.514.655
_____________
8.447.044

2.351.779
413.674
975.120
501.755
1.498.979
_____________
5.741.307

LASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Overige kosten

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Interest
Koersverschillen

175.000
-___________
175.000

3.621
53.661
_____________
57.282

88.309
-87.659
_____________
650

RESULTAAT

15.000
===========

1.165.364
============

19.397
===========

*) Niet gecontroleerd
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IV. KKF EXTERN
IV.I De KKF in ontwikkeling
Afhandeling Vergunningen KKF
De KKF heeft samen met het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme haar bestand voor wat
betreft een groot deel van de vergunningaanvragen afgehandeld. Een ieder die zijn/ haar
bedrijfsvergunning nog niet had opgehaald, werd gevraagd dit alsnog te doen bij de KKF aan de
Gravenberchstraat # 33
Delegatie Indonesie
Op 6 en 9 maart 2019 heeft een delegatie uit Indonesia, bestaande uit vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven, de KKF bezocht. Het bezoek heeft geresulteerd in aanscherping van het samenwerkingsverband en werkafspraken. De KKF heeft gevraagd om technology transfer, productiesupport en
market acces voor het bedrijfsleven.
KKF brief aan ROGB
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft een brief d.d. 22 maart 2019 gericht aan de
minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Het betreft een reactie op een
bekendmaking van het ministerie waarin wordt gewezen op vervallenverklaring en intrekking van
titels t.z.v. domeingrond. Deze bekendmaking heeft voor onrust in de gemeenschap gezorgd.
In het schrijven bepleit de KKF een algemene regeling krachtens welke gronden, waarvan de
rechtstitel door tijdsduur vervalt, t.b.v. dezelfde rechthebbenden, van rechtswege in grondhuur worden
omgezet voor een periode van veertig jaar en wel onder hetzelfde beding. Door vervallenverklaring en
intrekking van deze gronden worden mensen die van generatie op generatie deze terreinen hebben
benut, plots wegens occupatie strafbaar. Dit zal voor onrust en ontwrichting van gezinnen zorgen. De
KKF stelt daarom een algemene regeling voor zoals hiervoor is aangegeven. Er is ook gevraagd
aandacht te schenken en op te letten bij het verwoorden en implementeren van een acceptabel beleid
voor de gemeenschap met name de ondernemers van Suriname.
109 jaar KKF
Ter gelegenheid van het 109 jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, heeft de KKF
voor de ondernemers een netwerkmeeting georganiseerd op het filiaal Kwatta. Er zijn bij die
gelegenheid oorkondes uitgereikt aan: K. Ramdat – Chotoe, Winkel Rambharse, Derde Rijweg
Banden Service, Ashokkoemar Ganpat, voor respectievelijk 32, 26, 22 jaren van ondernemerschap.
KKF en haar werkarmen belicht
De heer Robert Ameerali, adviseur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), heeft op onze
laatstgehouden ondernemersavond de werkzaamheden van de KKF en haar werkarmen belicht en de
review laten passeren. Ondernemers zijn bekend met KKF-diensten zoals het Handels- en
Stichtingenregister maar ook de One Stop Window geniet steeds meer bekendheid door haar
dienstverlening in samenwerking met het Ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) op het
gebied van vergunningen.
De missie van de Kamer luidt: ‘De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor
economische groei in Suriname door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken’.
De taken van de KKF betreffen dus het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van het
bedrijfsleven alsook het bevorderen van zijn werkzaamheid en ontwikkeling, met in achtneming van
het algemeen belang. Het KKF-bestuur is er om de doelstellingen meer vorm te geven, vooral in tijden
waarin ondernemers onder druk zijn komen te staan door economisch zwaar weer. De KKF is
medeoprichter van diverse organisaties en instituten die het bedrijfsleven ondersteunen terwijl ze ook
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functioneel lid is van diverse instanties. De KKF-werkarmen zijn er om het bedrijfsleven
gestructureerd te ondersteunen. De ondernemers vragen meer aandacht van de KKF en haar
werkarmen om de ondernemers beter te faciliteren op het gebied van financiering bij de lokale banken.
Er is ook gevraagd aandacht te besteden aan het exportgebeuren om ondernemers aan te moedigen
richting exporteren te gaan denken. Verder is de wens aangegeven dat alle en niet slechts een deel van
de investeerders in aanmerking komen voor vrijstellingen. Alle door de ondernemers aangegeven
aandachtspunten zullen meegenomen worden.
Bezoek Ambassadeurs aan de KKF
Drie niet-residerende ambassadeurs: H.E. Elisabeth Eklund van Zweden, Z.E. Milan Zachar van
Slowakije, Z.E. Elias Lebbos van Libanon en de in ons land residerende ambassadeur van Indonesië,
Z.E. Julang Pujianto brachten een bezoek aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Tijdens deze meeting is samenwerking afgesproken betreffen o.a. de agrarische sector, energiesector,
infrastructuur, versterken van de vriendschap, cultuur en handel, diversificatie van de economie en
kennisoverdracht aan ondernemers in Suriname. De werkafspraken zullen door de KKF werkarmen,
m.n. GLOTSS (Global Trade Services Suriname) worden gemonitoord. De ambassadeur van
Indonesië nodigde de Kamer bij deze gelegenheid uit het bedrijfsleven te doen participeren in het
Indonesia Latin – America Forum. Dit Forum beoogt ondernemers van Latijns-Amerika en het
Caribisch gebied te interesseren in handelsbetrekkingen met Indonesië. De KKF heeft op basis van
reciprociteit de bestaande mogelijkheid van deelneming aan haar beurzen benadrukt.
Kosteloze registratie van Agrariërs landbouwers en overige agro subsectoren
De KKF continueert i.s.w.m. het Ministerie van LVV, de kosteloze registratie van agrariërs in het
handelsregister. Ondernemen kan niet meer zonder bedrijfsidentificatie, o.a. bij het doen van
bankzaken, handelstransacties en netwerken. Om ook deze groep ondernemers structureel te
ondersteunen en te faciliteren met o.a. incentives waaronder trainingen, kapitaal, titel op de grond en
afzetmarkten.
Netwerk meeting filiaal Pad van Wanica
De KKF organiseerde een netwerkmeeting voor ondernemers op het filiaal te Pad van Wanica. Het is
voor het eerst dat er in dit district een netwerkmeeting werd gehouden. De ondernemers van dit gebied
gaven een aantal knelpunten aan waaronder de grondproblematiek, overmakingen en opname van hun
gelden, obstructies bij de belastingen, ondermeer bij het verrekenen van middelen na definitieve
aangiften. De ondernemers hebben zaken aangedragen waarvan zij intensievere ondersteuning van de
KKF wensen. Dit geeft de KKF concrete actiepunten waarmee wij aan de slag gaan.
De Agro made in Suriname Beurs 2019 (1-4 mei 2019)
De agrobeurs biedt wederom aan onze agrarische sector en Surinaamse producenten de mogelijkheid
hun producten en diensten op een interactieve wijze aan het publiek te presenteren. De beurs biedt aan
het publiek de gelegenheid in een geconsolideerde omgeving geïnformeerd te raken over het actuele
aanbod van lokale ondernemers.
Daarnaast biedt de beurs toegang tot podiumpresentaties van ondernemers alsook een modeshow. De
werkarmen van de KKF zullen aanwezig zijn om informatie te verschaffen over de veelzijdigheid aan
dienstverlening ter ondersteuning van ondernemingen.
Premier van Antigua and Barbuda bezoekt de KKF
Premier Gaston A. Brown MP van Antigua and Barbuda heeft op 28 mei 2019 een business supper bij
de KKF bijgewoond. Na zijn entrepeneur addressing speech heeft hij in tete a tete verband van
gedachten gewisseld met ondernemers uit onder andere de transport, agrarische-, mijnbouw- en
horecasector. De Premier gaf de mogelijkheden van samenwerking tussen beide Caricom landen aan
en de KKF zal zich samen met de Antigua Chamber of Commerce toeleggen op het uitdiepen van dit
proces.
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Aan de orde kwamen: *de import van kipproducten van buiten de Carcicom regio, terwijl Suriname
heel goed kan inspelen op deze markt; *een markt voor het exporteren van Black belly schapen,
kokosplanten en citrusvruchten vanuit Suriname; *mogelijke samenwerking met de Caribbean
Development Bank voor het investeren in een programma voor samenwerking met Suriname om
toerisme te promoten en interregionale handel te bevorderen; *mogelijkheden voor maritiem transport
tussen Miami en Suriname als tussenstap tot rechtstreeks (vracht)transport tussen Suriname en
Antigua. Op een vraag of er een markt is voor de goud- en mijnbouwsector antwoordde de premier
bevestigend en gaf aan dat veel toeristen geïnteresseerd zijn in juwelen. Jaarlijks bezoeken circa 1.1
miljoen toeristen Antigua en Barbuda. De premier gaf voorts aan dat er veel vraag is naar zand, dat
gebruikt wordt bij de bouw van hotels en dat Suriname in deze behoefte zou kunnen voorzien.
Hiernaar gevraagd zei de premier dat er inderdaad behoefte is aan consulting en training voor de
serviceindustriei n Antigua. Er is een tourism course op de universiteit om de werkefficiëntie te
verhogen en het aantrekken van professionals in deze sector is derhalve noodzakelijk.
De overview van de premier gaf de opportunities weer. Het is nu aan ons als bedrijfsleven om de
kansen in verenigd verband te benutten.
Bedrijfsbezoeken
De KKF en haar werkarmen bezoeken diverse bedrijven voor plaatselijke oriëntatie en ‘on site’
informatie van de ondernemers. Het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven doen wij niet
vanuit een bureaustoel. De interactie met de ondernemers brengt de KKF-dichter naar diegenen die zij
vertegenwoordigt en voedt haar met praktijk inzicht voor een juiste benadering van zaken. Wij danken
de bedrijven die hieraan meewerken en bieden ondernemers de gelegenheid zich te registreren voor
een oriëntatie bezoek.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft in verband met haar 109 jarig bestaan aan
ongeveer 900 ondernermers oorkondes uitgereikt als waardering voor hun jarenlange verdiensten. Een
van de taken van de KKF als overkoepelend bedrijfsleven organisatie is het bevorderen van de
ondernemersvriendelijk klimaat en de ontwikkeling van het bedrijfsleven met inachtneming van het
algemeen belang. De bedrijven die reeds 80 jaar staan ingeschreven hebben als eersten hun oorkondes
in ontvangst mogen nemen. Oorkondes zijn uitgereikt aan ondernemers vanaf 20 tot 80 jaren.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft ter gelegenheid van haar 109 jarig bestaan op
donderdag 25 juli jl. oorkondes uitgereikt aan ondernemers in Coronie en Nickerie. Het gaat om
ondernemers die al 20 jaar en langer het ondernemerschap uitoefenen. Eerder werden al oorkondes
uitgereikt aan ondernemers in Paramaribo. Voor Nickerie was het op 26 juli jongstleden ook 23 jaar
geleden dat er een KKF- filiaal werd geopend. De ondernemers hebben deze waardering door de KKF
voor hun verdiensten als zeer positief ervaren. Van de gelegenheid hebben zij gebruikgemaakt om aan
te geven waarin zij intensiever door de KKF ondersteund wensen te worden. Er werd voorts van
gedachten gewisseld over diverse andere aangelegenheden die het ondernemerschap raken. De KKF
heeft onlangs ook een begin gemaakt met het kosteloos registreren van Agrariërs (landbouwers,
vissers etc.) in het Handelsregister. Deze registratie is van belang omdat zonder bedrijfsidentificatie,
het tegenwoordig niet mogelijk is bankzaken en handelstransacties te verrichten en te netwerken.
Innovatie opendag
Business Innovation (B-Inno), improvement unit van de KKF heeft op 9 en 10 augustus “Innovatie
Opendagen” georganiseerd voor ondernemers. De bedoeling van deze opendagen was ondernemers in
de gelegenheid te stellen om hun innovaties ten toon te stellen. Mw. Alida Babel van Stichting Babel
Food Resort werd uitgeroepen tot winnaar en een mocht een aanmoedigingsprijs van Srd 5000, - in
ontvangst nemen. De prijs is door de Finabank N.V. ter beschikking gesteld.
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Fablab Steam Workshop
Op dinsdag 19 augustus j.l. is de Steam Workshop van start gegaan. Gedurende een maand worden de
kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar op een luchtige manier onderricht in de diverse facetten
van techniek
Standpunt KKF inzake de Brokopondo overeenkomst
De KKF heeft behoefte om in dit stadium van behandeling van de toestemming tot inbreuk op de
Brokopondo overeenkomst, haar standpunt in deze te herhalen. Het Presidentieel besluit om de Alcoa/
Suralco ruimte te laten om de Brokopondo overeenkomst te ondermijnen door de raffinaderij te sluiten
en in later stadium te ontmantelen, is ontbloot van elke grond niet gedragen en onjuist voor de
ontwikkeling van niet slechts de mineralen, maar in breder perspectief de industrialisatie in Suriname.
De ingang gezette ontmanteling van de raffinaderij belet ons echter niet om de onjuist verstrekte
gegevens zijdens de Alcoa/ Suralco, danwel andere moverende redenen zijdens de bewind voering,
juist als aanleiding te vatten om de vigerende Brokopondo overeenkomst te bevriezen en de
Surinaamse positie te consolideren. De overname van de Afobaka stuwdam in december 2019 is
gegeven heersende omstandigheden een onjuist en onverantwoord besluit. Het zal de Staat Suriname
geen mindering van kosten m.b.t. energie opleveren, maar ons wentelen in een nog nadeligere positie.
Alcoa/Suralco dient conform de Brokopondo overeenkomt stroom te leveren op basis van de hydro
component en niet op basis van de fossiele brandstof doorbelasting zoals nader toegestaan. Alcoa/
Suralco moet verantwoordelijk blijven voor de dam die zij niet op de vereiste wijze hebben
onderhouden en ons bij overname in een avontuur stort. De KKF stipuleert dat het nationaal belang
dient te prevaleren in deze en stelt DNA op voorhand verantwoordelijk voor de continuering van het
politiek opportuun in gang gezet traject in deze. Er zijn afdoende redenen en opties om dit traject op
de rails te brengen, zonder de coalitie in verlegenheid te brengen op weg naar de verkiezingen 2020.
DNA en regering stelt u Suriname als prioriteit!
Donatie t.b.v. de Bahamas
In verband met de overstroming op de Bahama’s is er door het Nationale Coördinatie Centrum voor
Rampenbeheersing (NCCR) vanaf 09 september jl. een inzamelingsactie gestart. Deze actie duurde tot
dinsdag 17 september a.s. De KKF fungeert als liaison van het NCCR en coördineert de inzameling
aan de Kernkampweg.
KKF kandidatenlijsten
Ondernemers mochten tot vrijdag 25 oktober jl., conform de in de wettelijke publicaties aangemerkte
datum, kandidatenlijsten aanbieden bij de KKF ter deelneming aan de Kamerverkiezingen die in
december a.s. worden gehouden. Deze kandidatenlijsten, waarop maximaal 29 Kamerleden en
evenveel plaatsvervangers mogen worden aangegeven, zijn ter verificatie voorgelegd aan de bij
beschikking vastgestelde verkiezingscommissie. De kandidatenlijsten dienen, voor validatie, o.a. per
branche te worden ondersteund door ondernemingen, die minimaal één jaar in het handelsregister
staan ingeschreven. Het draagvlak van een lijst staat ver voor de verkiezing al redelijk vast, gezien de
lijstsamensteller alsook de kandidaten zelf geacht worden een langdurig en solide netwerk binnen het
bedrijfsleven te hebben opgebouwd. Als er bij de verificatie geen bijzonderheden optreden, kunnen de
ingediende kandidaten meedingen naar de instemming van ondernemers om leiding te mogen geven
aan de KKF, het overkoepelend instituut van het bedrijfsleven. De Kamerverkiezingen kunnen
vergeleken worden met de DNA verkiezingen; beide worden landelijk gehouden met als nuance dat bij
eerstgenoemde ‘one company one vote’ geldt. Aangezien de KKF optreedt als counterpart van de trias
politica, wordt steeds de grootste zorgvuldigheid betracht en in acht genomen gedurende het proces.
De Jaarbeurs en onze lokale realiteit
BUFES, Business Fairs & Event, een werkarm van de KKF, organiseert ook dit jaar de traditionele
Bedrijvenbeurs, de zogeheten KKF Jaarbeurs. Op verzoek van de bedrijven die in deze beurs
participeren zijn door ons gewenste vernieuwingen m.b.t. indeling van de stands alsook toe te voegen
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attracties, verdaagd naar volgend jaar. De bedrijven blijken voor de bijstelling namelijk meer tijd
nodigte hebben. Aan de beurs is interne evaluatie voorafgegaan waarbij van participanten en
bezoekers ontvangen feedback werd meegenomen. De KKF wil de beurs tillen naar een ‘next level’
waarbij informatie en netwerken een belangrijke rol spelen. Het aspect van ‘bying and selling’ tijdens
de beurs, zal vooralsnog de boventoon blijven voeren. Dit rekeninghoudend met de ontvangen
feedback. Toch hebben wij gemeend een aanzet te moeten geven aan interactie op andere wijze. Zo
zullen er op alle beursdagen presentaties van uiteenlopende aard gegeven worden. De deelnemende
bedrijven zijn aangemoedigd hun vertegenwoordigers adequater toe te rusten met inhoudelijke
informatie over hun dienstverlening en producten. Bezoekers worden immers assertiever en
selectiever. Het streven is om samen met onze participanten een doorgroei van de beurs te
bewerkstelligen. Uiteraard beseffen wij dat participanten en bezoekers voor deze omslag, wat ruimte
nodig hebben.
De Jaarbeurs 2019 van de KKF werd na zeven boeiende en enerverende dagen afgesloten.
Tienduizenden zijn in deze periode naar het KKF beursencomplex getrokken voor de inmiddels
traditioneel geworden ontmoeting met het bedrijfsleven. Meer dan 125 bedrijven exposeerden tijdens
deze beurs waaronder een aantal bedrijven uit het buitenland; dit heeft een extra demensie aan deze
beurs gegeven. De beursbezoekers werden ook dit jaar verwend met aantrekkelijke promotie acties en
zij konden hun voordeel halen uit vele aantrekkelijke aanbiedingen.
Het is vaker gezegd en nu dus weer: 'de KKF Jaarbeurs is een niet meer weg te denken happening
waarnaar steeds reikhalzend wordt uitgekeken door zowel het bedrijfsleven als het grote publiek’. De
inschrijving om aan deze beurs te kunnen deelnemen begint jaarlijks in juni. Hoewel de KKF beschikt
over een groot terrein met ruime, overdekte en moderne gekoelde ruimtes, heeft alles toch zijn
begrenzingen. De beurs is behalve voor onze gemeenschap, ook een trekpleister gebleken voor
toeristen en het is beslist een verrijking van het uitgaansleven gebleken.
Het bezoekersaantal van dit jaar verschilt nauwelijks met dat van het vorig jaar, welk gegeven
bevestigt dat de beurs haar bestaansrecht bewijst. De KKF en BUFES in het bijzonder, delen het
succes met de participanten en beursbezoekers.
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