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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

US$ voorziening door de FED USA

Vergroten van nationale verdiencapaciteit

Normalisatie van de valuta stroom is noodzakelijk voor de economie en rust
op het koersenfront. Beheersing van de girale en chartale valuta kwantiteit
is onderhevig aan diverse aspecten die ‘mandatory’ randvoorwaarden zijn
voor stabiele valuta reserves. Vertrouwen in de economie, governance, justice, en andere zekerheidsnormeringen zijn cruciale aspecten voor geldstromen. Onze export is voorals nog te eenzijdig en de niet lokale en ‘benificiararies’ van exporterende (mineralen) bedrijven, met name de grootste
GDP actoren, hebben een marginale return of export gained foreign currencies.
De geringe diversificatie van onze productie, minimale grensoverschrijdende
dienstverlening en andere nauwelijks valuta genererende economische activiteiten, dragen niet bij aan vergroting van de valuta reserves. Het gebrek aan vertrouwen in de lokale munt resulteert in de omzetting van SRD verdiensten in valuta. De regelgeving waarbij slechts beperkte bedrijven, m.n. in de luchtvaart,
gerechtigd zijn hun producten in valuta aan te bieden, houdt geen stand, doordat
wederinkopen in beperkt beschikbare valuta moeten worden gedaan. Het groot
aantal immigranten en bedrijven met overzeese verplichtingen resulteren eveneens in de omzetting van SRD naar valuta en overmakingen naar het moederland. Het stabiliseren van onze valutahuishouding is er daarom een van simultane maatregelen en incentives die onderdeel behoren te zijn van een integrale herstructurering van onze economie.
De KKF is daarom gematigd enthousiast over deze voorziening; nog buiten
beschouwing gelaten wat de mogelijke geopolitieke consequenties van betreffend
arrangement zijn. In politices is de vertaalslag doorgaans een latente onder curatele stelling, uitsluiting dan wel inperking van andere mondiale valuta interventies
(bv de valuta swap van een der BRICS partners m.n. China), garantiestelling
d.m.v. bankpapieren, goudreserves, (export) inkomsten allocaties, asset en
resource acquisities en meer. In economische zin is de vertaalslag doorgaans
externe aansturing van interne monetaire stromen, inperken van currency windows en meer. Als eindverantwoordelijke voor het bedrijfsleven roepen wij het
bedrijfsleven daarom op met gematigde drang tot valuta expansie over te gaan.
Beperk de afhankelijkheid van valuta nog altijd tot een absoluut minimum.
Bewerkstellig een maximale balans tussen valuta benodigde inkopen/uitgaven en
valuta verdiensten, vermijdt valuta financieringen, verscherp bedrijfsvoeringen
door intensievere planmatigheid en onderscheid short en longterm voorzienigheden.

Het behoeft geen betoog dat wij moeten werken naar vergroten van onze verdiencapaciteit. Het bezigen van clichés zonder resultaat gerichte actie, levert uiteraard dezelfde outcome op. Diversificatie op
zich is een nobel streven alsook noodzakelijk, echter zijn de grondslagen daartoe van indringende
aard. Als KKF baseren wij diversificatie niet slechts op wenselijkheden maar op onze maatschappelijke realiteit. Zo leveren gecumuleerde data aandachtspunten op die inherent zijn aan de slagingskans
van onze economische diversificatie.
Onze census:
ons bevolkingsaantal is een aandachtspunt voor het simultaan ontwikkelen van diverse sectoren. De KKF is
o.a. door dit gegeven nog altijd voorstaander van anticiperend migratiebeleid.
Regionale spreiding:
De clustering van menskracht t.o.v. onze resources en diensten is verre van ideaal en zal planmatig moeten
worden geherstructureerd. Zie daar onze kanttekening voor wat betreft verdere isolatie van minderheidsgroepen door grondenrechten en het dis-balanceren van integrale ontwikkeling.
Ontwikkelingsniveau:
de hedendaagse natuurlijke, technische, economische en geopolitieke ontwikkelingen vereisen een steeds
hoger educatie niveau van de wereldbevolking. Het ontwikkelen van sectoren vereist ondanks en juist door
technologische innovaties steeds meer skilled workers. Het toespitsen van de bevolkingseducatie vereist
daardoor mondiale accreditieven.
Ontwikkelingscultuur:
historische ontwikkeling van een bevolking en externe mediale invloeden zijn medebepalend voor de beroepsbelangstelling van een samenleving. Door aflatende stimulans van een breed spectrum aan beroepen en diensten, verengt de interesse van de studerende en werkende klasse van een samenleving.
Natuurlijke hulpbronnen:
Inventarisatie van onze natuurlijke hulpbronnen is een pre. Geïndiceerde voorkomens van grond en hulpstoffen behoeven nadere concretisering teneinde het traject van materialisatie van de economische waarde te
kunnen forecasten. Research based government als grondslag voor planmatige development is voor ons niet
langer uit te stellen. Ruimtelijke ordening is daar inherent aan, waardoor maximalisatie van duurzaamheid en
ontwikkeling kunnen worden bewerkstelligd.
Onze zienswijze aangaande onderhavig onderwerp zullen wij in een vervolg artikel verder met u delen.

The P/PC Balance

In tegenstelling tot gebruiken zijn principes niet door de mens bedacht. Ze zijn op alle situaties van toepassing, wat de omstandigheden ook zijn. Als we problemen tegenkomen nemen we vaak onze toevlucht tot een
gebruik, een voorgeschreven manier om met iets om te gaan die in een eerdere sitiuatie ook al eens geholpen heeft. Maar als het gebruik bij de nieuwe situatie niet werkt, krijgen we een gevoel van onbekwaamheid.
Wie principes begrijpt en zijn leven op basis van die principes leeft, zal ze in alle situaties kunnen toepassen.
Er is één principe waar wijsgeren en filosofen uit alle beschavingen en religies gesproken hebben over de
onveranderlijke factoren ervan. Het is het principe van oorzaak en gevolg. Daarbij is de oorzaak het principe
en het gevolg het vibrerende patroon of process dat eruit voortkomt. Bij principes is het zo dat wat op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt, in feite logisch is: luisteren voor je iets zegt, oprollen voordat je terugveert, zaaien voordat je oogst etc, Principes herbergen een tegenstelling die werkt: je moet dingen loslaten om iets te
bereiken. Het leven is een kans, geen verplichting en effectieve leiders motiveren hun mensen om het beste
uit zichzelf te halen door kansen te bieden, niet door verplichtingen op te leggen. Effectieve managers proberen niet de productie te bevorderen via beperkingen en grenzen, maar door kansen te bieden. Universele principes begrijpen betekent begrijpen hoe dingen gebeuren. En als onze waarden zich in overeenstemming met
universele principes ontwikkelen zullen we in alle facetten van ons leven harmonie en evenwicht vinden. RMD

Er is een principe, een natuurlijke wet, die bekend staat als ‘The P/PC
Balance’ waarbij P staat voor Productie en PC voor Productie Capaciteit.
Velen die tegen dit principe in gingen zijn hierop stukgelopen. Vaak wordt
dit principe uitgelegd via de fabel van de Gans en het gouden ei.
Het is het verhaal van een arme boer die op een dag een gouden ei vindt in het
ganzenhok. Dit herhaalt zich dagen lang en de arme boer wordt steenrijk. Maar
met zijn toenemende weelde ontstaan hebzucht en ongeduld en de boer besluit
de gans te doden om in één keer alle gouden eieren eruit te halen. Als de gans
open en dood voor hem ligt vindt hij hem leeg: geen gouden eieren en geen
mogelijkheid meer om ze te krijgen. De boer heeft zijn gans die de eieren produceerde vernietigd. Dit verhaal verschaft de ‘basic definition’ van effectiviteit. De
meeste mensen beschouwen effectiviteit vanuit het gouden ei paradigma: hoe
meer je produceert, hoe meer je doet, hoe effectiever je bent. Maar het verhaal
laat ook zien dat ware effectiviteit een functie is van twee dingen: 1) wat geproduceerd wordt (het gouden ei) en 2) de asset of de productioncapability die het ei
produceert ( de gans). Als je een leefpatroon ontwikkelt dat focust op gouden
eieren en daarbij de gans verwaarloost, zal je spoedig zonder datgene komen te
zitten dat de gouden eieren produceert. In zijn best seller The seven habits of
highly effective people stelt de auteur Stephen R. Covey: “Effectivenes lies in the
balance, the P/PC Balance.” P staat voor productie of het verlangde resultaat( de
gouden eieren) en PC voor “Production capability, the ability or asset that produces de golden eggs.” Covey attendeert hierbij op drie soorten assets die zorg en
aandacht verdienen: Physical, financial and human. RMD

In harmonie leven met universele principes
Alles wat we in ons leven creëren is een proces. En of dat process harmonieus of turbulent verloopt,
hangt af van de mate waarin het in overeenstemming is met het achterliggende universele principe.
De principes die in de natuur gelden, gelden ook in de maatschappij. Als regels of procedures niet in
harmonie zijn met het achterliggende principe, is disharmonie het resultaat of het gevolg.

CITAAT
Voor de hedendaagse onderneming bestaat de uitdaging nu uit het creëren van een werkomgeving waarin
minstens 60% van aanwezige talent, kennis en ervaring wordt benut tot voordeel van de organisatie en om de
mensen het genot te geven van een zinvolle baan.

Health & Wellness Fair 2019
11 Oktober - 13 Oktober

Uw prototype in 3-D, Shopbot gravering, laser cutting, basic
robotics en meer.

Registratie tot uiterlijk 14 september

Het fablab stimuleert de fabricage technologie d.m.v. visualisatie van projecties.
Voor advies, research en begeleiding kunt u bij ons terecht.

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in Suriname
door het zakenleven te dienen, te vertegenwoordigen en te versterken.

Fablab, Fabrication Technologies Unit at KKF
Administreer, begroot,
evalueer en Beheers uw Kosten

JAARBEURS 2019

Bereid u zich voor op de implementatie van de wet op de jaarrekeningen. Kleine
ondernemers kunnen voor assistentie in financiële aangelegenheden bij ons
terecht.
Ondernemers die overwegen te investeren in kleinere ondernemingen zijn zeer
welkom. Beleggen, een zinnige vorm van sparen!

27 November - 3 December

BUSINESS PROMOTION EVENT
Registratie tot uiterlijk 15 november

Nivesh, Administration & Finance Unit at KKF
Evenementsfaciliteiten

Technische Expertise voor Kleine en Middelgrote bedrijven

Voor het huren van zalen en evenementenhallen, alsook voor het organiseren van
uw events.
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.

Voor assistentie bij de opstart en bijsturing van uw bedrijfsactiviteit bestaat de mogelijkheid een expert uit
Nederland of Canada te krijgen voor assistentie.

Indien nodig kan er een beroep worden gedaan op vervolg expertise en andere ondersteunende diensten.

BUFES, Fair & Events Unit at KKF

Business Innovation, Improvement Unit at KKF
I.s.m. de PUM, FAO en CESO

KKF Vestigingen

Dienstverlening van de KKF:

Hoofdkantoor
Paramaribo Noord
Wanica Kwatta
Wanica
Commewijne
Marowijne
Saramacca
Brokopondo
Brokopondo
Nickerie
Sipaliwini

Uw eigen inbreng is minimaal, meer in de zin van lokaal transport en werkmateriaal. De expert begeleid u
gedurende gemiddeld 3 maanden.

Gravenberchstraat 3
J.B.S. Rebostraat 74
Kwattaweg Br. 664
Vierkinderenweg #2/
Hoek Indira Ghandiweg
Oost-westverbinding # 251
Granpasieweg 1
Groningen (DC gebouw
Klaaskreekweg 30
Brownsweg, Wakibasoe I
G.G. Maynardstraat 34
Atjoni

(597) 530311 / (597) 530313
(597) 530311 # 143
(597) 530311 # 146 / 149
(597) 530311 # 145
(597) 530311 # 144
(597) 530311 # 148
(597) 530311 # 147
(597) 530311 # 127
(597) 530311 # 128
(597) 0210485
(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.

-

Bufes
STS
Croft
BPDS
SCC
MTSS
Nivesh
SBIC
SVS
GLOTSS
SIA
SecFeSur
Fablab
I-Park
BInno

Fairs & Events
Tourism Knowlegde Center
Nature & Environment
Drafting & Implementation
Multimedia (TV 20.2)
Engineering Advancements
Administration & Finance
Business Knowlegde
Utility Solutions
Trade Blocks Services
Business Education
Interconnections
Fabrication Technologies
Industry facilitation
Improvement Services

532300 / 8769895
532373 / 8770793
433456 / 8769921
437973 / 8769862
426392 / 8770781
493611 / 8770527
437989 / 8770552
434055 / 8770615
437974 / 8770802
439779 / 8769973
426388 / 8770787
532370 / 8770786
439090 / 8769926
437986 / 8769982
437982 / 8769852

info@bufes.sr
info@surinametourism.sr
info@croft.sr
info@bpd.sr
info@communitychoice.sr
info@mtss.sr
info@nivesh.sr
info@sbic.sr
info@verbruikersraad.sr
info@glotss.sr
info@innovationacademy.sr
info@federaties.sr
info@fablab.sr
info@i-park.sr
info@businessinnovation.sr

Werkarmen: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37. Info ook via de filialen

