
  

 

Vallen en opstaan 

  

De maand februari is een periode geweest van vallen en opstaan. Een week geleden viel het kabinet en 

het was Annette Gerritsen die viel tijdens haar eerste optreden op de Olympische Spelen, over Sven 

Kramer en zijn verkeerde wissel hoeven wij het natuurlijk al helemaal niet te hebben. Ook zijn er deze 

maand weer een flink aantal ondernemers gevallen (lees: failliet gegaan). Een aantal van deze 

ondernemers probeert op dit moment op te staan en een doorstart te maken dan wel een nieuwe 

onderneming op te starten. Ondernemers met een visie en duidelijk doel gaan dan ook altijd door ook in 

deze tijden. Natuurlijk kan je als ondernemer, politicus, sporter of coach altijd een verkeerde keuze maken 

maar je uiteindelijke doel moet je te allen tijde voor ogen proberen te houden.  

 

Ook voor de lokale politiek was het een maand van vallen en opstaan. Vooral tijdens de verschillende 

politieke debatten vielen enkele politici door de mand maar waren er ook positieve uitzonderingen die 

verwacht dan wel onverwacht opstonden en op een duidelijke, eenduidige manier hun standpunten 

verkondigden. Tijdens het lijsttrekkersdebat -mede georganiseerd door MKB Haarlemmermeer-Schiphol- 

in het Luchtvaart college kwamen de verschillen tussen de partijen duidelijk naar voren. Veel ondernemers 

die de zaal na afloop van het debat verlieten waren geholpen in hun zoektocht op welke partij hun stem 

uit te brengen op 3 maart. Uiteraard zijn er ook nog steeds mensen die twijfelen op wie zij moeten gaan 

stemmen. Zoals u begrijpt is MKB Haarlemmermeer-Schiphol niet politiek gebonden aan 1 partij en zullen 

wij nooit een stem advies uitbrengen, 1 advies willen wij u echter wel meegeven: „ga stemmen op 3 

maart!‟  

  
Julius Lindenbergh in gesprek met lijsttrekkers 

  
Zaal met ondernemers en politici 

 

In deze nieuwsbrief weer veel informatie voor u als ondernemer waar u uw voordeel mee kan doen. Ook 

een uitnodiging van de ministeries van Sociale Zaken en werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en 

wetenschap voor het bijwonen van een conferentie omtrent het investeren in werknemers. 



Ondernemers Verkiezing Noord-Holland 

Op dinsdag 23 maart vindt de Ondernemers Verkiezing Noord-Holland (OVNH) plaats. Uit alle 

aanmeldingen heeft de jury tien finalisten geselecteerd. Zij strijden tijdens de feestelijke verkiezingsavond 

in het Kunst- en Cultuurcentrum Cool in Heerhugowaard om de titel „Beste Onderneming van Noord-

Holland 2009/2010‟ én het bijhorende prijzenpakket t.w.v. € 5.000,-  

 

Welk bedrijf er met de begeerde titel naar huis gaat, beslist de jury tijdens deze avond. De finalisten 

presenteren hun onderneming en er wordt van allen een bedrijfsfilm getoond. De tien genomineerden 

maken tegelijkertijd kans op de publieksprijs, die dezelfde avond wordt uitgereikt. De verkiezing voor deze 

prijs verloopt via de website van de Ondernemingsverkiezing, www.ovnh.nl, waarbij iedereen zijn of haar 

stem kan uitbrengen, dus ook u! Om een weloverwogen keus te kunnen maken, stellen de finalisten zich 

op de website aan u voor. Stemmen kan tot vrijdag 19 maart. Wie vindt u de beste onderneming van 

Noord-Holland? De verkiezing op 23 maart belooft zowel voor de finalisten als voor de andere aanwezigen 

een inspirerende avond te worden. Er is alle ruimte om andere ondernemers te ontmoeten en zangeres 

Edsilia Rombley verzorgt een spectaculair optreden. Daar wilt u toch bij zijn? Om deze avond niet te 

missen, bestelt u een kaart à € 25,- via de website www.ovnh.nl  

Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven succesvol en uitgebreid 

“De Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven is een enorm succes gebleken in 2009. Voor 2010 wordt  

de regeling dan ook verder uitgebreid en aangepast.” Dat zei voormalig staatssecretaris Heemskerk op 

een bijeenkomst in Groningen bij een bezoek aan de creatieve stadszone Ebbingekwartier en aan 

ondernemers uit de krachtwijken. Met de regeling krijgen kleine ondernemers onafhankelijk advies en 

financiële steun om hun zaak beter te beschermen tegen criminaliteit. Met name voor kleine bedrijven is 

het vaak moeilijk om zich goed te beveiligen, omdat zij hiervoor vaak de kennis en financiële ruimte 

missen.  

 
Lees verder... 

Van der Hoeven verhoogt garantiepercentage MKB 

In navolging van de regeling voor startende ondernemingen kunnen binnenkort ook bestaande MKB 

bedrijven aanspraak maken op een 80% borgstelling door de overheid op hun krediet bij bank of financiële 

instelling. Dit garantiepercentage geldt voor kredietbedragen tot 250.000 euro. Dat heeft minister Maria 

van der Hoeven van Economische Zaken de Tweede Kamer in een brief laten weten. Voor het meerdere 

boven 250.000 euro blijft het percentage liggen op 50% van een maximaal kredietbedrag van 3 miljoen 

euro. 

 
Lees verder... 

Vraagt uw gemeente nog om een KvK-uittreksel? Meld het hier! 

Een aantal gemeenten vraagt ondernemers bij vergunningverlening en andere dienstverlening nog steeds 

om een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is een overbodige eis, 

want gemeenten kunnen zelf uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel inzien via het online 

handelsregister.  

 

Een aanzienlijk aantal gemeenten heeft inmiddels aangegeven het KvK-uittreksel voortaan niet meer te 

vragen. Mocht uw gemeente er toch nog om vragen, kunt u dit melden bij het Meldpunt regelgeving.  

 

Geef bij uw melding aan welke gemeente het betreft en om welke vergunning het gaat. Uw melding wordt 

anoniem doorgegeven aan de desbetreffende gemeente. 

http://www.ovnh.nl/
http://www.ovnh.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/2.1%20Regeling%20Veiligheid%20Kleine%20Bedrijven%20succesvol%20en%20uitgebreid.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/3.1Van%20der%20Hoeven%20verhoogt%20garantiepercentage%20MKB.pdf
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/meldpunt


Geen overlast, geen horeca-exploitatievergunning 

De VNG biedt gemeenten een alternatief model aan voor de horeca-exploitatievergunning. Via een 

wijziging van de model-APV krijgen gemeenten de mogelijkheid horecabedrijven een vrijstelling te 

verlenen voor de horeca-exploitatievergunning of deze zelfs te laten vervallen. Deze wijziging is mede op 

advies van de commissie Regeldruk Bedrijven tot stand gekomen.  

 

Horecabedrijven die alcohol schenken en dus onder de Drank- en Horecawet vallen, de zogeheten „natte‟ 

horeca, hoeven met die vrijstelling geen horeca-exploitatievergunning (HEV) meer aan te vragen. Alleen 

als een bedrijf overlast in de openbare ruimte veroorzaakt, wordt deze vrijstelling ingetrokken. 

 
Lees verder... 

Durf als werkgever en werknemer te investeren in leren!  

Bevinden wij ons nog in een recessie of zijn de eerste signalen van een opklimmende economie al weer 

zichtbaar? Wat betekent de veranderende arbeidsmarkt voor werkgevers en werknemers? Niemand kan in 

de toekomst kijken. Wat echter wel duidelijk is, is dat werkgevers en werknemers zich continu dienen te 

ontwikkelen om kansen te benutten. Stilstand is immers achteruitgang en bovendien: leren is leuk. 

 

Lees verder... en download hier het programma 

 

 

Indien u dit e-Zine niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier. U kunt u dan uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/5.Geen%20overlast,%20geen%20horeca-explotatievergunning.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/6a.Uitnodiging%20conferentie.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/6b.Durf%20te%20investeren%20in%20leren%20programma.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&jobid=315cff57-0899-4237-96f9-9d08a23c4c48

