
   

 

WIJ NODIGEN U UIT! 

Geachte ondernemer,  

 

Op 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, de tijd van kiezen is dus weer aangebroken! U als 

ondernemer heeft met kiezen uiteraard dagelijks te maken. Op het gebied van prijs, kwaliteit, personeel, 

diensten, producten, leveranciers, afnemers etc. maakt u dagelijks uw keuze(s). De politiek heeft echter 

maar 1 keer in de vier jaar –als het goed is- de mogelijkheid om uw stem te winnen. Mede daarom 

organiseert MKB Haarlemmermeer-Schiphol in samenwerking met HOP, VNO NCW Amstelland-Meerlanden 

en de Kamer van Koophandel Amsterdam het groot lijsttrekkersdebat Haarlemmermeer. Dit debat zal 

plaats vinden in het Luchtvaart College op 17 februari en alle uitgenodigde politieke partijen hebben hun 

medewerking toegezegd.  

 

Welke partij heeft de lokale economie hoog op het programma staan? Staat het schrappen van onnodige 

regels voor bedrijven nog steeds op de agenda? Wat zijn de plannen om de bedrijfsomgeving 

aantrekkelijker te maken? U komt toch ook om de stem van ondernemend Haarlemmermeer te laten 

horen? Kom meepraten op het groot lijsttrekkersdebat en geeft u zich snel op. Verderop in deze 

nieuwsbrief vindt u de officiële uitnodiging.  

 

Verder in deze nieuwsbrief een uitnodiging voor De Ondernemersdag 2010 van de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 27 januari waar uw bestuurslid Paul Kok namens MKB 

Haarlemmermeer-Schiphol een bijdrage aan zal leveren. Ook nodigen wij u uit voor de MKB-avond 

georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer, UWV WERKbedrijf en uw MKB-vereniging op 9 

februari aanstaande. Veel bijeenkomsten waar u uit kunt kiezen, graag geven wij u een advies: zorg dat u 

erbij bent! Dat is goed voor uw netwerk en laat de stem van ondernemend Haarlemmermeer duidelijk 

zien en horen. Naast de uitnodigingen voor de verschillende bijeenkomsten in deze nieuwsbrief ook nog 

een aantal inhoudelijke onderwerpen welke voor u als mkb‟er van belang kunnen zijn.  

 

Zoals u leest is het jaar 2010 zowel inhoudelijk als organisatorisch voor MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

goed begonnen. Wij gaan dan ook uit van een positief en ondernemend 2010. Daarnaast hopen wij u 

voldoende te kunnen informeren en treffen u graag bij een of meerdere van de bijeenkomsten gedurende 
het lopende jaar! 

Administratieve lastenverlichting financiële rapportages ondernemers  

ABN AMRO, ING en Rabobank hebben de coöperatie „Financiële Rapportages Coöperatief BA‟ opgericht. De 

drie banken werken samen om de administratieve lasten voor ondernemers bij het aanleveren van 

financiële rapportages te verlichten. MKB-Nederland ondersteunt dit initiatief dan ook van harte. 

 
Lees verder... 

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/1.Administratieve%20lastenverlichting%20financile%20rapportages%20ondernemers.pdf


Eisen loonadministratie werkgevers veranderen voorlopig niet 

De uniformering van de loonaangiftes door werkgevers zal niet per 1 januari 2011 ingaan. Daardoor 

veranderen de eisen aan werkgevers over de manier waarop zij loonaangifte doen voorlopig niet. Dit 

schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens staatssecretaris De Jager 

van Financiën vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindslieden willen tegemoetkomen aan 

de bezwaren die de afgelopen tijd zijn geuit door softwareleveranciers, werkgeversorganisaties en Actal, 

Advies college toetsing administratieve lasten.  

 

Er zijn sinds 2007 aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in het systeem van loonaangifte. Het kabinet 

legt de prioriteit nu eerst bij het terugdringen van het aantal benodigde correcties en bestaande fouten in 

de loonaangifte. Inzet is om de polsadministratie tot een basisregistratie te maken van arbeids- en 

uitkeringsgegevens. Hiervoor is de eenduidige loonaangifte een noodzakelijke voorwaarde. 

Rabobank voor derde keer winnaar Transparantiebenchmark 

De Rabobank wint voor de derde keer op rij de Transparantiebenchmark, de prijs van het ministerie van 

Economische Zaken voor het meest transparante jaarverslag op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.  

Staatssecretaris Heemskerk: “Ik feliciteer de Rabobank met deze derde opeenvolgende overwinning. MVO 

moet je doen en je moet erover rapporteren. Een goed maatschappelijk jaarverslag is geen doel op zich. 

Waar het om gaat, is dat bedrijven niet alleen laten zien wat ze doen, maar ook hoe ze het doen.” 

 

Lees verder... 

AGENDA: 

Ondernemersdag 2010 

Op woensdag 27 januari 2010 vindt de ondernemersdag van de gemeente plaats in de westelijke silo van 

SugarCity (aan de Haarlemmerstraatweg in Halfweg). 

 

Download hier het programma en de officiële uitnodiging 

UWV WERKbedrijf, Gemeente Haarlemmermeer en MKB Haarlemmermeer-
Schiphol nodigen u uit! 

Eind vorig jaar organiseerde UWV WERKbedrijf op verzoek van MKB Nederland een succesvolle MKB-

avond. Er werd toegezegd om een vervolg te organiseren in het nieuwe jaar. Dit vervolg zal plaatsvinden 

op dinsdagavond 9 februari 2010 en wordt georganiseerd door het UWV WERKbedrijf in samenwerking 

met de gemeente Haarlemmermeer. 

Om het programma zo goed mogelijk bij de wensen van de bedrijven uit de regio aan te laten sluiten 

hebben wij de uitkomsten van de enquêtes uit de laatste MKB-avond als uitgangspunt genomen. De 

bijeenkomst zal een informeel karakter hebben en er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

 
Download hier het programma en de officiële uitnodiging 

 

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/3.%20Rabobank%20voor%20derde%20keer%20winnaar%20Transparantiebenchmark.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/4.%20Programma%20ondernemersdag%202010.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/5.%20uitnodiging%209%20februari%202010%20MKB%20avond.pdf


Uitnodiging lijsttrekkersdebat Haarlemmermeer 

Op woensdag 17 februari komen ondernemers en lijsttrekkers van politieke partijen uit de 

Haarlemmermeer bij elkaar in het Luchtvaart College te Hoofddorp om met elkaar te debatteren in het 

kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Dit debat wordt georganiseerd door het HOP, 

Kamer van Koophandel, VNO NCW Amsterland-Meerlanden en MKB Haarlemmermeer-Schiphol  

 

Vanaf 17.30 uur zijn ondernemers en politici van harte welkom waarna om 18.30 uur het 

lijsttrekkersdebat van start gaat. Het debat staat onder de bezielende leiding van Bertine Schröder -

directeur van Pro Script Services- en Julius Lindenbergh – aftredend raadslid – beide uit Haarlemmermeer 

afkomstig. Deelname aan dit debat is gratis!  

 

Wilt u bij dit debat aanwezig zijn, meldt u zich dan nu aan via: www.kvk.nl/debathaarlemmermeer 

 

Download hier het programma en de officiële uitnodiging 

 

  

  

  

  

  

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

 

http://www.kvk.nl/debathaarlemmermeer
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/6.%20Uitnodiging%20Ondernemersdebat.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&jobid=e5777675-194b-4cb1-89ba-76e6f2b93c9f

