
 

Een nieuwe voorzitter, een nieuw geluid 

  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van begin april heeft Dick Winters zijn voorzitterschap neergelegd 

en is Paul Kok door de vergadering officieel geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van MKB Haarlemmermeer-

Schiphol. In het persbericht verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de overdracht van de 

voorzittershamer. 

 

Hoewel het spreekwoord luidt: een nieuwe lente, een nieuw geluid gaat dit laatste uiteraard ook op voor 

een nieuwe voorzitter. Het bestuur is zeer content met het aanblijven van Dick Winters als bestuurslid en 

Paul Kok zal als voorzitter ook vanuit zichzelf enkele accenten aanbrengen tijdens zijn voorzitterschap van 

de vereniging voor het midden- en kleinbedrijf in de Polder. Kok heeft uitgesproken MKB 

Haarlemmermeer-Schiphol te willen voorzien van meer slag- en draagkracht. Slagkracht in de vorm van 

meer leden en meer draagvlak in de vorm van extra sponsoren. Door een aantal extra sponsoren aan te 

trekken kan de vereniging ook extra activiteiten voor haar leden organiseren en ook de contributie van 

individuele leden zo laag mogelijk houden. Goede ambities die passen bij een vereniging als MKB 

Haarlemmermeer-Schiphol. 

Via deze weg willen wij graag ook aandacht besteden aan het terugtreden van de voorzitter van 

Ondernemend Hoofddorp (OH) en het Haarlemmermeers Ondernemersplatform (HOP) de heer Lex Vonk. 

Ten tijde van het voorzitterschap van de heer Vonk hebben wij als vereniging altijd zeer prettig 

samengewerkt met de OH, het HOP en haar voorzitter. Wij danken dan ook de heer Vonk voor deze 

samenwerking en zijn inzet voor de ondernemers in Haarlemmermeer verder wensen wij hem veel succes 
in zijn verdere professionele carrière.  

Ondanks de voorzitterswissel(s) gaan de lobbywerkzaamheden uiteraard gewoon door. Het 

kwartaaloverleg met de gemeente in de persoon van Wethouder Van Dijk en Wethouder Nederstigt vinden 

weer op structurele basis plaats. Dit alles in samenwerking met onze gesprekpartners: VNO NCW 

Amstelland Meerlanden, Kamer van Koophandel en HOP. Uiteraard blijven wij ons o.a. inzetten voor een 

betere aansluiting tussen arbeid en onderwijs, veilig ondernemen, infrastructurele verbeteringen, 

administratieve lasten verlichting, herstructurering van bedrijventerreinen en kantoorlocaties maar ook 

een betere dienstverlening vanuit de gemeente. Dit alles met uw steun en mocht u zelf tegen een 

lokaal/regionaal ondernemersvraagstuk aanlopen mail deze dan naar: info@mkb-haarlemmermeer.nl of bij 
algemene ondernemersvragen surf naar de MKB servicedesk via www.mkbservicedesk.nl . 

 

mailto:info@mkb-haarlemmermeer.nl
http://www.mkbservicedesk.nl/


Betrapte winkeldief moet extra boete betalen aan winkelier 

Winkeliers die een winkeldief betrappen en aangifte doen hebben voortaan recht op een schadevergoeding 

voor de tijd die zij hieraan kwijt zijn. De ‘betrapte’ winkeldieven moeten een extra boete van 151 euro 

gaan betalen. Deze maatregel is een voortzetting van de succesvolle proef met de regeling ‘Afrekenen met 

winkeldieven’ die het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) eerder in verschillende winkelgebieden 

uitvoerde. Het HBD gaat de winkelier helpen met het verhalen van de schade. 

 
Lees meer... 

Auto versus openbaar vervoer 

Voor woon-werkverkeer of voor zakelijke bezoeken: als mkb’er, werknemer of zzp’er ben je regelmatig 

onderweg. Hierbij wordt de auto vaak boven het openbaar vervoer verkozen, maar dit is niet altijd even 

efficiënt. Denk aan files, verloren werktijd, maar ook de kosten liggen hoger. Hoe kun je zakelijke 

reiskosten reduceren? 

 
Lees meer... 

Sterkste economische groei in Noord-Holland 

Na de forse economische krimp in 2009 realiseerden alle provincies in 2010 weer economische groei. Het 

hardst groeide de economie in Noord-Holland. Ook in Noord-Brabant was sprake van duidelijk herstel. De 

economieën van de provincies Utrecht en Friesland bleven achter. Dit blijkt uit de meest 

recente cijfers van het CBS. 

 

Lees meer... 

MKBCrowdfunding biedt mkb alternatief voor financiering 

Mkb’ers kunnen vanaf heden voor hun start- of groeikapitaal terecht op MKBCrowdfunding.nl. Het initiatief 

van de MKB Servicedesk en Symbid biedt ondernemers de mogelijkheid om zich op een toegankelijke 

manier te presenteren aan mogelijke investeerders. MKB-Nederland ondersteunt deze alternatieve manier 

van financieren. 

 
Lees meer... 

Lijsttrekkers coalitie presenteren coalitieakkoord en gedeputeerden 

Ondanks de economische crisis en minder geld van het Rijk is het de coalitie van VVD, PvdA, D66 en CDA 

gelukt om nieuw beleid te formuleren om de aantrekkingskracht en internationale concurrentiepositie van 

Noord-Holland verder te stimuleren. Voor nieuw beleid is in de komende vier jaar € 103 miljoen 

beschikbaar en er wordt een Infrastructuurfonds Mobiliteit met € 300 miljoen ingesteld. 

 

Lees meer... 
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Regionaal Nieuws 

Bezuinigen in Haarlemmermeer 

De gemeente Haarlemmermeer moet structureel € 18 miljoen bezuinigen. U als ondernemer kent 

Haarlemmermeer als geen ander. U weet wat er speelt en leeft en wat minder of anders kan. Daarom 

vraagt de gemeente u mee te denken over de bezuinigingen. Meedenken kan op twee manieren. Op de 

gemeente site treft u een forum aan. 

 

Lees meer... 

Overbos feest bij vernieuwd winkelcentrum 

Het wordt een bijzondere dag voor Overbos, de 25ste juni. De winkelcentrum wordt dan officieel heropend 

en moet geen druppeltje meer lekken, na onder meer aanpassingen aan de kap en het vervangen van 

rubbers. Ook in het wijkpark is het feest, met onder meer een braderie langs het voet- en fietspad. 

 
Lees meer... 

Stroomleiding in het westen van Haarlemmermeer 

Een nieuwe hoogspanningsverbinding door de gemeente Haarlemmermeer zal door de westkant van deze 

gemeente lopen. De keuze voor de oostkant is afgevallen, mede omdat luchthaven Schiphol heeft 

aangegeven dat dit mogelijk risico’s oplevert voor de veiligheid van het vliegverkeer. 

 
Lees meer... 

D66 Haarlemmermeer vreest koopzondagen in Haarlem 

Om de concurrentie met de winkels in omliggende gemeenten vol te kunnen houden, zouden ook de 

winkels in Haarlemmermeer elke zondag hun deuren moeten kunnen openen. Dat de stelt de fractie van 

D66 in een reeks schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

 
Lees meer... 

Paul Kok nieuwe voorzitter MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

Paul Kok is tijdens de Algemene Ledenvergadering van MKB Haarlemmermeer-Schiphol verkozen tot 

nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in 

Haarlemmermeer. Kok volgt daarmee Dick Winters, advocaat van beroep, op. Winters was voorzitter van 

de vereniging sinds medio 2009. 

 
Lees meer... 
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AGENDA 

28 april 2011: 
Entrepreneur & Enterprise Seminar: ‘Zo kan het ook werken’  

28 april 2011: 

Informatie avond coachend praktijkopleider ROC NOVA College 

  

14 juni: 

MKB-Nederland Zomerborrel incl. MKB-vriendelijkste gemeente verkiezing 

  

23 juni 2011: 

Informatie avond coachend praktijkopleider ROC NOVA College 

  

 

Gesprekspartners van MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

 

  

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