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3 december 

Algemene 
Ledenvergadering 

4 december 

Informatiebijeenkomst 

elektronisch bestellen & 

factureren 

5 december 
Catch Up AEB 

6 december 

Webinar 'Ondernemen 
in Polen' 

14 december 

Ondernemersprijs 
Haarlemmermeer 

Kijk voor de complete 

Lobby werkt! 
Dat onze lobby effectief is bleek tijdens de maand november maar weer eens. Tijdens 

verschillende raadsvergaderingen is er gedebatteerd over een aantal lobbydossiers 

waar MKB Haarlemmermeer-Schiphol zich al een aantal jaren hard voor maakt. Met als 

–voorlopig- hoogtepunt de mogelijkheid voor de detailhandel tot zondagsopening. Dat 

de lasten in Haarlemmermeer voor de ondernemer op een schrikbarend niveau liggen 

is...  Lees verder 
  

  

Webinar ‘Ondernemen in Polen' 
Ondernemers over zaken doen in de snelstgroeiende economie van Europa  
Wil je ondernemen in Polen? Kijk dan op dinsdag 4 december 2012 naar ons gratis 

webinar en laat je in een uur bijpraten door Johan Dewandeleer van Fabory en Hans 

Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland, over de Poolse economie, de zakencultuur, 

het vinden van handelspartners, logistiek en wet- en regelgeving. Willem Overbosch 

gaat in dit uur... Lees verder 
  

  

Meld oneerlijke concurrentie door overheden 

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen bedrijven op om (anoniem) vermoedens van 

oneerlijke concurrentie door overheden te melden. Zij zullen tips en signalen anoniem 

bundelen en onder de aandacht brengen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(NMa). De NMa houdt zo toezicht op de werking van de Wet markt en overheid, die 

sinds 1 juli van kracht is. In deze wet staan de regels voor overheden als zij goederen 

of diensten op de markt aanbieden. Alleen op basis van concrete tips en signalen uit 

de praktijk mag de NMa een onderzoek starten naar oneerlijke concurrentie door 
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agenda op de website overheden. De NMa vraagt nadrukkelijk om ook... Lees verder 

 

Informatiebijeenkomst elektronisch bestellen en factureren 

Levert u aan de rijksoverheid, wilt u dat gaan doen of bemiddelt u hier in? Of bent u 

misschien een software leverancier op dit terrein? Dan is deze bijeenkomst handig 

voor u om bij te wonen. MKB-Nederland en VNO-NCW organiseren op 6 december een 

informatieve bijeenkomst over de stand van zaken rondom e-factureren, het 

inkoopsysteem DigiInkoop en de nieuwe mogelijkheden van de Digipoort. Inmiddels 

hebben ondernemers al meer dan anderhalf jaar het recht om elektronische facturen 

te sturen aan de rijksoverheid. Het pionieren is voorbij en... Lees verder  

  

 

Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2012/2013 

Op woensdag 24 april 2013 vindt voor de zevende keer de Ondernemingsverkiezing 

Noord-Holland plaats. De verkiezingsavond speelt zich af in de Philharmonie te 

Haarlem. Bedrijven uit Noord-Holland kunnen zich tot 14 januari 2013 aanmelden of 

door derden worden aangemeld via: www.ovnh.nl. Op de verkiezingsavond strijden 

uiteindelijk dertig genomineerden (tien per categorie) om de titel: „Beste Onderneming 

Noord-Holland 2012/2013‟. Op grond van... Lees verder 

  

Regionaal nieuws gemeente Haarlemmermeer 

Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering op 3 december a.s. 

"Succesvol ondernemen in turbulente tijden" 

En waarom ondernemers meer moeten slapen en dromen…  
 

Technologische, economische en sociaal-culturele trends beïnvloeden het bedrijfsleven 

meer en meer. Turnaround management als alledaags stuurinstrument biedt 

perspectief om ondernemingen krachtig en weerbaar te maken voor snel veranderende 

omstandigheden. Hoe zorgt u ervoor dat u succesvol onderneemt in deze turbulente 

tijden? Hoe kan... Lees verder 

Of direct aanmelden: info@mkb-haarlemmermeer.nl 
  

  

Ymere verbouwt kantoor tot bedrijfsverzamelgebouw 
Flexibele werkplekken in centrum Hoofddorp te huur vanaf zomer 2013 
Ymere verbouwt momenteel haar kantoor in Hoofddorp tot een kantoor met flexibele 

  

http://www.mkb-haarlemmermeer.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/november%202012/2.%20Meld%20oneerlijke%20concurrentie%20door%20overheden.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/november%202012/3.%20Informatiebijeenkomst%20elektronisch%20bestellen%20en%20factureren.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/november%202012/3.%20Informatiebijeenkomst%20elektronisch%20bestellen%20en%20factureren.pdf
http://www.ovnh.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/november%202012/4.%20Standaardtekst%20voor%20website%20-nieuwsbrief%20%20OVNH.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/november%202012/RA1.%20Uitnodiging%20ALV%203%20december%202012.pdf
mailto:info@mkb-haarlemmermeer.nl


werkruimte voor diverse ondernemers. “Samen met ontwikkelaar Lingotto maken wij 

van „De Burgemeester‟ een inspirerende plek, waar ondernemers vanaf medio 2013 

kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten,” aldus regiodirecteur Fred de Ruyter van 

Ymere. “Voor onze klanten verandert er niets: wij blijven tijdens en na de verbouwing 

gewoon geopend.”  De Ruyter is eveneens bestuurslid van MKB Haarlemmermeer-

Schiphol. Met De Burgemeester... Lees verder 

  

Ondernemers doen laatste oproep aan politiek 

De ondernemers in Haarlemmermeer hebben middels een brief een laatste en 

dringende oproep gedaan aan de raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer om 

komende donderdag tijdens de begrotingsbehandeling niet in te stemmen met een 

verhoging van de Onroerend Zakenbelasting (OZB) van 7,67%. Eerder dit jaar hebben 

het... Lees verder 
  

 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol pleit voor een volledig vrije 

zondagopenstelling 

Begin deze maand heeft MKB Haarlemmermeer-Schiphol via een inspraakreactie bij de 

gemeente gepleit voor volledig vrije zondagopenstelling. Dit als reactie op de nota 

“Zondagopenstelling supermarktbranche en actualisatie Verordening Winkeltijden 

Haarlemmermeer 2012”. Daarbij informeerden wij de gemeente over de wens dat elke 

ondernemer zelf –naar eigen inzicht en afweging- zijn openingstijden kan bepalen, 

zonder dat dit overigens zal (hoeven) leiden tot het ontstaan van ongebreideld 

consumentisme of het verdwijnen van zondagsrust! MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

roept de gemeente Haarlemmermeer dan ook op om al haar ondernemers de kans te 
bieden om... Lees verder 

CDA houdt vrije koopzondagen tegen 

De CDA-fractie in de gemeenteraad is er op dit moment nog niet aan toe om alle 

winkels in de polder de kans te geven elke zondag open te gaan. Dat zei CDA-

fractievoorzitter Arie Noomen donderdagavond tijdens een debat in de raad over de 

zondagopenstelling. Volgens Noomen is nog onduidelijk hoe groot het draagvlak is 

onder ondernemers om vrije koopzondagen in te voeren. Hij pleitte daarom voor... 

Lees verder 
 
Onderzoek naar draagvlak koopzondagen al over paar weken klaar 
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Het onderzoek dat wethouder Arthur van Dijk van Economische Zaken laat uitvoeren 

naar het draagvlak onder winkeliers en consumenten om vrije koopzondagen in te 

voeren is al over enkele weken klaar. Dat zei hij donderdag tijdens de 

begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Vorige week discussieerde de raad over 

het stellige pleidooi van het MKB Haarlemmermeer-Schiphol om winkeliers zelf de 

keuze te geven op zondag de deuren te openen of niet. Een overgrote meerderheid... 

Lees verder 

  

Kom naar de raad van 100 op 10 december 

Op 10 december van 13.30 uur tot 17.30 uur organiseert de gemeente voor de vijfde 

maal de Raad van 100, een conferentie met als thema integratie en participatie in 

Haarlemmermeer. De conferentie zal plaatsvinden in het Historisch Museum 

Haarlemmermeer, Bosweg 17 te Hoofddorp. Doel van de Raad van 100 is... Lees 

verder 
  

  

Herbenoeming burgemeester Weterings 
De gemeenteraad heeft donderdag 15 november 2012 de aanbeveling tot 

herbenoeming van burgemeester drs. Th.L.N. Weterings vastgesteld. Dat maakte de 

vicevoorzitter van de raad, Mieke Booij-van Eck bekend. De eerste ambtstermijn van 

burgemeester Theo Weterings loopt af op zaterdag 20 april 2013. De burgemeester 

had aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Hij is blij met de 

positieve aanbeveling van de gemeenteraad. "Ik ben verheugd dat... Lees verder 

  

  

Onderzoek naar het MKB door Nyenrode studenten 

Ondernemen is momenteel een uitdaging. Het consumentenvertrouwen is laag en 

banken zijn terughoudend met kredietverstrekking. Veel bedrijven zijn voorzichtig met 

nieuwe initiatieven, hebben overcapaciteit en voorraden blijven langer liggen. 

Studenten Arjen ten Brinke en Siebren Burghgraef doen hun studie bedrijfskunde aan 

Nyenrode Business Universiteit onderzoek naar de haalbaarheid van een mogelijk 

nieuw product, dat in staat zou moeten zijn om ondernemers in deze tijd te 

ondersteunen. U zou hen erg helpen door de volgende vragenlijst in te vullen: 

https://www.surveymonkey.com/s/ZJGK52C. 
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Gesprekspartners 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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