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17 oktober 

Startersplatform 
Haarlemmermeer 

21 en 22 november 

OndernemersCongres 
Groot Amsterdam 

14 december 
Ondernemersprijs 

Haarlemmermeer 

   

Beste leden, 
  
Bijgevoegd aan deze nieuwsbrief ontvangt u van ons een overzicht met de 

belangrijkste maatregelen voor ondernemers uit de op Prinsjesdag ingediende 

begrotingen en het belastingplan. 
  
De begrotingen en het belastingplan zullen de komende tijd worden behandeld in het 

parlement. Bijzonder is wel dit jaar dat veel van de lastenverzwaringen, zoals de BTW 

verhoging, al door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen. Die waren 

opgenomen in het lenteakkoord. Bijzonder is ook dat de formatie dit jaar parallel loopt 

aan de begrotingsbehandelingen. Mogelijk leidt dat nog tot wijzigingen. 
  
Wij vinden het echter niet meer dan onze plicht om u middels onze nieuwsbrief op een 

juiste manier van de huidige maatregelen op de hoogte te brengen. 
  
Klik hier voor de belangrijkste maatregelen. 
  

  

'Verkiezingsuitslag goed voor ondernemers'  

MKB Haarlemmermeer-Schiphol is content met de uitslag van de verkiezingen. 

‘Nederland heeft gekozen voor het midden’, aldus de ondernemingsorganisatie. ‘Voor 

het eerst in lange tijd is het populisme op de terugweg.’  Lees verder 

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/Voorwoord%20HM_%20BIJLAGE%20prinsjesdag.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/1_%20Verkiezingsuitslag%20goed%20voor%20ondernemers.pdf


  

OndernemersCongres Groot-Amsterdam 2012  

MKB-Nederland nodigt u van harte uit voor het OndernemersCongres 2012, ht event 

voor ondernemers met ambitie in de regio Groot-Amsterdam. Hier kunt u informatie 

inwinnen bij specialisten, zich laten inspireren door topondernemers en -coaches en u 

ontmoet ruim 2.000 ambitieuze collega-ondernemers... Lees verder 
  

  

MKB gaat 20 procent energie besparen  

Vijfhonderd mkb-ondernemers, van bakkers en slagers tot aan recreatie-, horeca- en 

metaalverwerkingsbedrijven, gaan zich inspannen om in anderhalf jaar tijd 20 procent 

energie te besparen op de werkvloer. MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel heeft 

vandaag tijdens het Ondernemerscongres in Apeldoorn het officiële startsein gegeven 

voor 21 initiatieven die vallen binnen de MKB Green Deal... Lees verder 

  

MKB-Nederland start campagne om werknemers duurzaam in te zetten  

MKB-Nederland start donderdag een campagne om werkgevers te stimuleren hun 

werknemers duurzaam inzetbaar te maken. De omvang van de beroepsbevolking 

neemt de komende jaren flink af, waardoor er krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. 

ElkeDagBeter.nu helpt ondernemers om hun werknemers met arbeidsmoraal en 

scholing breder in te zetten en langer gezond laten doorwerken... Lees verder 
  

Brede maatschappelijke oproep tegen forensentaks  

Werknemers, werkgevers, reizigers en mobiliteitsorganisaties roepen de Tweede 

Kamer vandaag op om direct te stoppen met de invoering van de belaste 

reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer en daarmee snel duidelijkheid te 

scheppen voor werkenden in Nederland... Lees verder 

  

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/2_%20Ondernemerscongres.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/3_%20MKB%20gaat%2020%20procent%20energie%20besparen.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/4_%20Elkedagbeter_nu.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/5_%20Brede%20maatschappelijke%20oproep%20tegen%20forensentaks.pdf


Regionaal nieuws gemeente Haarlemmermeer 

Inschrijven voor Ondernemersprijs Haarlemmermeer 2012 

Op vrijdag 14 december 2012 wordt de Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 

uitgereikt. Een andere naam inderdaad! De prijs is uitgebreid met een nieuwe 

categorie: 0 – 5 medewerkers. Zodat de Zp’er in de polder zichzelf beter kan 

onderscheiden. De tweede categorie is bedrijven met 6+ medewerkers... Lees verder 
  

MKB Haarlemmermeer-Schiphol waarschuwt ondernemers voor spooknota’s  

Ondernemers moeten alert zijn voor zogenaamde facturen van o.a. MKB registratie 

Services. Zo vlak na de zomervakantie versturen diverse organisaties spooknota's aan 

het bedrijfsleven. Wij attenderen u erop de 'facturen' vooraf goed te lezen voordat u 

tot betaling over gaat. MKB Haarlemmermeer-Schiphol vraagt ondernemers die 

geconfronteerd worden met deze spookfacturen een melding te maken bij het 

Steunpunt Acquisitiefraude www.fraudemeldpunt.nl 
  

  

Meer geld voor opknappen bedrijventerreinen  

De provincie Noord-Holland ondersteunt dit jaar 43 projecten om bestaande 

bedrijventerreinen te verbeteren. Er was veel animo voor de regeling, waarop 

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten het budget met 1 miljoen euro te 

verhogen. In totaal stellen GS 5,8 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten kunnen 

hiermee de terreinen beter inrichten, veiliger maken en zorgen voor een betere 

bereikbaarheid... Lees verder 

  

Onderneem de strijd tegen criminaliteit  

Drie op de tien ondernemers zijn jaarlijks slachtoffer van een overval. Kosten voor het 

bedrijfsleven: ruim een miljard euro. Schrikt u van deze cijfers? Je zal het maar echt 

meemaken. Wat doet u in zo'n geval en wat kunt u doen om een overval te 

voorkomen? Deze vragen staan centraal tijdens het veiligheidscongres in de 

Philharmonie in Haarlem op woensdagavond 10 oktober... Lees verder   

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/RA1_%20Inschrijven%20voor%20Ondernemersprijs%20Haarlemmermeer%202012.pdf
http://www.fraudemeldpunt.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/RA3_%20Meer%20geld%20voor%20opknappen%20bedrijventerreinen.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/RA4_%20Onderneem%20de%20strijd%20tegen%20criminaliteit.pdf


Betere bereikbaarheid Hoofddorp met aanleg dubbele Taurusavenue  

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het startschot gegeven 

voor de aanleg van de dubbele Taurusavenue met een extra aansluiting op de A4. 

Deze nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de Van Heuven Goedhartlaan krijgt twee 

rijbanen met elk twee rijstroken en gaat vanaf eind 2013 dagelijks 20.000 

motorvoertuigen verwerken... Lees verder 
  

Netwerken werkt! Hoe? Kom naar het Startersplatform Haarlemmermeer  

Kom woensdag 17 oktober naar de bijeenkomst van Het Startersplatform 

Haarlemmermeer. Vergroot uw netwerk en laat u inspireren! De zeepkist: Wij nodigen 

u deze avond uit om uw bedrijf 3 minuten in de spotlights te zetten. Hiervoor staat op 

het podium een heuse zeepkist... Lees verder 

  

Afsluitingen N207 en de op- en afritten met de A4 in oktober 2012  

Van vrijdagavond 5 oktober 20.00 uur tot maandagochtend 15 oktober 05.00 uur 

wordt de kruising N207 en de oostelijke aansluitingen met de A4 totaal afgesloten voor 

alle verkeer. Van 19 tot 29 oktober volgt N207 en de westelijke aansluitingen met de 

A4.De provincie werkt aan het knooppunt N207 met de A4... Lees verder   
 

 

 

Gesprekspartners MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/RA5_%20Betere%20bereikbaarheid%20Hoofddorp%20met%20aanleg%20dubbele%20Taurusavenue.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/RA6_%20Uitnodiging%2017%20okt.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/september%202012/RA7_%20Afsluitingen%20N207%20en%20de%20op.pdf


  

  

  

  

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

 

http://www.ezinecomposer.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&job=728a2e0d-2dda-4dd3-95ca-8d216640088f

