
 

 
NIEUWSBRIEF -Oktober 2014 

-Komt u ook eind november naar de Week van de Ondernemer?-  

 

Week van de Ondernemer 

Graag nodigen wij u als lid/relatie van MKB-IJmond via onze regiodirecteur van MKB-Nederland uit voor de 

Week van de Ondernemer 2014. Deze vindt dit jaar plaats op 26 en 27 november in de RAI te Amsterdam. 

Voor u als lid/relatie van MKB-IJmond is de Week van de Ondernemer GRATIS toegankelijk waar u via een 

regulier tarief voor dit evenement € 200 zou moeten betalen. Lees meer... 

 

  

Succesvol Startersplatform Haarlemmermeer; informatief & gezellig 

Het Startersplaform Haarlemmermeer was afgelopen woensdag 22 oktober weer een doorslaand succes. De 

avond kende een combinatie tussen informatie welke essentieel is voor startende ondernemers en een 

gezellig informeel gedeelte met een netwerkborrel na afloop. Marco Vork opende het Startersplatform 

waarna Wethouder Ap Reinders het stokje overnam. Lees meer... 

 

  

Genomineerden Ondernemersprijs 2014 zijn bekend 

De genomineerden voor de Ondernemersprijs van de gemeente zijn door de jury bekendgemaakt. De drie 

genomineerden die definitief doorgaan naar de grande finale op vrijdag 12 december, in de categorie <5 

medewerkers: Bakkerij Gorthuis, Just Justa en De Wijnzaak. In de categorie 5> medewerkers zijn de 

genomineerden: Master Projectinrichting, Drogisterij Parfumerie Splinter en Vouchercompany. Lees meer... 

 

Derde veiligheidsster voor Hoofddorp Winkelstad 

Hoofddorp Winkelstad heeft afgelopen vrijdag de derde veiligheidsster gekregen. Het Keurmerk is ontvangst 

genomen door wethouder Adam Elzakalai van economische zaken. De veiligheidsster, verwerkt in een 

stoeptegel, kreeg direct een plekje in het trottoir voor de Grand Passage aan de Kruisweg. Veiligheidssterren 

worden een keer in de twee jaar uitgereikt. Lees meer... 

 

College on tour: Ondernemers bezorgd over plan voor meer winkelruimte 

Na de verkiezingen in maart werd in Haarlemmermeer een nieuw college van burgemeester en wethouders 

geïnstalleerd. Om te kijken wat er leeft onder de bewoners en ondernemers gaat het college op bezoek in 

alle woonkernen en dorpen. Op dinsdag 21 oktober ging de tocht naar Zwanenburg alwaar de ondernemers 

uit deze kern zich duidelijk hebben laten horen. Lees meer... 

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2014/Nieuwsbrieven/Oktober/RA2.%20WvdO.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2014/Nieuwsbrieven/Oktober/RA1.%20Succesvol%20Startersplatform%20Haarlemmermeer.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2014/Nieuwsbrieven/Oktober/RA3.%20Genomineerden%20Ondernemersprijs%202014%20zijn%20bekend.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2014/Nieuwsbrieven/Oktober/RA4.%20Derde%20veiligheidsster%20voor%20Hoofddorp%20Winkelstad.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2014/Nieuwsbrieven/Oktober/RA5.%20College%20on%20tour.pdf


Provinciale & Landelijke actualiteiten 

 

Website Veelplegers Noord-Holland 

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) laceert de website veelplegers voor ondernemers en 

winkeliers. Een website waar zij veelplegers kunnen raadplegen die in hun gebied actief zijn. Het gebruik 

kunnen maken van deze pagina is gebonden aan de Wet politie gegevens. Deze wet laat het echter onder 

stringente voorwaarden toe dat u als ondernemer toegang krijgt tot bepaalde informatie. Lees meer... 

Extra geld provincie voor wifi en breedband 

De provincie Noord-Holland stelt een aanvullend bedrag van €500.000 beschikbaar voor de aanschaf en 

installatie van openbare wifi-punten in Noord-Holland. Het bedrag zal ook gebruikt worden voor de aanleg 

van breedbandnetwerken (de zogeheten Next Generation Access - NGA - netwerken). Eerder stelde de 

provincie in oktober 2013 al €1,5 miljoen beschikbaar op dezelfde thema’s. Lees meer... 

Gratis online cursus energiebewust ondernemen 

In opdracht van het Ministerie van I & M start de gratis MOOC cursus energiebewust ondernemen. Het is een 

gratis online cursus die iets van 4 uur in beslag neemt. 

De interactieve onderwijsmethode biedt praktische informatie over energiebesparing en duurzame 

opwekking. Na deelname kun je simpel en gestructureerd de tips toepassen in je eigen bedrijf. Lees meer... 

Uitnodiging: The Next Entrepreneur Event 

Kom ook naar het The Next Entrepreneur Event op 9 december. Op 9 december wordt het The Next 

Entrepreneur Event gehouden. Het evenement vindt plaats in Theater ‘t Spant! in Bussum. Startende 

ondernemers krijgen in één middag een inspiratie-boost, leren van andere ondernemers en kunnen hun 

netwerk uitbreiden. 500 startende ondernemers mogen hierbij aanwezig zijn. Lees meer... 

Ondernemers Noord-Holland investeren € 9,6 miljoen in duurzaamheid 

Ondernemers in Noord-Holland investeren met behulp van een provinciale subsidieregeling dit jaar voor € 

9,6 miljoen in het verbeteren en verduurzamen van verouderde bedrijventerreinen. In totaal verdelen 63 

projecten rond de € 5,4 miljoen provinciale subsidie in het kader van de zogeheten HIRB-regeling 

(Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen). Lees meer... 

'Vervanging VAR-verklaring onnodig en ondeugdelijk' 

'Een onnodige en ondeugdelijke maatregel'. Dat vindt MKB-Nederland van het wetsvoorstel Beschikking 

Geen Loon. Deze BGL moet de huidige VAR-verklaring voor zzp-ers gaan vervangen en wordt 

woensdagmiddag besproken tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De belangrijkste kritiek richt zich 

tegen het invoeren van de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever in de BGL. Lees meer... 

MKB-voorzitter Van Straalen wil ruimer financieringsarsenaal 

Het rapport van SER-economen over de financiering van het MKB maakt nog eens heel duidelijk dat dit 

thema de volle aandacht moet hebben en houden, zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. 

Het rapport schetst de noodzaak voor een nieuw financieringslandschap, met een veel meer divers en ruimer 

aanbod van financiers van het mkb dan er nu beschikbaar is. Lees meer... 

Schadefonds Geweldsmisdrijven: van bonnetjes naar all-in 

Sinds 15 oktober keert het Schadefonds Geweldsmisdrijven tegemoetkomingen aan slachtoffers en 

nabestaanden van een geweldsmisdrijf in één som uit en niet langer als aparte vergoedingen voor 

verschillende schadeposten. Slachtoffers met letsel hoeven niet langer bonnetjes aan te dragen, zij 

ontvangen afhankelijk van de ernst van hun letsel een rond bedrag. Lees meer... 
 

  

Dagelijks en actueel op de hoogte blijven van alle ondernemers relevante informatie? Kijk op 

onze website www.mkb-haarlemmermeer.nl!  

Daar vindt u ook alle ledenvoordelen.    

http://www.mkb.nl/index.php?pageID=74&messageID=9886&ss=195
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=74&messageID=9926&ss=195
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2014/Nieuwsbrieven/Oktober/4.%20Gratis%20online%20cursus%20energiebewust%20ondernemen.pdf
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=255&entryID=5853&ss=197
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=74&messageID=9925&ss=195
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=9929&ss=
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=9914&ss=
https://schadefonds.nl/nieuws/263-persbericht-schadefonds-geweldsmisdrijven-van-bonnetjes-naar-all-in
http://www.mkb-haarlemmermeer.nl/
http://www.mkb-haarlemmermeer.nl/


 


