
 

 

Nieuwsbrief 

 
 

Werktijdverkorting 

De afgelopen weken is door MKB-Nederland, samen met VNO-NCW gesproken met het 

kabinet over een vertrouwenspakket ten behoeve van het bedrijfsleven in deze 

economische crisissituatie. Dat pakket is gericht op behoud van liquiditeit en 

investeringen van bedrijven, en het naar voren halen van overheidsinvesteringen. 

 

Lees meer hier over op onze website onder MKB-Nieuws 
 
 

Dossier uitgelicht: Veiligheid 

In deze nieuwsbrief willen wij u graag het dossier veiligheid onder de aandacht brengen. 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft het dossier veiligheid hoog op haar prioriteitenlijst 

staan en heeft dan ook zitting in het Regionaal Platform Criminaliteitbestrijding (RPC). 

Uw voorzitter Rinus Meelis heeft zitting in het bestuur van het RPC en uw regiomanager 

Fabian Nagtzaam vertegenwoordigt MKB Haarlemmermeer-Schiphol in de kern- en 

werkgroep van het genoemde platform. 

 

Lees hier verder... 

 

 

Nepfactuur Kamer van Koophandel 
Pas op: er is een nieuwe spooknota gesignaleerd. Het betreft een Bijdrage 

KvKhandelsregister.nl 2009 van 149 euro. De mailing vertoont gelijkenis met de 

jaarlijkse mailing van de Kamer van Koophandel. Alleen in de kleine lettertjes is (voor 

wie goed leest) te zien dat het om een aanbod gaat dat geaccepteerd wordt door middel 

van betaling. Kleur en logo zijn op het  eerste oog identiek met die van de Kamer van 

Koophandel, wie de kop rechts goed bekijkt ziet in het adreskolommetje staan Kantoor 

voor Klanten. Vestigingsplaats Den Haag, email info@kvkhandelsregister.nl. 

Bezoek ook even hun site www.kvkhandelsregister.nl en bedenk daarbij dat het niet gaat 

over Kamer van Koophandel, hoezeer het dat ook suggereert…! 

 

 

Beleidkoers MKB-Nederland 2008/2009 

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kenden in 2007 een economisch goed jaar. 

Zonder uitzondering groeiden alle sectoren in omzet en arbeidsvolume.De verwachtingen 

voor 2008 en 2009 zijn onzeker. De internationale kredietcrisis en de hoge olieprijzen 

hebben hun invloed op de wereldhandel en dus ook op de export vanuit Nederland. De 
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hoge loonkosten zetten bovendien onze concurrentiepositie in het buitenland onder druk. 

Het consumentenvertrouwen is laag, de bestedingen zijn wisselend. De lasten voor 

ondernemers zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. 

 

Positief is dat mkb-ondernemers er op zich (nog) goed voorstaan. Maar dat kan zomaar 

veranderen. In deze onzekere economische tijd kan het alle kanten op. Kleine en 

middelgrote bedrijven moeten daarom klaar zijn voor elk denkbaar scenario. Hun 

uitgangspositie moet zo sterk mogelijk zijn.Tegen deze achtergrond heeft de Koninklijke 

Vereniging MKB-Nederland haar beleidskoers 2008/2009 bepaald. De organisatie werkt 

op een groot aantal dossiers samen met VNO-NCW. In het beleidsplan echter staan de 

specifieke ambities voor het midden- en kleinbedrijf, vervat in zes hoofddoelen, centraal. 

 

De thema’s zijn het resultaat van uitvoerig overleg met de leden en vinden hun 

uitwerking in (beleids)plannen en activiteiten. Die vallen uiteen in belangenbehartiging 

en dienstverlening: belangenbehartiging gericht op de overheid met als doel beïnvloeding 

van wet- en regelgeving, dienstverlening gericht op ondernemers en hun 

(branche)organisaties met als doel informeren, netwerken en ondersteunen. In beide 

gevallen laat MKB-Nederland kansen zien en draagt zij oplossingen aan voor door 

ondernemers ervaren knelpunten. 

 

Download hier de gehele beleidkoers 2008/2009 

 

 

Onderneming Verkiezing Noord-Holland 2008-2009 

Op 24 maart 2009 wordt voor de derde keer de prijs voor de Beste Onderneming van 

Noord-Holland uitgereikt. De Ondernemingverkiezing Noord-Holland 2008-2009 is de 

erkenning voor ondernemerschap in de provincie. Het is een belangrijk en breed 

gedragen initiatief om waardering voor ondernemingen in de provincie uit te spreken. 

Ondernemers zijn immers de drijvende kracht van de economie in Noord-Holland en daar 

is de provincie trots op! Juryvoorzitter Jaap Bond, gedeputeerde Provincie Noord-

Holland,: “Ik ben dit jaar weer benieuwd welk Noord-Hollands bedrijf het meest bijzonder 

en succesvol is. Er zijn veel goede bedrijven in onze provincie en dat maakt het voor de 

jury niet makkelijk om de ondernemer van Noord-Holland te kiezen.“  

 

De prijs wordt tijdens een grootse gala-avond uitgereikt. In 2006 werd de prijs 

gewonnen door Agriport A7 en in 2007 ging deze naar Flower Direct. Voor de selectie van 

de genomineerden en de uiteindelijke winnaar is een jury samengesteld met prominenten 

uit het Noord-Hollandse bedrijfsleven. De partners van de verkiezing hebben een 

interessant prijzenpakket samengesteld ter waarde van € 5.000,-.  

 

U kunt nu uw onderneming aanmelden om kans te maken op de titel: “Beste 

Onderneming Noord-Holland 2008/2009”. Aanmelden kan via de website: www.ovnh.nl. 

U kunt natuurlijk ook een onderneming voordragen! 

 

 

Verhuizing regiokantoor MKB Noord-Holland 

MKB Noord-Holland is de organisatie (het regiokantoor) van waaruit de bij MKB-

Nederland aangesloten verenigingen in de regio Noord-Holland worden bediend. Dit zijn 

MKB-Zaanstreek, MKB-Amsterdam, MKB-IJmond, MKB-Velsen en MKB Haarlemmermeer-

Schiphol, alsmede de regio MKB Noordwest-Holland. 

 

Per 1 januari 2009 verhuizen wij - samen met VNO-NCW West - naar het gebouw van de 

Kamer van Koophandel Amsterdam, De Ruyterkade 5 - 1013 AA Amsterdam. Zo ontstaat 

een huis voor ondernemers in de regio Noord-Holland. 

 

Download hier het verhuisbericht 
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Het bestuur van MKB Haarlemmermeer-Schiphol wenst u fijne 
kerstdagen en een goed 2009!!!  

 

 

 

 
 
 
 
Sponsoren MKB Haarlemmermeer-Schiphol: 

       

                                             

  

  

 


