
   

 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft een nieuwe voorzitter 

Op 26 augustus heeft MKB Haarlemmermeer-Schiphol haar eerste Algemene Ledenvergadering 

(ALV)gehouden. Tijdens deze jaarlijks terugkerende ALV heeft de heer Rinus Meelis zijn voorzitterschap 

officieel overgedragen aan de heer Dick Winters. De heer Meelis is met zijn bedrijf niet meer gevestigd in 

de Haarlemmermeer en heeft wegens drukke werkzaamheden geen tijd meer om het voorzitterschap te 

dragen. Het bestuur is de heer Meelis zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de vereniging MKB 
Haarlemmermeer-Schiphol over de afgelopen jaren. 

 

 
Dick Winters 

Eveneens stelde de heer Ico Smid zijn penningmeesterschap tijdens de vergadering ter beschikking  

aangezien ook de heer Smid niet meer werkzaam is in de Haarlemmermeer op dit moment. In de persoon 

van Hennie Limberger, lid van de Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid, heeft het bestuur een nieuwe 

penningmeester gevonden. Algemeen bestuurslid Hellen van der Valk heeft wegens drukke werkzaamheden 

haar bestuurszetel opgegeven en zij zal vervangen worden door de heer Wim Eweg, juwelier uit 

Badhoevedorp. Alle mutaties zijn officieel vastgelegd en uiteraard wensen wij de nieuwkomers veel succes 

bij de invulling van hun bestuurszetel en dankt het bestuur de afgetreden bestuursleden voor hun inzet. 

 

In deze nieuwsbrief: maar liefst drie uitnodigingen voor o.a. starters, de B-2-B beurs en een workshop bij 

de Kamer van Koophandel verder komt helaas opnieuw misleiding van ondernemers aanbod en extra 

informatie over de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) waarbinnen u als ondernemer tot 
maximaal € 10.000 aan subsidie voor de veiligheid binnen uw bedrijfsuitvoering kunt aanvragen.  

 



 

Misleid door gele bedrijvengids? Meld u bij steunpunt acquisitiefraude! 
 

MKB-Nederland roept bedrijven die zijn misleid door de Gele Bedrijvengids op zich te melden bij Steunpunt 

Acquisitiefraude (SAF). Hoe meer meldingen, des te groter de kans van slagen om deze misleiders een halt 

toe te roepen. 

 

Afgelopen juli hebben SAF en de Gouden Gids aangifte gedaan tegen de Gele Bedrijvengids, die in logo en 

lay-out sterk lijkt op de Gouden Gids. Misleid door deze gelijkenis beantwoordden honderden ondernemers 

een email van het bedrijf, met het verzoek om de contactgegevens te controleren en ondertekend te 

retourneren. Hiermee werd onbewust een overeenkomst van twee jaar aangegaan, voor een bedrag van 65 

euro per maand. 

 

MKB-Nederland maakt zich sterk voor het terugdringen van deze vormen van acquisitiefraude. Zij pleit voor 

goede voorlichting en duidelijke wetgeving. Ook het vervolgingsbeleid van Justitie moet actiever worden. 

Hoe meer benadeelde bedrijven zich daarom nu melden, des te groter de kans op effectieve vervolging. 

EZ verhoogt subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven 

MKB-Nederland is blij met de verhoging van het budget van de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven 

(VKB) van 3 miljoen euro naar 7,5 miljoen. Het ministerie van economische zaken besloot hiertoe omdat 

het aantal aanvragen door de positieve ontvangst van de regeling groter was dan voorzien. 

Kleine bedrijven zijn vaak doelwit van inbraak, diefstal en andere vormen van criminaliteit. Kosten voor 

beveiliging zijn vaak onevenredig hoog, stelt MKB-Nederland. 

 
Lees meer... 

Netwerken essentieel in het zaken doen! 

Voor velen van u is de vakantie weer voorbij en begint er weer een tijd van creatief en vooruitstrevend  

ondernemen. Ook het zogenaamde ‘netwerken’ hoort hier natuurlijk bij en dit netwerken kunt u ondermeer 

bedrijven op 14 en 15 oktober tijdens de B-2-B dagen in de Haarlemmermeer en Schiphol regio. 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol ondersteunt het initiatief van de B-2-B dagen en wij zijn dan ook zeer 

verheugd dat leden van MKB Haarlemmermeer-Schiphol maar liefst 20% korting krijgen bij deelname aan 

deze B-2-B dagen. 

 

Klik hier voor de aanbieding. 

Bijeenkomst ‘Commissaris voor het MKB’ 

Is uw bedrijf hard groeiende? Of beïnvloeden sterk wisselende economische tijden uw bedrijfsvoering 

teveel? Een nauw betrokken sparringpartner helpt u de focus op de lange termijn te houden. Meer weten? 

Kom op dinsdag 22 september naar de gratis bijeenkomst 'Commissaris als coach voor het MKB' van KvK 

Amsterdam. 

 

Bij een commissaris wordt al snel aan grote bedrijven gedacht. Maar een commissaris kan ook voor het 

MKB een waardevolle rol vervullen. Door zijn betrokkenheid bij uw bedrijf en ruime ervaring kan hij u 

adviseren over zaken die voor een groeiend bedrijf steeds belangrijker worden, zoals strategie, organisatie, 

marketing en financiering. 

 

Op de bijeenkomst Commissaris als coach voor het MKB, wordt u geïnformeerd over de rol, en de 

meerwaarde. U krijgt informatie en praktische tips van zowel ondernemers als commissarissen en 
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specialisten. Maar ook hoe u de zaken juridisch regelt en de juiste afspraken maakt, wat de kosten zijn, 

hoe u een goede commissaris vindt en waar u op moet letten. Zo kunt u een goede afweging maken of een 

commissaris voor u en uw bedrijf waardevol kan zijn. 

 

Aanmelden: 

Ga naar www.kvk.nl/commissaris 

Uitnodiging startersplatform 

Ook MKB Haarlemmermeer-Schiphol ondersteunt het startersplatform. Op 5 oktober bent u weer van harte 

welkom ditmaal in het gemeentehuis van Haarlemmermeer in Hoofddorp. 

 

Voor de uitnodiging en het volledige programma met verschillende workshops klik hier. 

  

  

  

  

  

  

  

  

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