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Persbericht 

 

Aan:  De Redactie 

Van:  MKB Haarlemmermeer-Schiphol   

Datum:  27 augustus 2009   

Dick Winters nieuwe voorzitter MKB Haarlemmermeer-Schiphol 
 
Dick Winters, advocaat van beroep, is de nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging MKB 
Haarlemmermeer-Schiphol, hij volgt daarmee de heer Rinus Meelis op welke tijdens de Algemene 
Ledenvergadering is afgetreden. Meelis was voorzitter van de vereniging voor het midden- en kleinbedrijf in 
Haarlemmermeer sinds de oprichting in 2006. Vanwege een verhuizing van zijn bedrijfsactiviteiten en 
toegenomen drukke werkzaamheden was het voor Meelis niet meer mogelijk om de MKB-vereniging voor te 
zitten. 
 
Sinds Dick Winters advocaat is, heeft hij een brede ervaring opgedaan op vele rechtsgebieden en heeft hij 
inmiddels zijn eigen praktijk in Hoofddorp. Winters heeft in het verleden vele maatschappelijke functies 
vervuld. Nu is hij vicevoorzitter van het de Raad van Commissarissen van de Rabobank Regio Schiphol. Als 
afgeleide daarvan is hij lid van het Kringbestuur Noord Holland en de Centrale Kring van de Rabobank 
organisatie. Vanaf de oprichting van MKB Haarlemmermeer-Schiphol is hij lid van het bestuur van deze 
organisatie en vervulde hij eveneens de rol van vicevoorzitter. Het huidige bestuur verzocht de vicevoorzitter 
zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Deze voordracht is unaniem ondersteund en bekrachtigd 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 augustus gehouden in het Schiphol A4 Van Der Valk Hotel. 
 
Winters wil graag het ‘MKB-geluid’ duidelijk ‘de Polder’ in brengen en vooral de samenwerking met andere 
regionale en lokale werkgevers- ondernemersorganisaties verder versterken. Hierdoor ontstaat er een 
krachtige lobby richting gesprekspartners zoals de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek waardoor 
zowel lokaal als bovenlokale thema’s kunnen worden opgepakt. ‘Van individuele ergernis naar een 
collectieve aanpak en samenwerking’ zal het motto zijn van het bestuur waardoor zowel individuele 
ondernemers als collectieve ondernemersverenigingen zich thuis zullen (blijven) voelen bij MKB 
Haarlemmermeer-Schiphol. De gezamenlijke aanpak moet leiden tot een hogere organisatiegraad en 
daarmee een slagvaardig georganiseerd bedrijfsleven waardoor de kwaliteit en potentie van de 
economische randvoorwaarden voor het ondernemersklimaat in Haarlemmermeer versterkt en verbreed 
worden. MKB Haarlemmermeer-Schiphol zal zich blijven inzetten voor belangenbehartiging, 
beleidsbeïnvloeding, service en dienstverlening voor alle bedrijven die vallen onder het midden- en 
kleinbedrijf in Haarlemmermeer.  

 


