Kunst- en cultuurprijs
De Olifant

2013?

meer weten?
mail dan
goedezaken@hdcmedia.nl

GoedeZaken

agenda
24 april
Ondernemingsverkiezing
Noord-Holland
Locatie: theater Philharmonie,
Lange Begijnestraat 11 te Haarlem
Dresscode: feestelijk
Aanvang gasten: 19.30 uur
Start verkiezing: 20.00 uur
Borrel: 21.30 uur - Einde: 23.00 uur
24 april
Meat & Greet Special edition
Meat & Greet is een initiatief
van Wendy Wijnberg (Pasmatch
Personeelsdiensten) en Rob
Wieleman (Kennemer Business
zakennetwerk).
Programma:
17.00 uur: Inloop en aperitief
17.30 uur: Netwerketentje
19.00 uur: Na-koffie
19.30 uur: Finaleavond NH
Ondernemingsverkiezing
Aanmelden via de website:
www.kennemerbusiness.nl.
25 april
Polderborrel: JAN© i.s.m. Excelsior
Tijd: 16.30 uur
Locatie: A. Hofmanweg 42,
2031 BL Haarlem
26 april
Koninklijke HFC sponsorborrel
gastspreker: Andy Houtkamp
Sportjournalist
Tijd: inloop vanaf 17.30 uur
Locatie: Emauslaan 2 - Haarlem
Toegang alleen voor leden
Geïnteresseerd maar geen lid?
mail dan naar bob@witjas.nl,
o.v.v. firmanaam,e-mailadres,
3 mei
vrijmibo bij Heerensociëteit
Vereeniging
Netwerkborrel. Tijd: vanaf 17.00 uur
Locatie: Zijlweg 1, Haarlem
Voor info: www.beterbusiness.nl
6 mei
YMKB Haarlem ondernemersborrel
Tijd: 19.30 uur- Locatie: Viqh,
Grote Markt 4, Haarlem

kijk voor de uitgebreide
agenda op:
www.goedezaken.nu
colofon
Goede Zaken Commerciële uitgave
van Haarlems Dagblad & IJmuider
Courant
In samenwerking met de partners
Horlings Accountants en
belastingadviseurs
Kamer van Koophandel
Köster Advocaten
Bedrijf&Samenleving
Haarlem en omstreken
Sars Personeelsadvies
Claassen, Moolenbeek & Partners

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg
Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en informatie
Jordy Rijnshoeven
Tel 088-824 1278
goedezaken@hdcmedia.nl
www.goedezaken.nu
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Slapen in Spiegelstraat
Morgen, donderdagmorgen, opent
Burgemeester Schneiders de Boutique Hostel van Saskia Hurd in de
Spiegelstraat. Hij sluit symbolisch
een periode van tweeëneenhalf jaar
af van verbouwingen, aanvragen van
vergunningen, overleg met de buurt
en de financiering van een droom.
Saskia Hurd, de kersverse horecaonderneemster, vertelt over haar Boutique Hostel met 51 slaapplaatsen. Nu
het er eenmaal staat, kunnen de gasten komen.

Vier jaar geleden, toen de economische crisis dagelijks het nieuws bepaalde, besloot Saskia Hurd haar goed
betaalde baan op te zeggen. Ze werd
zelfstandige met in haar achterhoofd
het plan ooit een eigen Hostel te starten. Ze was een kosmopoliet, had ruim
veertig landen bezocht, had in modderhutjes in Afrika en exclusieve vijf
sterren hotels in de Arabische emiraten overnacht, kortom ze had genoeg
indrukken opgedaan. “Ik noem mijn
Hostel ‘the most local boutique hostel
in the world’. Omdat het belangrijk is
dat je de plek waar je verblijft, kunt
verbinden met de eigenheid van de
stad en de streek. Alles in deze Hostel
komt uit Nederland, heel veel materialen zijn door plaatselijke ondernemers geleverd en geïnstalleerd. Mensen die naar Haarlem komen, moeten
als ze gaan slapen het gevoel hebben
dat ze in deze stad verblijven.”
Topondernemers
Saskia Hurd studeerde in Rotterdam
Bedrijfskunde met de master Strategisch Management. Voor haar studie
verbleef ze bovendien enige tijd in
Argentinië. Ze werkte voor de Coffee
Company en The Spot in Zandvoort.
Ze stapte vervolgens over naar CNBC,
een tv zender die vooral economische
uitzendingen verzorgt. Ze maakte reportages over investeringsmogelijkheden in andere landen, sprak in dat
kader onder meer met een groot aantal topondernemers in Zuid-Afrika. “Ik
had altijd erg opgekeken tegen die
mensen. Maar toen ik er mee praatte,
vielen mij hun creativiteit en inzichten tegen. Ze waren veel minder bijzonder dan ik veronderstelde. Op dat
moment dacht ik: wat zij kunnen, kan
ik ook. Het was het moment dat ik

Aantrekkelijker voor MKB

Innovatiebox
Bedrijven die de innovatiebox in de
vennootschapsbelasting kunnen toepassen, mogen voortaan ook kiezen
voor een forfaitaire regeling. In dat
geval kunnen zij 25% van hun winst
aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. Dit is een sterke vereenvoudiging om de box toegankelijker
te maken voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb).
De innovatiebox
Om gebruik te kunnen maken van de
innovatiebox, moet u winst behalen
met een eigen innovatie waarvoor
u een octrooi (of kwekersrecht), een
buitenlands patent of een S&O-verklaring heeft gekregen. De innovatiebox is er alleen voor bedrijven die
onder de vennootschapsbelasting
vallen. Door gebruik te maken van
de innovatiebox, betaalt u aanzienlijk minder belasting over de voordelen uit innovatieve activiteiten. De
voorwaarden zijn echter streng. Zo
geldt er een boxdrempel, waardoor
de voordelen pas laag belast zijn als
u de voortbrengingskosten heeft
ingelopen. In de praktijk blijkt de
innovatiebox lastig uitvoerbaar en
zijn de administratieve lasten groot.

Saskia Hurd

besloot ondernemer te worden. Het
duurde alleen nog een paar jaar voor
ik de stap daadwerkelijk zette.
Boek schrijven
Nu is Saskia mede dankzij de bemiddeling van Stadsherstel en de
gemeente Haarlem horecaonderneemster. Over de afgelopen tweeëneenhalf jaar kan zij een boek schrijven. Vergunningen die waren blijven
liggen, presentaties voor de wijkraad
en veel andere partijen, maar nu is het
dan zo ver. De eerste gasten hebben
al overnacht, de persberichten zijn
verstuurd, het interieur en de kamers
ademen sfeer en gezelligheid uit. “De
toekomst is best spannend. Maar het
spannendste moment was toen ik in
de crisis mijn baan opzegde en dat iedereen mij voor gek verklaarde en ik
iedereen moest overtuigen van mijn
gelijk.”

Forfaitaire regeling
Om de innovatiebox toegankelijker
te maken voor het MKB, is er daarom
nu een forfaitaire regeling. Bij toepassing van de innovatiebox mag
u 25% van uw winst aanmerken als
voordelen uit innovatieve activiteiten. U hoeft geen rekening te houden met een drempel. Het forfaitaire
bedrag is gemaximeerd op € 25.000
per jaar. U mag jaarlijks kiezen om de
forfaitaire regeling al dan niet toe te
passen, mits u in het jaar zelf of in de
twee voorafgaande jaren een immaterieel activum heeft voortgebracht.
Voordeel in praktijk
Stel, u behaalt in 2013 een totale winst
van € 100.000 en u komt in aanmerking voor de innovatiebox. U maakt
de keuze voor de forfaitaire regeling.
U mag nu 25% van uw winst, oftewel €
25.000 (tevens het maximale bedrag),
toerekenen aan de innovatiebox. Hier
geldt een effectieve heffing van maxi-

Nikolajev Ligthart

maal 5%. Van de aan de innovatiebox
toe te rekenen winst van €25.000
wordt 5/25, oftewel € 5.000, in aanmerking genomen als belastbaar
bedrag. Hierover bent u dan € 1.000
(20% van € 5.000) vennootschapsbelasting verschuldigd. Zonder toepassing van de innovatiebox zou de €
25.000 belast zijn met € 5.000 (20%
van € 25.000) aan vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel is dan ook
€ 4.000.

Nadelen
Kiezen voor de forfaitaire regeling is
niet altijd voordelig. De reguliere regeling is aantrekkelijker als u denkt meer
dan 25% winst te behalen met innovatieve activiteiten of als het voordeel
meer is dan het gemaximeerde forfaitaire bedrag van € 25.000. Bovendien
geldt dat als u gebruik kunt maken
van de innovatiebox, maar niet kunt
kiezen voor de forfaitaire regeling,
het werkelijke voordeel uit het immateriële activum alsnog moet worden
bepaald met inachtneming van de
drempel.

Horlings Accountants en
Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

Dinsdag 7 mei 1e Kennemer Goede Doelen Gal a
De Rotaryclub Santpoort-Brederode,
Post Verkade Groep en de Stichting
Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem presenteren op dinsdagavond 7 mei 2013 het 1e Kennemer
Goede Doelen Gala ten behoeve van
Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem, Stichting Zorg Zonder Zorgen
Kennemerland en Bevrijdingspop
Haarlem. De Wëreldbänd en Karin
Bloemen zijn de hoofdgasten van de
avond.
Het Goede Doelen Gala is opgezet
om samen met het bedrijfsleven in
Kennemerland lokale goede doelen
te steunen. Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem brengt bedrijven,
maatschappelijke organisaties en onderwijs samen in zinvolle projecten,
die voor beide partijen interessant
zijn én een meerwaarde creëren voor
de samenleving. Stichting Zorg Zon-

voor te zorgen dat zij letterlijk zonder
zorg bij hun kind kunnen zijn.

1 Kennemer

Bevrijdingspop Haarlem iseeen jaar-
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lijks terugkerend evenement voor
jong én oud, waar diverse culturele
voorstellingen gratis kunnen wordene Rotaryclub
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