14 sept - 25e NVHaarlem!
GEZOCHT:
ondernemers jonger dan 25 jaar
MELD JE AAN BIJ:
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl

GoedeZaken

AGENDA
21 augustus
LinkedMeer Summer Edition
Tijd: vanaf 16.00 uur
Locatie: het BBQ-veldje bij de
Toolenburger Plas Hoofddorp
De borrel is gratis voor members.
Niet-members betalen € 5.
Wel graag voor 19 augustus
aanmelden via e-mail of
facebookpagina
www.linkedmeer.nl
24 augustus
Jopenkerk
Open Coffee Haarlem
Tijd: 10:00 tot: 12:00
Loc.: Jopenkerk - Haarlem
www.opencoffeehaarlem.nl
27 augustus
BurgeMasterclass
OV IJmond, BeterBusiness
Haarlem-IJmond en ondernemers
Velsen en omgeving
Gastspreker: Franc M. Weerwind
burgemeester van Velsen
Aanvang: 16.00 uur
Locatie: gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden.
Bijwonen? dan graag aanmelden
voor 24 augustus via email:
info@beterbusiness.nl.
28 augustus
BusinessKoffie
bij Office Hotel
Tijd: 11:30 tot: 12:30
Loc. Westergracht 70 - Haarlem
www.officehotel.nl
31 augustus
BeachBorrel
Kennemer Business
Tijd: 15.30 – 20.00 uur
Locatie: Tijn Akersloot,
Zandvoort aan zee
Voor meer info kijk op de site
www.kennemerbusiness.nl
2 september
Jong Management Haarlem
en Young MKB
borrel
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: De Oerkap – Haarlem
Drankjes en versnaperingen
voor eigen rekening
haarlem.jongmanagement.nl
8 september
Haarlemse Ondernemer Sociëteit
Bijeenkomst
Kijk voor meer in op de site
hos-haarlem.nl

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
Pro-Act IT

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Julie Joustra
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Alle bedrijven in de regio:
meld je nu aan voor
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Minder lang partneralimentatie Haarlem Business Awards
betalen? Hierbij een update
Ben je getrouwd geweest en zijn er
tijdens het huwelijk kinderen geboren, dan moet je op dit moment
maximaal twaalf jaar lang partneralimentatie betalen. Deze wettelijke alimentatieregeling is de
afgelopen jaren niet onbesproken
gebleven. Het systeem lijkt achterhaald. Nu geldt het uitgangspunt
dat de ex-partner hetzelfde welvaartsniveau behoudt als tijdens
het huwelijk. Binnenkort wordt
de hoogte van de partneralimentatie bepaald op basis van het inkomensverlies dat de ex-partner mogelijk heeft geleden als gevolg van
het einde van het huwelijk. Alimentatie zou meer een vangnet moeten
worden waardoor terugkeer naar de
arbeidsmarkt wordt gestimuleerd.
In het wetsvoorstel “Wet herziening
partneralimentatie” is opgenomen
dat de duur van de partneralimentatie wordt ingekort naar de helft
van het aantal jaren van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.
Ben je korter dan 3 jaar getrouwd
geweest dan hoeft er geen partneralimentatie te worden betaald.
Slechts in enkele gevallen geldt een
uitzondering en dan zou de partneralimentatie langer betaald moeten
worden, bijvoorbeeld:
•	een ex-partner behoudt partneralimentatie totdat het jongste kind
de leeftijd van 12 jaar bereikt;
•	bij een huwelijk langer dan 15 jaar
en de alimentatieontvanger binnen nu en 10 jaar de AOW-leeftijd
bereikt. De alimentatieduur kan
dan worden verlengd tot maximaal 10 jaar.
In het wetsvoorstel wordt ook gepleit voor lagere alimentatiebedragen en zou er geen rekening meer
gehouden hoeven worden met
inflatie. Ook zou mogelijk moeten
worden dat de partneralimentatie al
in de huwelijkse voorwaarden wordt

Amy Lamme

vastgelegd. Dat voorkomt veel discussie bij scheiding.
Het wetsvoorstel bevat een overgangsregeling. Bestaande alimentatieverplichtingen en procedures ingediend vóór de nieuwe wet, vallen
onder het oude recht. Procedures/
alimentatieverplichtingen na inwerkingtreding van de wet vallen onder
het nieuwe stelsel.
Waarschijnlijk wordt het wetsvoorstel in het najaar bij de Tweede Kamer ingediend en de verwachting is
dat de nieuwe wet binnen een jaar in
werking zal treden. Of dat ook haalbaar is, valt nog te bezien. Wij houden u graag op de hoogte.
Voor al uw (familierecht- en echtscheidingsvragen kunt u vrijblijvend
en kosteloos tijdens de Dag van de
scheiding (op vrijdag 11 september
2015) bij ons terecht: telefonisch
spreekuur (09:00-17:00) en inloopspreekuur op ons kantoor in Haarlem (09:00-14:00 uur)
Amy Lamme
Praktijkgroep familierecht
Köster Advocaten NV

Regiodirecteur Daniël Andriessen
van Meerbusiness Haarlem-IJmond
organiseert op donderdag 15 oktober de tweede editie van de fameuze Haarlem Business Awards. Doel
van de Haarlem Business Awards is
om lokale ondernemers in de spotlights te zetten. Er wordt gestreden
in twee categorieën: bedrijven in de
categorie 0-5 fte en bedrijven in de
categorie 5+ fte. Kandidaten kunnen
zichzelf aanmelden, maar mogen
ook door derden naar voren worden
geschoven. Gastspreker is lifehacker,
connector en resourcerer Martijn Aslander.
Professionele jury
Een professionele jury beoordeelt
in de weken voorafgaand aan het
evenement alle aanmeldingen en
nomineert in beide categorieën drie
bedrijven. In de jury zitten onder
andere BDO, ING, Kamer van Koophandel, de Raad Vastgoed en Van
Luyken Communicatie. Ieder vanuit
hun eigen vakgebied beoordelen zij
de aanmeldingen op hun kwaliteiten. De zes genomineerde bedrijven
worden tijdens de feestavond van
Haarlem Business Awards bekend
gemaakt en presenteren zich vervolgens in een door de organisatoren
verzorgde compacte videopitch aan
het publiek. Presentator Martijn Aslander brengt graag mensen, informatie en ideeën bijeen en zal elk van
de genomineerden enkele prangende vragen stellen over wat hu bedrijf
onderscheidt van anderen. Daarna
worden de categoriewinnaars bekend gemaakt.

Feestelijke avond
Regiodirecteur Daniel Andriessen
van Meerbusiness Haarlem-IJmond:
“Net als vorig jaar hopen we weer minimaal 250 gasten te mogen ontvangen. Gastspreker Martijn Aslander zal
de feestavond zeker extra schwung
geven. Bezoekers krijgen niet alleen
een waardevolle netwerkavond met
een hoog entertainmentgehalte aangeboden, maar zullen ook culinair in
de watten worden gelegd.”
Krachtige spin-off
Voor de winnaars krijgt de verkiezing bovendien extra spin-off. Net
als vorig jaar krijgen zij een artikel
in het Haarlems Dagblad en ook
Haarlem105/RTV Noord-Holland zal
die avond samen met andere media
prominent aanwezig zijn. Bovendien
worden de winnaars voorgedragen
als kandidaat voor de Ondernemersverkiezing Noord-Holland, die mei
2016 plaatsvindt in de Philharmonie
in Haarlem.
Informatie
Geïnteresseerden vinden alle benodigde informatie op
www.haarlembusinessawards.nl
Datum : Donderdag 15 oktober 2015
Tijd: Inloop 17.00 uur, prijsuitreiking
18.30 uur, aansluitend ondernemersavond met luxe catering
Locatie: Crown Business center, A.
Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem
Kosten: Aanmelden als kandidaat
gratis. Bezoekers gratis entree.
Gastspreker: Martijn Aslander, lifehacker

GESLAAGDE GOLFCOMPETITIE
JRS Makelaars is winnaar geworden
van de Kennemer Bedrijven Golf
Competitie. Na een spannende laatste ronde op de 18 holes baan van
Olympus ontving directeur Hans
Rutte uit handen van de organisatoren Anton Bouman en Fred Postma
een cheque ter waarde van 400 euro
beschikbaar gesteld door Pin High
Golftravel. De Kennemer Bedrijven
Golfcompetitie werd afgesloten met
een gezamenlijk diner in de Haven
van Zandvoort. Daar werden de prijzen ook uitgereikt. Het Kennemer
Bedrijven Golftoernooi werd mogelijk gemaakt door: Vinites Wijnimporteur, Pin High Golftravel, Goede
Zaken/Haarlems Dagblad, Haven van
Zandvoort, Southern Cross, Goodnight Slaapkamers, Subaru Kennemerland, fanofgolf.nl, JRS Makelaars,

Holland Casino Zandvoort, Moyland
Golf en de Rabobank. Op de foto de
winnaars: Chris Steensma (Haven
van Zandvoort), Eric Liefveld (JRS
Makelaars) Aad Swaalf (Swaalf Natuursteen) Hans Rutte, (JRS Makelaars)
Willem Luuk Nijdam (Swaalf Natuursteen) Marc Honnef (JRS Makelaars) Marco Koot (van Hier Accountants) Theo Miedema, (Haven van
Zandvoort) Camiel Dierikx, (Leimac)
en Willem Vermeer (Farlake Agencies).

