KUNST- EN CULTUURPRIJS
DE OLIFANT

2015?

MEER WETEN?

mail dan naar
goedezaken@hollandmediacombinatie.nl

GoedeZaken

AGENDA
18 mei
Autotestdag 2015-Lenteborrel
Kennemer Business
Voor meer info:
www.kennemerautotestdag.nl
18 mei
Mix and Match @KvK: Retail
Tijd: 14:00 – 18:00 uur
Deelname: kosteloos
Locatie: Kamer van Koophandel
De Ruijterkade 5, 1013 AA Amsterdam
www.ondernemersplein.nl

12 MEI 2015 - NO.345

‘Het verandert
voortdurend’

18 mei (start)
Kennemer Bedrijven Golf Competitie
Data: 18 mei, 15 juni, 6 juli
Voor meer info: inschrijving bedrijven
mail dan met: agbouman@planet.nl
fredpostma@planet.nl
19 mei
INSPIRED023
Crown Business Center Haarlem
Tijd: 11.00-19.00 uur
Locatie: A. Hofmanweg 5a,
2031 BH Haarlem
20 mei
Meet&Greet Kennemer Business
in combinatie met ondernemersverkiezing van Noord-Holland.
Voor meer info en aanmelding
www.kennemerbusiness.nl
20 mei
Meerbusiness Open Golf
Haarlemmermeer & Schiphol
Duin & Bollenstreek
Voor meer info
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
20 mei
Finale avond Ondernemers
Verkiezing van Noord-Holland
presentatie: Rens de Jong
categorieën:
MKB klein-midden-groot
Tijd: 19.30-23.00 uur
Locatie: Philharmonie Haarlem
Voor kaartverkoop en informatie:
www.ovnh.nl
21 mei
NW23 & Köster Advocaten
presenteren “Tips and tricks” voor
slim juridisch zaken doen!
Tijd: 15.30-17.00 uur
Locatie: Zaamen Haarlem
Voor info en aanmelden:
www.netwerk023.nl
21 mei
Societeit Vereeniging
SOTALKS: Pieter Winsemius
Gespreksleider:
Frénk van der Linden
Tijd: 19.30 uur tot: 22.30 uur
Locatie: Zijlweg 1, Haarlem
Voor meer info:
societeitvereeniging.nl/sotalks

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

Annelinde en Mark Bakker

Hoe blijf je als ondernemer innovatief in een wereld die voortdurend
verandert. Die vraag wordt door het
Haarlemse bedrijf CompuColor in
september al 25 jaar met succes beantwoord.

Directeur Mark Bakker, samen met
zijn vrouw Annelinde directeur, liep
een kwart eeuw geleden stage bij
IBM. Hij zag dat kleurenprinten de
toekomst had, schafte een digitale
kleurenprinter aan en startte zijn bedrijf. “Het was booming business, we
waren echte pioniers. De ING en andere grote bedrijven lieten rapporten bij ons in kleur drukken. Tot ze
zelf een dergelijk apparaat aanschaften natuurlijk. In feite is dat de rode
draad van ons bedrijf. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo
op. Wat vandaag het nieuwste van
het nieuwste is, is morgen verouderd. We kunnen nooit achterover
leunen en denken we zitten voorlopig goed. We zijn voortdurend op
zoek naar nieuwe mogelijkheden,
bezoeken beurzen in het buitenland
om up-to-date te blijven.”
Veel te bieden
Het betekent dat CompuColor
steeds investeert in moderne apparatuur dat wordt gecombineerd
met een door de jaren heen opge-

bouwde vakkennis. Zeker voor de
Retail heeft CompuColor veel te
bieden. Nieuw is de TAB Kiosk, een
interactief informatiepaneel dat
door CompuColor wordt geleverd
en voorzien van naam en productinformatie. Of de LED lichtbakken
en wissellijsten. Ook is CompuColor al jaren actief voor bedrijven die
zich achter de douane op Schiphol
bevinden. Lichtreclame, posters, het
printen van afbeeldingen op diverse
soorten kunststof, CompuColor kan
het allemaal.
Echtpaar
Uniek is bovendien dat CompuColor
al 25 jaar een tweehoofdige directie heeft bestaand uit het echtpaar
Mark en Annelinde Bakker, tevens
ouders van drie kinderen. Gezien
de ontspannen en gezellige sfeer
tijdens het gesprek lijkt het ondernemen geen diepe sporen in hun
relatie te hebben achtergelaten.
Annelinde: “We hebben een gezamenlijk doel, varen dezelfde koers.
Natuurlijk verschillen we soms van
mening, discussiëren we over een te
kiezen aanpak. Het voordeel is dat
we beiden heel betrokken zijn. Als
het eindproduct maar goed is. Daar
gaat het om.”

LENTE
BORREL
www.compucolor.nl

Dividend uitkeren?
Niet zomaar doen!
In oktober 2012 is de Flex-BV wet in
werking getreden. Deze wet had tot
doel om een BV flexibeler te kunnen
inzetten in het zakenverkeer dan
voorheen. Daarmee is nog niet gezegd dat het gebruikmaken van een
BV in het zakenverkeer ten alle tijden
gemakkelijker is geworden. Voor het
doen van een rechtsgeldig dividendbesluit is dat zeker niet het geval.
Voor oktober 2012 was voor een dividenduitkering een besluit van de
aandeelhouders voldoende, ervan
uitgaande dat het vermogen van de
BV voldeed aan bepaalde minimumvereisten. Of het voortbestaan van de
BV na de uitkering was gewaarborgd
was geen wettelijk vereiste. Hooguit
kon, in geval van een faillissement,
een curator later de rechtsgeldigheid
van een dividend aantasten.
Met de invoering van de Flex-BV wet
zijn de minimumvereisten voor het
BV-vermogen verlaagd. Een dividendbesluit door de aandeelhouders
is nog altijd vereist. Nieuw is de zogenaamde uitkeringstest. Deze moet
door het bestuur van de BV worden
uitgevoerd voordat het dividend
wordt uitbetaald. De directie moet
dan nagaan of de BV, na de dividendbetaling, nog steeds in staat is om
aan haar financiële verplichtingen te
voldoen. Als daarover geen twijfels
bestaan dan moet de directie het dividendbesluit uitvoeren. In het geval
er wel twijfels zijn dan moet het bestuur de betaling van het dividend
weigeren. Doet zij dat niet en wordt
het dividend toch uitbetaald, dan is
de directie hoofdelijk aansprakelijk
voor de nadelige gevolgen voor de
schuldeisers van de BV. Of de dividenduitkering kan worden teruggevorderd bij de aandeelhouders is ook
nog maar de vraag.
Deze nieuwe bepalingen leggen een
grote verantwoordelijkheid op de
schouders van de directie. In het ergste geval kan het bestuur hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de financiële
gevolgen en kan het uitgekeerde dividend niet worden opgeëist bij de
aandeelhouders.

Willem Smeets

Naast de verplichting tot het uitvoeren van de uitkeringstest, moet de
uitkomst van deze test klip en klaar
zijn. Jammer genoeg heeft de wetgever geen harde normen opgesteld
waaraan het resultaat van deze test
moet voldoen, anders dan het vereiste dat de BV na uitkering van het
dividend nog steeds in staat is om
haar opeisbare schulden te voldoen.
Welke tijdsperiode daarbij moet worden gehanteerd is ook niet in de wet
vastgelegd. Dit alles moet de directie
beoordelen op basis van de feiten
en omstandigheden die van belang
kunnen zijn voor de BV.
Veel ondernemers zullen niet beschikken over de kennis en vaardigheden om deze test goed te kunnen
uitvoeren. Natuurlijk kan later blijken
dat de verwachtingen zijn ingehaald
door de werkelijkheid. Maar als de
feiten, omstandigheden en de verwachtingen niet duidelijk in de uitkeringstest zijn opgeschreven, dan zal
de bewijsvoering voor de directie lastig worden. Het is daarom een Goede
Zaak om gebruik te maken van een
professioneel adviseur.
HORLINGS, meer dan Cijfers
Willem Smeets
Horlings Accountants en
Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl
info@horlings.nl

20 MEI: FINALE-AVOND ONDERNEMERS
VERKIEZING NOORD-HOLLAND

Tijdens een zenuwslopende strijd
proberen de finalisten de jury en
het publiek aan hun kant te krijgen.
Dit doen zij door middel van leuke
bedrijfsfilmpjes, interessante presentaties en het beantwoorden van
gerichte vragen. De meest overtuigende finalist per categorie sleept
uiteindelijk de titel én prijzenpakket
ter waarde van € 5.000,- in de wacht.
Ook wordt de winnaar van de publieksprijs bekendgemaakt. Deze
gaat naar de finalist die de meeste
stemmen heeft binnengehaald. Tus-

sendoor kunt u genieten van diverse
optredens van prominente artiesten. Dit jaar treedt op Sjors van der
Panne, deelnemer van The Voice of
Holland 2014.
Tijd: 19.30-23 uur,
Locatie: Philharmonie-Haarlem.
Dresscode: feestelijk
Wilt u de finale avond bijwonen?
Dan kunt u kaarten bestellen
(€ 10,- excl. BTW met lidmaatschap
bedrijfsvereniging en € 20,- excl.
BTW bij niet-lid).
www.ovnh.nl

