GoedeZaken
AGENDA
15 april
Haarlem/ROI2015/
Inspiratie door innovatie
Rabo Bank
Tijd: 19:00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
te Haarlem. Voor meer info:
events.rabobank.nl/haarlem/
ROI2015
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Start derde editie Kennemer Fiscale maatregelen
Bedrijven Golf Competitie
nopen tot actie
van de 18 holes is er ruim voldoende
gelegenheid met collega-ondernemers in een ongedwongen sfeer over
allerlei zaken te spreken. Wij hebben
het toernooi zo ingericht dat er voldoende ruimte is om die contacten te
leggen. Met, en dat is de kracht van
de Kennemer Golf Competitie, de nadruk op de ongedwongen sfeer.”

16 april
BurgeMasterclass
Gastspreker: Freek Ossel,
Burgemeester van Beverwijk
door: OV IJmond, BeterBusiness
Haarlem-IJmond,ondernemers
Beverwijk e.o.
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur,
Locatie: Gemeentehuis,
Stationsplein 48 te Beverwijk.
Graag aanmelden vóór 12 april via:
info@beterbusiness.nl
16 april
Businesslounge
Netwerk BtB en MeerBusiness
Aanvang : 17.00 uur
Locatie : Restaurant de Crown,
A.Hofmanweg 5a te Haarlem
www.netwerkbtb.nl/agenda
20 april
Mix and Match @KvK: Onderzoek en
kennis
Tijd: 14:00 – 18:00 uur
Deelname: kosteloos
Locatie: Kamer van Koophandel
De Ruijterkade 5
1013 AA Amsterdam
www.ondernemersplein.nl
23 april
Societeit Vereeniging
SOTALKS: Ferry Mingelen
Gespreksleider: Frénk van der
Linden
Tijd: 19.30 uur tot: 22.30 uur
Locatie: Zijlweg 1, Haarlem
Voor meer info:
societeitvereeniging.nl/sotalks
23 april
Event: Wearables
Netwerk023
Tijd:18.00-21.00 uur
Kijk voor meer infom op:
netwerk023.nl/events/
23 april
OV IJmond ledenlunch
Gastspreker:
Sybrand van Haersma Buma,
fractievoorzitter van het CDA
in de Tweede Kamer.
Tijd 11.45-14.00 uur
Het Strandhuis te Wijk aan Zee
Info: www.ovijmond.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 organisatoren Anton Bouman (links)
en Fred Postma met in het midden Vinites
directeur Henrico van Lammeren, een van
de sponsoren.

De derde editie van de Kennemer Bedrijven Golf Competitie start maandag 18 mei op de vernieuwde holes
van de Haarlemmermeersche Golfclub. Veel bedrijven hebben zich al
ingeschreven, maar nieuwe deelnemers zijn van harte welkom laten de
organisatoren Fred Postma en Anton
Bouman weten.

Fred Postma stond ooit aan de wieg
van Haarlems Dagblad Golftoernooi,
een zeer druk bezocht evenement
waar veel bedrijven en instellingen
uit de regio aan deelnamen. Na een
stop van enkele jaren pakte Fred
Postma in 2013 de draad weer op. Hij
deed dat samen met Anton Bouman
die onder andere namens Pin High
Travel menig golftoernooi in binnenen buitenland organiseerde. Fred
Postma: “In grote golfnaties als Engeland en de Verenigde Staten staat
golf nog steeds op de eerste plaats
als het gaat om relatie marketing.
Het is een ideale manier om op een
leuke manier prettig te netwerken in
combinatie met sportief bezig zijn.
Tijdens en na afloop van het lopen

KUNST- EN CULTUURPRIJS
DE OLIFANT

2015?

Drie speeldata
In vergelijking met de voorgaande
twee edities zit er nu meer ruimte
tussen de drie speeldagen. De start is
op maandag 18 mei op de Haarlemmermeersche Golfclub, op maandag
15 juni wordt het toernooi vervolgd
op Spaarnwoude. Het toernooi wordt
maandag 6 juli afgesloten op de Amsterdamse Golfclub Olympus. Anton
Bouman: “De tijden zijn veranderd,
de agenda’s van de ondernemers
zijn goed gevuld. Twee maandagen
in één maand werd door een aantal
deelnemers als bezwaarlijk ervaren.
Daarom hebben we de drie speeldata
ruimer uit elkaar geprogrammeerd.
Na de derde ronde is er het traditionele slotdiner dat net als na de eerste editie in de Haven van Zandvoort
plaats vindt. We hebben inmiddels
een flink aantal flights ingeschreven.
Maar we zitten nog niet vol.”
Bedrijven die willen deelnemen, kunnen mailen naar agbouman@planet.
nl of fredpostma@planet.nl De kosten bedragen 295 euro per persoon.
Bedrijven dienen met twee personen
in te schrijven. De twee deelnemers
mogen per wedstrijddag verschillen.
Bedrijven worden daarmee in staat
gesteld steeds andere relaties mee te
nemen. De Kennemer Bedrijven Golf
Competitie wordt mogelijk gemaakt
door Wijnimporteur Vinites, Pin High
Golf Travel, restaurant De Haven van
Zandvoort, Subaru Kennemerland en
Haarlems Dagblad/Goede Zaken

Volg ons ook op

MEER WETEN?

mail dan naar
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl

Zo gaat bijvoorbeeld de bijtelling
privé-gebruik voor zuinige auto’s van
de zaak (1-82 gr/km) vanaf 2016 omhoog met 7-8%. Aanschaf of lease in
2015 is daarom te overwegen.
Verbouwings- en herstel werkzaamheden aan uw woning dienen verder
voor 1 juli a.s. afgerond te worden,
anders betaalt u toch 21% btw in
plaats van 6% over de onderhoudswerkzaamheden.
Om hoge belastingrente te besparen
op uw belastingaanslag of die van de
BV is het verstandig tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.
Andere onderwerpen blijven voortdurende aandacht vragen. Zo is de
gebruikelijk-loonregeling voor de
DGA met ingang van 2015 gewijzigd.
Een globale check kan u helpen om
te bepalen of de hoogte van uw dga
loon nog steeds gebruikelijk is. En ondanks het vervallen van de verruimde
schenkvrijstelling van € 100.000 blijft
het mogelijk aan uw kind omvangrijke belastingvrije schenkingen te

Seminar op 20 april

Mix & Match Monday:
Onderzoek, Kennis & geld
Hoe kun je, werkzaam in de creatieve
industrie, je business versterken met
kennis en onderzoek en welke financiële middelen zijn er?

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

Horlings Accountants & Belastingadviseurs brengen met regelmaat
een nieuwsbrief uit. In de nieuwste
aflevering weer een aantal fiscale
maatregelen die belangrijk voor u
zijn. Sommige maatregelen nopen
tot actie binnen afzienbare termijn.

In de creatieve industrie wordt nog
weinig gebruik gemaakt van de externe kennis van universiteiten en
HBO’s. Tijdens deze bijeenkomst wil
de Kamer van Koophandel graag een
match bereiken tussen de onderzoekswereld en de creatieve industrie.
•	Hoe kun je onderzoek en kennis
voor je laten werken?
• Wat is de toegevoegde waarde van

onderzoek bij een opdracht?
• W
 at zijn ervaringen van collega
bedrijven die gebruik hebben gemaakt van onderzoek?
• Hoe kun je gebruik maken van regelingen waarmee je onderzoek
kunt financieren?
SPREKERS EN ONDERWERPEN
Linde Gonggrijp, de nieuwe directeur
van CLICKNL zal de plenaire sessie aftrappen. Vervolgens zal Rolf Bossert
inzicht geven in de SIA-regelingen en
een mooi voorbeeld laten zien. Irmgard Noordhoek, programma manager CLICKNL | Games, zal een heldere

doen ten behoeve van de eigen woning of een dure studie. Doet u aan
innovatie en heeft uw BV een S&O
verklaring, mogelijk is gebruik van de
innovatie box in de vennootschapsbelasting dan raadzaam. Onze adviseurs zijn u graag van dienst wanneer
u vragen heeft.
Verder lezen? Dat kan, u kunt de
gehele nieuwsbrief aanvragen bij
info@horlings.nl of aanmelden via de
website: www.horlings.nl
HORLINGS, meer dan cijfers
HORLINGS
Accountants & Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

overview geven van de financiële
mogelijkheden. Tot slot komt Chantal
Wentink van de RVO aan het woord
over de nieuwe MIT-regeling. Deze is
heel actueel want die gaat in april van
start. Wat is de toegevoegde waarde
van onderzoek bij een opdracht?
Daarover vertelt Jaap Gerretsen van
QLVR uit eigen ervaring. Hij is maker
van serious games en interactieve
media en heeft gebruik gemaakt van
een financiële regeling. Na een korte
break zal er aan diverse tafels gemixt
en gematcht worden.
Deelname: kosteloos
Locatie: Kamer van Koophandel, De
Ruijterkade 5, 1013 AA Amsterdam:

