GoedeZaken
AGENDA
22 september
De plus van 50+ voor ondernemers
gastspreker Floris Venneman
MKB Haarlemmermeer-Schiphol
aan bod komt ondermeer:
werkgelegenhied 50+
Tijd: vanaf 19.00 uur
locatie: Het Raadhuis te Hoofddorp
Voor meer info en aanmelding (kosteloos): MKB-haarlemmermeer.nl
25 september
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Bénédicte Ficq
Advocate en door vakgenoten jaren
achtereen verkozen tot beste vrouwelijke strafpleiter.
Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar info@konhfc.nl
o.v.v.firmanaam, e-mail adres
28 september
‘Ga Eens Vreemd’
Overkoepelend netwerk
Gratis bij te wonen,
Aanmelden verplicht.
Locatie: Philharmonie Haarlem
Aanvang vanaf 16.00 uur
Voor alle info en aanmelding
Kijk op: www.gaeensvreemd.nu
28 september
Meerbusiness Haarlemmeer &
Schiphol
Koken met Directeuren
bij Het Oude Dykhuys
voor meer info:
Haarlemmermeer.meerbusiness.nl
1 oktober
De Dag van De Innovatie
Tijd: 00.00 tot 20.00 uur
‘de Kamer van Koophandel als verbinder in een innoverende wereld’
Locatie: SugarCity Events, Halfweg
www.kvk.nl/dagvandeinnovatie.
Op deze pagina vinden ondernemers
meer informatie over het programma, de inspirerende sprekers, de
partners en de praktische informatie. Daarnaast kan de bezoeker zich
hier kosteloos registreren.
2 oktober
Workshop Netwerken
door Rob Wieleman
Voor zakenmensen en andere
professionals die mogen en moeten
netwerken
Locatie: Zaamen Haarlem
de bijeenkomst is kosteloos
kijk voor meer info en aamelden op:
kennemerbusiness.nl/evenementen
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Dag van de innovatie

Innovatie is het nieuwe toverwoord
in de economie. Onze toekomst
hangt er van af, innovatie is de enige
manier om de economische recessie
te lijf te gaan. Door te innoveren, behouden of versterken ondernemers
hun concurrentiepositie. De Dag van
de Innovatie laat zien dat er voor elke
(MKB) ondernemer kansen liggen op
het gebied van de innovatie. Met de
Dag van de Innovatie profileert de
Kamer van Koophandel zich als instituut en kenniscentrum voor innovatief ondernemen; de KvK als verbinder in een innoverende wereld.
Marije Hovestad is namens de Kamer
van Koophandel projectleider van de
Dag van de Innovatie. “Als het om innoveren gaat, loopt Nederland echt
voorop. Bedrijven ontdekken nieuwe
markten en ontwerpen nieuwe producten. Wat minder goed gaat, is de
implementatie van de innovatie. Met
andere woorden: een bedrijf heeft
een prachtig prototype ontworpen,
maar hoe zorg je dat het ook gekocht
wordt, hoe verover je als innoverend
bedrijf een positie op het internationale speelveld. Dat is de grote uitdaging!”
Tijdens de Dag van de Innovatie
wordt de MKB Innovatie Top 100
2015 gepresenteerd, vinden inspire-

Horlings informeert u!
HORLINGS Accountants & Belastingadviseurs publiceert regelmatig
nieuwsitems over tal van onderwerpen die inspelen op de actualiteiten
binnen accountancy, belastingadvies en aanverwante (ondernemers)
vraagstukken. Wilt u meer lezen
over onderstaande onderwerpen? Op
www.horlings.nl leest u uitgebreide
informatie over onderstaande onderwerpen en overige tips voor ondernemers. Onze adviseurs zijn u graag
van dienst wanneer u vragen heeft.

De Kamer van Koophandel organiseert in nauwe samenwerking met de
Financiële Telegraaf en andere kennispartners donderdag 1 oktober de
Dag van de Innovatie. Op vijf locaties
in Nederland kunnen ondernemers
hun innoverende diensten en producten laten zien. Sugar City Events
in Halfweg is de hoofdlocatie van het
evenement.

Marije Hovestad
rende workshops en brainstormsessies plaats en wordt een ‘werkkamer’
ingericht waar adviseurs van de KvK
klaarstaan met praktisch advies en
handige producten. Op het innovatie- en partnerplein presenteren 100
ondernemers kosteloos hun product
en/of dienst. Marije Hovestad: “De
Dag van de Innovatie richt zich op
drie doelgroepen: ondernemers die
hun eigen innovatie laten zien, experts als bankiers of juristen die iets
met innovatie willen en bezoekers
die van de laatste ontwikkelingen op
de hoogte willen zijn en hun kennis
verder willen vergroten.”
Er is overigens nog plek voor ondernemers die een stand willen bemannen op het plein. Bedrijven die een
innovatief product of dienst hebben
ontwikkeld op het terrein van Slim,
Groen & Gezond kunnen zich opgeven door te bellen met 088-5852222.
Meer informatie en aanwezig zijn op
1 oktober kan via
www.kvk.nl/dagvandeinnovatie

Overheid staat garant voor uw
ondernemerskrediet
Met een beroep op de Borgstelling
MKB-kredieten (BMKB) kunt u een
lening aangaan waarbij de overheid
onder voorwaarden garant staat
voor een deel van het krediet. Op
deze manier kunt u bij de bank wellicht meer geld lenen dan u op basis
van uw onderpand had gekregen.
U kunt als mkb-ondernemer tot 31
december 2015 nog gebruik maken
van de verruimde BMKB.
Teruggaaf buitenlandse BTW:
vóór 1 oktober
Bedrijven die in 2014 buitenlandse
BTW hebben betaald in een ander
EU-land (bijvoorbeeld BTW ten aanzien van een hotelverblijf en/of BTW
op benzine) dienen voor 1 oktober
2015 een digitaal teruggaafverzoek
in te dienen.
Fiscale gevolgen alimentatie
tussen ex-samenwoners
Bij echtscheiding ontstaat op grond
van het familierecht een recht op
alimentatie. De betaling is daarbij aftrekbaar van de inkomstenbelasting
en bij de ontvanger is de alimentatie
belast. Ook is geen schenkbelasting
verschuldigd, omdat de betalingen

niet uit vrijgevigheid worden gedaan. Wie echter ongehuwd samenwoont en uit elkaar gaat, kan geen
beroep doen op de wettelijke regeling voor alimentatie. Dat leidt ertoe
dat ook de fiscale gevolgen anders
kunnen zijn.
Fiscaal voordeel in 2016? Zet uw
product nu op de Milieulijst!
De MIA/Vamil (Milieu Investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kan fiscaal voordeel opleveren voor Nederlandse
ondernemers die duurzaam willen
investeren. Dit voordeel geldt alleen
voor investeringen die op de Milieulijst staan.
Wilt u meer weten over deze onderwerpen? De volledige artikelen en
overige tips leest u op onze website
www.horlings.nl
HORLINGS, meer dan cijfers
Bronsteeweg 10,
2101 AC Heemstede
T: 023 516 06 20
www.horlings.nl
info@horlings.nl

BurgeMasterclass Velsen
een mooi initiatief!
Op 27 augustus jl. ontving Franc M.
Weerwind, burgemeester van Velsen,
als BurgeMaster (Master) ruim 40
ondernemers (leerlingen), ging met
hen in gesprek en keek over grenzen
heen.

In deze Masterclass mochten wij,
voor zijn vertrek naar Almere, nog
even genieten van deze gepassioneerde burgemeester. Het doel
van deze BurgeMasterclass is om in
de metropool Haarlem-IJmond tot
gezamenlijke ondernemerskracht te
komen.
De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Julie Joustra
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu

Alle bedrijven in de regio:
meld je nu aan voor
Haarlem Business Awards 2015

De Master en de Leerling voerden
korte gesprekken over bijzondere
onderwerpen, waaronder renovatie
van de Velsertunnel en de bereikbaarheid, bouw/aanbestedingen,
duurzaamheid, evenementen, toerisme/recreatie, gemeentelijke bedrijfsterreinen, detailhandel etc.

BeterBusiness Haarlem-IJmond organiseerde deze succesvolle BurgeMasterclass in samenwerking met
OV IJmond en de gemeente Velsen.
Woorden van dank aan burgemeester Franc M. Weerwind, Onno van
Middelkoop (fotografie) en, niet in
de laatste plaats, aan spreekstalmeester Brigitte Paulissen van BriEnergy; met humor en strakke hand
leidde zij de geslaagde bijeenkomst
in goede banen.
Na afloop van de BurgeMasterclass
was er volop gelegenheid om met
elkaar in gesprek te gaan voor kruisbestuiving, over politiek en kansen
in de regio.

Ton van der Scheer (OV IJmond), BurgeMaster Franc M. Weerwind (voormalig burgemeester
Velsen), Simon Paagman (BeterBusiness Haarlem-IJmond). Foto: Onno van Middelkoop.

Ondernemers die zich aangetrokken
voelen tot het regionale platform
BeterBusiness dat zich inspant voor
exposure van ondernemers in de
regio Haarlem en IJmond kunnen

informatie opvragen via info@beterbusiness.nl. U kunt zich ook opgeven voor de maandelijkse (gratis)
nieuwsbrief via de site: www.beterbusiness.nl. Voor een afspraak staat

Simon Paagman (06) 12939386 altijd
voor u klaar.
Voor meer info kijk op
www.beterbusiness.nl en
info@beterbusiness.nl

