GoedeZaken
AGENDA
17 november
Haarlemse Ondernemers Sociëteit
Borrel en lezing
Gastspreker: Carina Benninga
Tijd: vanaf 16:30
Locatie: Gebouw Zang&Vriendschap,
Jansstraat 74-zw Haarlem
www.hos-haarlem.nl/bijeenkomsten
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Sfeervolle
speciaalzaak

19 november
Patronaat Business Club
bij Maceo Parker
Voorafgaand aan het concert van Maceo Parker organiseert de Patronaat
Business Club (PBC) een Balkon Bar
Borrel. De borrel is alleen voor leden
en partners van de PBC. Geïnteresseerd maar geen lid? Neem dan
contact op met Timo@patronaat.nl.
Tijd: 18.30 uur. Locatie: Patronaat,
Zijlsingel 2, Haarlem
20 november
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Chris Zegers
acteur, presentator en muzikant
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
23 november
Kennemer business Kastanje borrel
Tijd: 15:30 uur – 19:30 uur
Locatie: Villa Westend
kennemerbusiness.nl/evenementen
25 november
Finals Present Your Startup 2.0
Haarlemvalley
7 van de 10 finalisten zullen zich
presenteren aan toekomstige investeerders. Tijd: 7.30-10.00 uur. Locatie:
De Lichtfabriek, Minckelersweg 2 Haarlem. www.haarlemvalley.com
30 november
NV Haarlem Talkshow
Tijd: 17:00 tot 19:00. Locatie: kleine
zaal van de Philharmonie
www.nv-haarlem.nl
11 december
Santa Run Haarlem
Rotary Haarlem, Buildnet webservices,
StarCabon, Mylaps,
DM Creatieve Communicatie
Doel: Houten Haarlemmer
Locatie: stadshart haarlem
Voor inschrijven en meer informatie:
www.santarunhaarlem.nl
11 december
Meerbusiness Gala 2015 met
uitreiking ondernemersprijzen
Meerbusinesss Haarlemmermeer
Locatie Steigenberger Airport Hotel
Amsterdam. Informatie en inschrijven:
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
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Esther en Dick de Lange

De winkel The Art of…Tea, Herbs
& Spices heeft van MeerBusiness
Haarlem-IJmond
de
Haarlem
Business Award 2015 (categorie 0-5
fte) ontvangen voor hun onderscheidend en succesvol ondernemerschap.

Wie door de Grote Houtstraat langs
The Art of…Tea, Herbs & Spices loopt,
wordt naar binnen gelokt door verleidelijke geuren. Ruim 500 soorten
losse thee, waarvan een groot deel
zelf geschept kan worden, nog eens
hetzelfde aantal kruiden (die de gezondheid ondersteunen) en zo’n 200
specerijen om mee te koken, worden
gepresenteerd in een bijzonder concept. Enkele maanden na de opening
kwamen er, op veler verzoek, nog een
goede 50 soorten koffie bij. Alles kun
je bekijken en ruiken om zo je keuze
te ondersteunen.
Het idee voor deze sfeervolle speciaalzaak ontstond aan de keukentafel bij Esther en Dick de Lange. Een
theewinkeltje, dat leek Esther wel
wat. Met de nadruk op tje. Kansloos,
dacht Dick. ‘Ik geloofde er alleen in als
het een serieuze winkel zou worden,
niks geen winkeltje. Dat was zo begin
zomer 2014, en in oktober vorig jaar
was de winkel operationeel.’

‘Al voordat de winkel officieel open
was, staken de eerste nieuwsgierigen hun neus naar binnen’, vervolgt
Esther. ‘Hartstikke leuk maar we
moesten de zaak afplakken, omdat
er niet meer viel te werken. Een dag
voor de opening vroegen we ons af
of er wel mensen zouden komen.
Nou, ze kwamen! Eigenlijk heeft die
drukte zich alleen maar doorgezet.
Mensen kijken hun ogen uit en er
vormde zich al snel een groeiende
vaste klantenkring die terugkomt
voor de kwaliteit van onze producten. Er is zelfs iemand die speciaal uit
Antwerpen hiernaartoe komt rijden.’
Alles in de winkel is zelf bedacht, gemaakt en voorbereid. Esther is van de
creatieve kant en Dick van de praktische, een samenspel wat tot een succesformule leidt. Ze zijn – de winkel
is zeven dagen per week geopend
– altijd zelf aanwezig en vinden persoonlijke advies voor hun klanten van
het grootste belang. De formule leent
zich er volgens het echtpaar prima
voor om elders uit te rollen. Dick: ‘als
iemand dat wil doen, horen we dat
graag. Wij willen het heel graag samen blijven doen, dus wij blijven in
Haarlem!’

Werkgever en ZZP-er, let op!
HORLINGS Accountants & Belastingadviseurs brengen met regelmaat een
nieuwsbrief uit. In de vierde editie
van 2015 vindt u veel informatie over
op handen staande wijzigingen voor
de werkgever.zoals de (uitgestelde)
afschaffing van de VAR-verklaring en
de verplichting tot girale betaling van
het wettelijk minimumloon en specificatie van een kostenvergoeding op
de loonstrook. Voor de DGA heeft de
opbouw van pensioen in eigen beheer (PEB) de bijzondere aandacht
van staatssecretaris Wiebes. Deze
komt binnenkort met een uitgewerkt
plan over de toekomst van het PEB.
Het is raadzaam om dit nauwlettend
in de gaten te houden.

Voor ZZP-ers is van belang dat er
geen regeling met verplichte verzekering komt; een ZZP-er zal zich voor
bijv. arbeidsongeschiktheid of een
aanvullende oudedagsvoorziening
zelf moeten blijven verzekeren.
Vanaf 1 januari 2016 moet een
werkgever kostenvergoedingen die
onderdeel zijn van het loon specificeren op de loonstrook. Uit de specificatie moet duidelijk zijn waarvoor
de kostenvergoeding is bedoeld. De
omschrijving ‘algemene kostenvergoeding’ volstaat dus niet. Stel een
werkgever betaalt aan een werknemer een brutoloon van € 1.800. De
werknemer maakt € 600 kosten voor
zijn dienstbetrekking, bijvoorbeeld
voor huisvesting, gereedschappen
en reizen naar het werk. Die kosten moet hij betalen uit zijn loon.
Daarmee bestaat het brutoloon feitelijk uit een arbeidsvergoeding van
€ 1.200 en een kostenvergoeding
van € 600. De werkgever moet dan
deze kostenvergoeding specificeren op de loonstrook, zodat duidelijk is waaruit deze is samengesteld.

Alex Berkhout

De specificatieplicht geldt niet
voor kostenvergoedingen die zijn
overeengekomen naast het loon.
Een belangrijke wijziging, die meer
algemeen geldt, ziet op de afschaf
van de WKA-depotrekening Het is
vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk om als inlener of aannemer rechtstreeks bedragen te storten op een
zogenoemde WKA-depotrekening
bij de Belastingdienst. De WKAdepots worden opgeheven. Wilt u
uw inleners-of ketenaansprakelijkheid beperken dan kan dit alleen
nog met storting op de G-rekening
van de uitlener/onderaannemer.
Wilt u meer lezen, bijvoorbeeld over
de mogelijkheid om een persoonlijke gift via de bv te laten lopen? U
kunt de nieuwsbrief aanvragen via
info@horlings.nl of lees het op de
website: www.horlings.nl. Onze adviseurs zijn u graag van dienst wanneer u vragen heeft.
HORLINGS, meer dan cijfers
HORLINGS
Accountants & Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

Kastanje Borrel bij Villa Westend

www.the-art-of-tea-herbs-spices.nl

Borrelen kun je overal en altijd, maar de Kennemer Business seizoensborrels staan bekend om
hun gemoedelijke sfeer (foto: René Vervloet).

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

Het sfeerrijke intermezzo in een druk
zakenseizoen! Bijpraten met bekenden, kennismaken met onbekenden
en dat alles in een gastvrije sfeer
en op een mooie horecalocatie. De
laatste netwerkborrel van Kennemer
Business zakennetwerk van dit jaar
is op maandag 23 november. Voor
ondernemers, directeuren en professionals van bedrijven in de regio
Kennemerland. Gastlocatie is Villa
Westend, prachtig gelegen aan de
Westbroekplas in Velserbroek. Het

hoofdprogramma is de Kastanje
Borrel zelf (17.00-19.30 uur), voor
zakenmensen vrij toegankelijk. Voor
wie wil, die kan ook deelnemen aan
Speeddating (16.00-17.00 uur) en/of
aan het Herfst-Stamppotten-Buffet
(18.00-19.00 uur). Wel even vooraf
aanmelden. Er worden meer dan 120
gasten verwacht.
Meer informatie en aanmelden via de
website.
kennemerbusiness.nl/evenementen

