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

GoedeZaken

AGENDA
23 juli
Houtrak MeerBusiness Golf
Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Deelname: inclusief greenfee en
buffet/diner € 75,00 ex BTW.
Locatie: Golfclub Houtrak Machineweg 1-b, 1165 NB Halfweg.
www.haarlem.meerbusiness.nl
27 juli
Een eigen bedrijf starten
Seminar: KvK
Tijd: 14:00 tot: 17:00
Prijs € 50,00
Locatie: De Ruyterkade 5
1013 AA Amsterdam
www.ondernemersplein.nl

15 augustus
Jong Management Haarlem
Augustus Event
Info volgt op de site
haarlem.jongmanagement.nl
28 augustus
BusinessKoffie
bij Office Hotel
Tijd: 11:30 tot: 12:30
Loc. Westergracht 70 - Haarlem
www.officehotel.nl

Goede Zaken
verschijnt weer op 4 augustus
in deze krant
goedezaken@
hollandmediacombinatie.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

AWARDS

2015

15 oktober 2015

haarlembusinessawards.nl

Stadsbouwmeester werkt Rechtspraak rond de
vennootschap onder firma
liever met kansen dan
beperkingen
Het afgelopen half jaar zijn er diverse
rechtelijke uitspraken gewezen over
de vennootschap onder firma. De
meest opvallende was een uitspraak
van de Hoge Raad in februari. Voordien was vaste rechtspraak dat een
faillissement van de VOF ook het
faillissement van de vennoten van
de VOF tot gevolg had. De Hoge Raad
is echter ‘om’ gegaan. Als nu een
schuldeiser naast het faillissement
van de VOF ook het faillissement van
de vennoten wenst, dan moet dat
faillissement ten aanzien van iedere
vennoot te worden aangevraagd.

3 augustus
Jopenkerk
Open Coffee Haarlem
Tijd: 10:00 tot: 12:00
Loc.: Jopenkerk - Haarlem
www.opencoffeehaarlem.nl

5 augustus
Jong Management Haarlem
en Young MKB borrel
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: De Oerkap – Haarlem
Drankjes en versnaperingen
voor eigen rekening
haarlem.jongmanagement.nl
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31 juli
BusinessKoffie
bij Office Hotel
Tijd: 11:30 tot: 12:30
Loc.: Westergracht 70 - Haarlem
www.officehotel.nl

5 augustus
Sterren Diner Haarlem Culinair
Tijd: 18.30 tot 22.30 uur
Deelname: €160,- all inclusive
Locatie: Grote Markt Haarlem
Reserveren; info@haarlemculinair.nl

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

Stadsbouwmeester Max van Aerschot (2e rechts) geeft belangstellenden tekst en uitleg over
een maquette van de stad Haarlem.

De Haarlemse stadsbouwmeester
Max van Aerschot zegt het met een
grote glimlach: ‘Ik heb overal mee
te maken. Dus ook met bedrijven.’
Bij die bedrijven stuit hij regelmatig
op het misverstand ‘dat ruimtelijke
kwaliteit duur is en de bedrijfsvoering beperkt’. Van Aerschot is het
daar niet mee eens en knokt onvermoeibaar voor méér kwaliteit. Zoals
op het Haarlemse bedrijventerrein
De Waarderpolder waar volgens hem
de laatste jaren veel goeds tot stand
kwam, maar ook nog een wereld te
winnen valt.

Bedrijven werken binnen door overheden opgelegde wet- en regelgeving. Die is veelomvattend en zeer
gedetailleerd. Ook verzekeraars weten van wanten en hanteren tal van
voorwaarden, met name op het gebied van beveiliging. “Zij eisen lelijke
hekken, prikkeldraad of camera’s.
Aan alternatieven zoals sloten rond
een kavel wordt nauwelijks gedacht.
Terwijl de kwaliteit van een bedrijventerrein daarmee flink wordt vergroot. Als stadsbouwmeester daag
ik partijen uit om met een bredere
blik naar zulke zaken te kijken”, zegt
Van Aerschot.

De gemeentelijke wet- en regelgeving is volgens hem nog te vaak
gebaseerd op wat niet mag: “Het
betreft gedetailleerde regels op
het gebied van milieu, veiligheid
en geluid. De ontwikkelingen in die
vakgebieden gaan razendsnel. Wat
vandaag onmogelijk lijkt, is morgen
haalbaar. Maar de regels zijn verankerd en bewegen niet flexibel mee.
Ik werk liever met kansenkaarten.
Als gemeente en bedrijfsleven op
hoofdlijnen harde afspraken maken
over wat er wel/niet kan, zou je sámen het bureaucratische systeem
moeten kunnen kantelen. Dan zijn
het straks niet primair regels die de
bewegingsvrijheid van ondernemers bepalen, maar kansen en uitdagingen”.
Tegen die tijd ligt wat de stadsbouwmeester betreft kan niet op
het kerkhof en wil niet ernaast: “Dan
lukt het overheid en bedrijfsleven
om op regionaal niveau de kwaliteit
van bedrijventerrein te verhogen en
ondernemers extra uitdagingen te
bieden.”
www.stadsbouwmeesterhaarlem.nl

Pro-Act start nieuwe
divisie “Finance”
Na een 27-jarige loopbaan in de
financiële wereld ben ik sinds kort
met veel plezier verantwoordelijk
voor het optimaliseren van de dienstverlening ten behoeve van Pro-Acts
nieuwe divisie, Pro-Act Finance. Ik
richt mij op het inzetten van finance
professionals voor tijdelijke betrekkingen en tevens zal ik fungeren als
partner voor finance projecten.

Kennis is macht, zo luidt een oud
gezegde. Het bestaan van organisaties hangt tegenwoordig dan ook
in hoge mate af van het vermogen
om op het juiste moment de juiste
kennis aan te trekken. Naar onze

mening zullen organisaties in de
nabije toekomst steeds afhankelijker worden van het vakmanschap
van zelfstandige finance en ICT professionals voor innovatie. Steeds
belangrijker wordt het opbouwen
van een persoonlijke relatie en het
onderhouden van contact met een
netwerk van kundige specialisten.
Veel professionals geven de voorkeur aan het uitvoeren van interessante projecten bij verschillende
organisaties.
Om deze specialisten aan uw organisatie te (ver)binden, zal u moeten
inzetten op het vinden én verbinden
van de professionals, waarvoor het

Daarnaast is geprocedeerd over
de uittreding en het einde van een
VOF. Van belang is dat een VOF geen
rechtspersoon is, geen ‘drager’ van
rechten en plichten; dat zijn de vennoten of firmanten zelf. Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor
het geheel van alle schulden van de
VOF. Als de VOF een overeenkomst
sluit, dan zijn de vennoten naast de
VOF hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de verplichtingen uit
die overeenkomst.
Maar dat is ook het geval als de vennoten zijn uitgetreden, zo heeft het
Hof Arnhem-Leeuwarden in juni bepaald. Ex-vennoten blijven aansprakelijk voor ‘oude’ schulden. Bij uittreding is het daarom verstandig met de
achterblijvende vennoten overeen
te komen dat zij de uittredende vennoot vrijwaren voor aanspraken van
schuldeisers.
Ook oude rekening-couranten kunnen nog tot geschillen leiden. Een
VOF was als assurantietussenpersoon
werkzaam voor Achmea en had met

Rutger Middendorf

Achmea een rekening-courant verhouding. De VOF werd ontbonden,
en daarmee werd de r/c verhouding
beëindigd. Er bleef een schuld aan
Achmea achter. Een nieuwe VOF nam
echter de oude rekeningnummers
over en de oude r/c courant. Hetzelfde Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat betalingen van Achmea
aan de nieuwe VOF op de oude
rekening-courant niet ten goede
kwamen aan de nieuwe VOF, maar in
mindering strekte op de schuld van
de oude VOF.
Wat is de les? Het is verstandig in het
VOF-contract goede afspraken te
maken over het einde van de samenwerking en dan met name de wijze
van verdeling van het vermogen, de
afwikkeling van bestaande verplichtingen en vrijwaring voor schulden.
Köster Advocaten NV
Rutger Middendorf
www.kadv.nl

15 september
Haarlemse Prinsjesdag Lunch
IKH Waarderpolder
Kennemer Business Zakennetwerk
Haarlems Dagblad
Gastspreker: prof. dr. Barbara Baarsma
Locatie: Lichtfabriek Haarlem
Tijd 11.30-14.00 uur Kaarten bestellen?
kijk op de site haarlemseprinsjesdaglunch.nl
voor vragen mail dan naar: info@haarlemseprinsjesdaglunch.nl

type arbeidscontract ondergeschikt
is aan de inhoud van de werkzaamheden. Indien u op zoek bent naar
die professional(s) kan ik of kunnen
mijn collega’s van Pro-Act u op korte termijn in contact brengen met
mensen, waarvan wij oprecht denken dat het voor u goed is om deze
mensen te leren kennen. Onze jarenlange ervaring en grondige selectie
van professionals stelt ons in staat
altijd de beste oplossing te kunnen
bieden. Zo blijft uw organisatie flexibel en schaalbaar, terwijl u toch altijd over de juiste expertise beschikt.
Door ons grote netwerk, onze persoonlijke benadering en focus op de
lange termijn zijn wij voor veel organisaties inmiddels een ‘single point
of contact’. Geen leverancier op afstand, maar een partner die naast u
zit, adviseert en met u meedenkt.

Cees Mulder, Commercieel directeur ProAct Finance

Cees Mulder
Commercieel directeur
Pro-Act Finance
www.pro-act.nl

