KUNST- EN CULTUURPRIJS
DE OLIFANT

2016?

MEER WETEN?

mail dan naar
goedezaken@hollandmediacombinatie.nl

GoedeZaken

AGENDA
25 februari
SOTALKS
Sociëteit Vereeniging
Gast: burgemeester
Bernt Schneiders
Tijd: 18:30 – 22:30 uur
Locatie: Zijlweg 1 Haarlem
Meer info:
www.societeitvereeniging.nl
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De Olifant? Verrassend
avondje uit met relaties!

26 februari
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Dorine Hermans
Journaliste en historica
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
3 maart
E-mailmarketing Fresh-Up
Hellodialog
Tijd: 14:00 - 18:00 uur
Locatie: Phoenixstraat 4 Haarlem
Deelname is gratis
Inschrijven op:
www.hellodialog.com
7 maart
Meat & Greet Maart editie
Kennemer business
Tijd: 15:30 – 19:00 uur
Locatie:
Seymour Brasserie & Bar, Haarlem
Meer info:
www.kennemerbusiness.nl/
evenementen
8 maart
Informatie bijeenkomst afsluiting
Velsertunnel
Parkmanagement Waarderpolder
Tijd: 16:00 uur
Locatie: Waarderweg 50c Haarlem
Aanmelden via:
info@waarderpolder.nl
16 maart
OV IJmond ledenlunch
Gastspreker: Johan Remkes
Tijd: 11.45 uur - 14.00 uur
Locatie: nog niet bekend
meer info: www.ovijmond.nl
21 maart
NV Haarlem
Talkshow
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: kleine zaal van de
Philharmonie
www.nv-haarlem.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

Prijswinnaars De Olifant 2015. Foto: United Photos

Op initiatief van Haarlems Dagblad
werd in 1995 de kunst- en cultuurprijs De Olifant ingesteld. Personen
of instellingen die een uitzonderlijke
positieve bijdrage leveren aan het
kunst- en cultuurklimaat in de regio
Haarlem maken kans op een nominatie. Maandagavond 30 mei wordt
in een ongetwijfeld bomvolle kleine
zaal van de Philharmonie De Olifant
voor de 22e keer uitgereikt.

De Olifant groeide de afgelopen jaren tot een belangrijk evenement
waar veel prominente vertegenwoordigers van bedrijfsleven, gemeente en instellingen bij aanwezig
zijn. De avond zelf kenmerkt zich
verder door een zowel voor de genomineerden als voor het publiek
verrassende programmering vertelt
Theo van Hoesel, één van de organisatoren van de Olifant. “De vijf
genomineerden krijgen door de
organisatie een ‘surprise act’ aangeboden. Dat varieert van een prachtig klassiek optreden tot een sketch
van een cabaretier of een act van
Hans Klok. We hebben echt allerlei
verschillende artiesten op het podium gehad. Na de prijsuitreiking
van burgemeester Bernt Schneiders,
hij is ook voorzitter van Stichting De
Olifant, volgt een gezellige afterparty in de foyer. Niemand gaat meteen
weg, iedereen blijft lang napraten.”

Volg ons ook op

Vriend worden van de Olifant?
Neem dan contact op met
Haarlems Dagblad/IJmuider
Courant via 088-8241278 of
mail naar
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
o.v.v. De Olifant 2016

Op 2 februari is het wetsvoorstel ‘Wet
Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties’ (Wet DBA) definitief aangenomen. De Wet DBA zal per 1 mei 2016
in werking treden. Hiermee verdwijnt
de VAR (Verklaring arbeidsrelatie).
Maar wat betekent dit voor opdrachtgevers, DGA’s en ZZP’ers?

Het doel van de Wet DBA is het verbeteren van de mogelijkheden om
deze te handhaven en uiteindelijk
schijnzelfstandigheid terug te dringen. Deze ingrijpende wijziging raakt
alle opdrachtgevers die zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) inhuren of directeurgrootaandeelhouders
(DGA’s) die via hun (Management)
B.V. werken. De fiscale vrijwaring die
opdrachtgevers hebben met de VAR
(winst uit onderneming of DGA),
komt per 1 mei 2016 te vervallen.
Daarnaast wordt meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever gelegd. Zo kan de Belastingdienst een
naheffingsaanslag
loonheffingen
plus boete opleggen aan de opdrachtgever indien blijkt dat de DGA
of ZZP’er feitelijk de werkzaamheden
in (fictieve) dienstbetrekking voor de
opdrachtgever heeft verricht.
Overeenkomst tussen
opdrachtgever en DGA/ZZP’er
De Wet DBA introduceert nieuwe regels waardoor het mogelijk is om een
(model)overeenkomst tussen een
opdrachtgever en een DGA/ ZZP’er,
voorafgaand aan de opdracht, aan
de Belastingdienst voor te leggen. De
Belastingdienst beoordeelt dan op
basis van de gemaakte afspraken in
de (model)overeenkomst of er sprake
is van een (fictieve) dienstbetrekking.
Op deze wijze kan vooraf zekerheid
worden verkregen voor partijen over
de kwalificatie van hun arbeidsrelatie.

Marco Krijger MB RB, Senior
Belastingadviseur

Het is uiteraard wel van het grootste
belang om vervolgens ook conform
de bepalingen in de (model)overeenkomst te blijven werken. Als namelijk
van de omschreven en goedgekeurde werkwijze wordt afgeweken, kan
de Belastingdienst beslissen dat er
toch sprake is van een dienstbetrekking en een naheffingsaanslag loonheffingen en boete opleggen aan de
opdrachtgever.
Het is dan ook raadzaam dat opdrachtgevers hun inleenbeleid tegen
het licht houden en met hun opdrachtnemers om tafel gaan om modelovereenkomsten op te stellen en
zo risico’s te beperken. Wilt u advies
en ondersteuning over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met
ons op. Onze adviseurs zijn u graag
van dienst.
HORLINGS, meer dan cijfers
HORLINGS
Accountants & Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

ZET 24 MAART ALVAST
IN UW AGENDA!
FINALE AVOND HAARLEMSE ONDERNEMERSPRIJS 2016
Locatie: De Lichtfabriek - Minckelersweg 2 Haarlem

Tickets bestellen op:
www.haarlemseondernemersprijs.nl

NV Haarlem is op zoek
naar bijzondere bedrijven
Hoe komt het toch dat er bedrijven
zijn die in een verder matig draaiende branche het verhoudingsgewijs
goed doen?

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

Diverse sponsorpakketten
Om de avond financieel mogelijk te
maken is financiële ondersteuning
door het bedrijfsleven onontbeerlijk.
Er zijn door de organisatie daarom
diverse sponsorpakketten samengesteld. Theo van Hoesel: “Onze
sponsors krijgen veel voor hun ondersteuning retour. Zo is er voor de
grotere sponsoren een uitnodiging
voor het diner voorafgaand aan de
prijsuitreiking. Daarnaast zorgen
we voor een uitgebreide PR onder
andere via de naamsvermelding
in de aankondigingen in Haarlems
Dagblad/IJmuider Courant en in het
programmaboekje. Maandag 30 mei
wordt natuurlijk een extra bijzondere avond omdat burgemeester Bernt
Schneiders voor de laatste keer de
prijs zal uitreiken. Dat voorrecht is
immers alleen voor de burgemeesters van Haarlem weggelegd. Zijn
afscheid laten we zeker niet onopgemerkt voorbij gaan.”

En weg is de VAR!

Goede Zaken zoekt die bijzondere
bedrijven die het hoofd met verve
boven water houden. Twee van deze
bedrijven krijgen de kans tijdens de
NV Haarlem op maandag 21 maart
op het podium van de Philharmonie
hun verhaal te vertellen.
Naast dit Goede Zaken onderwerp
komt er nog veel meer aan bod bij
deze talkshow voor en door onderne-

mers. Zo is er een gesprek met deurwaarder Oscar Boeder over de Schuldenwasstraat, staat Jos Groskamp
van feestwinkel Jan Monnikendam
centraal in het filmpje over de stad,
krijgt een kandidaat van Haarlem Valley tijd en ruimte om zich te presenteren en is er aandacht voor de participatiebanen. Want hoe wordt de
regionale vertaling van het landelijk
akkoord inzake 440 garantiebanen
voor mensen met een arbeidsbeperking ingevuld. Sven Romkes, zelf
meervoudig beperkt en programmamanager bij ABN AMRO, gaat daar

Jaap Sluis en Fred Postma. Foto René Vervloet.

boeiend over vertellen. De NV Haarlem wordt gepresenteerd door Jaap
Sluis (de Coalitie) en Fred Postma.
Om 17.00 uur is de start, inloop vanaf

16.30 uur. Vanaf 18.00 is er de na borrel in de foyer van de Philharmonie.
Graag opgeven via
www.nv-haarlem.nl

