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AGENDA
24 maart
MKB Masterclass:
Hoe waardeer ik mijn onderneming?
Door JAN© en MKB-Haarlem
Tijd: 15.45 uur- 19.00 uur
Locatie: Zaamen, Nieuwe Gracht 3,
te Haarlem
Deelname: kosteloos
Aanmelden bij: mkb-haarlem.nl
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Ondernemers centraal bij
NV Haarlem

De periode voor het indienen van uw
aangifte inkomstenbelasting 2014
is weer aangebroken. Net als voor
gaande jaren heeft de Belastingdienst
onlangs de speerpunten bekend ge
maakt bij de controle van de inge
diende aangiften inkomstenbelasting
over 2014.

25 maart
Alle Haarlemse ondernemers
uitgenodigd voor:
disscussiebijeenkomst:
‘Ontwerp detailhandelvisie
Haarlem Winkelstad’
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
Locatie: raadzaal in het
Stadhuis, Grote Markt 2.
Uw aanmelding is van
harte welkom bij:
griffiebureau@haarlem.nl
26 maart
Societeit Vereeniging
SOTALKS: Mart Smeets
Gespreksleider: Frénk van
der Linden Haarlemmer Mart
Smeets doet de aftrap van een
serie interviews & lezingen
van topsprekers bij Societeit
Vereeniging. Deze première is
toegankelijk voor iedereen.
Tijd: 19:30 tot: 22:30
Locatie: Zijlweg 1, Haarlem
26 maart
Open dag Telstar Horeca
en Netwerkborrel
voor wie: voor alle bedrijven
uit de regio en sponsoren van
Telstar. Een vertegenwoordiger van
Het Havenbedrijf Amsterdam, zal
het havenbedrijf aan u voorstellen.
En in samenwerking met
Rijkswaterstaat een toelichting
geven op de bouw van de nieuwe
grote zeesluis omdat de huidige
Noordersluis (1929) na bijna
honderd jaar aan vervanging toe is.
Wilt u deze netwerkbijeenkomst
bijwonen, dan graag vandaag
aanmelden via vanessa@sctelstar.nl
27 maart
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Hennes de Ridder
Hoogleraar Integraal Ontwerpen
aan de TU Delft
Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar bob@witjas.nl
o.v.v.firmanaam en e-mail adres

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

Marleen Brouwer, één van de drie Goede Zaken ‘Wie Durft’ ondernemers op de bank bij
presentator Jaap Sluis

De 23e editie van de NV Haarlem
draaide om specifiek ondernemer
schap. In Haarlem bevinden zich
immers genoeg ondernemers die de
handen uit de mouwen steken. En die
lef tonen omdat ze met overtuiging
menen onderscheidend te zijn. Zoals
de drie ondernemers uit de rubriek
‘Wie Durft’ van Goede Zaken. “Ik wist
op mijn 12e al dat ik een eigen kap
perszaak wilde. Die droom is nu uit
gekomen”, aldus Marleen Brouwer.

mij te oriënteren. Maar kopen doe ik
in een winkel waar ik prettig wordt
geholpen en een goed advies krijg.”
Aanloopstraten verdwijnen

Diverse onderwerpen passeerden
maandag 16 maart in de volle Kleine
Zaal van de Philharmonie de revue.
De presentatoren Jaap Sluis en Fred
Postma hielden er goed de vaart in.
De grote opkomst en de lang durende ‘after party’ bewijzen dat de
NV Haarlem is uitgegroeid tot één
van de belangrijkste netwerkevenementen van de stad. Met bovendien
opvallende veel jonge ondernemers
onder de bezoekers.

Nienke van Gerwen, adviseur Retail
en centrum management van adviesbureau BRO, onderschreef de
woorden van Michel Noordermeer.
Zij ziet wel degelijk toekomst in het
centrum van Haarlem. Nienke van
Gerwen: “Het winkelgebied wordt
kleiner, een aantal aanloopstraten
verdwijnt. In veel andere functies
zit wel dynamiek zoals horeca. Daarnaast wordt het centrum een populaire woonplek voor ouderen die
op een levendige locaties met in de
directe nabijheid veel verschillende
voorzieningen willen wonen. Bij de
ontwikkeling van de binnenstad
draait het vooral om samenwerking
tussen eigenaren, winkeliers en
gemeente. Zonder samenwerking
geen toekomst.”

Naast kapster Marleen Brouwer waren Michel Noordermeer (kledingzaak Kloffie) en Thomas Straatman
(Bar Wigbold) de andere twee jonge
ondernemers die via Goede Zaken
op het podium plaats namen. Michel
Noordermeer verklaarde geen angst
voor internet te hebben. “Ik heb
zelf ook een webshop. Die gebruik
ik vooral als marketing instrument,
want internet verkoop levert mij
geen geld op. Ik wil met mijn zaak laten zien dat winkelen leuk is. Fysiek
winkelen is nu eenmaal veel aantrekkelijker dan op een scherm wat
uitzoeken. Ik gebruik internet om

Loetje
De laatste gast van de middag was
Mick de Vlieger van De Lichtfabriek.
Hij sprak over het succes van de
Nieuwe Energie ‘alle ruimtes zijn bezet’ en over de plannen voor de toekomst. De onderhandelingen met
restaurantketen Loetje zijn in een
vergevorderd stadium, in juni 2016
moeten de eerste malse biefstukken
op het bord liggen, in combinatie
met zijn plannen om de Lichtfabriek
vooral te gebruiken voor bedrijfsevenementen. Een scala aan onderwerpen dus. De volgende NV Haarlem is op maandag 22 juni.

De gemeenteraad van Haarlem nodigt alle Haarlemse ondernemers uit!

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

Aandachtspunten aangifte
inkomstenbelasting 2014

Voor een discussiebijeenkomst op
woensdag 25 maart a.s. over de Ontwerp Detailhandelsvisie Haarlem
Winkelstad. De bijeenkomst wordt
gehouden van 20.00 tot 21.30 uur
in de raadzaal in het Stadhuis van
Haarlem. Grote Markt 2. Winkelen
staat onder druk. Grote ketens hebben het zwaar en nieuwe ontwikkelingen komen bovendrijven. Hoe
gaan ondernemers hiermee om
en wat kan de gemeente doen om

hen hierbij te ondersteunen? De
ontwerp Detailhandelsvisie heeft
ter inzage gelegen, maar de raad
wil samen met u bespreken hoe we
Haarlem ook de komende jaren een
top winkelstad kunnen laten zijn en
waar we ruimte kunnen/moeten
geven aan nieuwe flexibele concepten.
Graag ontvangen wij uw aanmelding voor de bijeenkomst via
griffiebureau@haarlem.nl .

De controlethema’s voor dit jaar zijn:
•	
aftrek van specifieke zorgkosten
zoals dieetkosten, gezinshulp en
medicijnen;
•	
aftrek onderhoudskosten voor
een Rijksmonumentenpand;
•	
levensonderhoud van kinderen
onder de 21 jaar (al dan niet bij
echtscheiding);
•	buitenlandse pensioenen uit België en Duitsland;
• buitenlands vermogen;
•	meerdere jaren een negatief bedrag bij ‘inkomsten uit overig
werk’
Extra controle BTW
Ook voor de ondernemers vindt dit
jaar extra controle plaats op bepaalde onderwerpen. Zo is aangekondigd
dat de zakelijkheid van kosten en de
aftrek van de voorbelasting van BTW
extra aandacht krijgen.
De Belastingdienst heeft aangege-

Marco Krijger MB FB, Senior
Belastingadviseur

ven dat de komende periode een half
miljoen brieven zal worden verstuurd
over deze controlethema’s. In de brief
wordt meer informatie gegeven over
deze onderwerpen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Belang voor de praktijk
Wanneer u ook zo’n brief van de Belastingdienst heeft ontvangen of
meer wilt weten over bovengenoemde thema’s, neemt u dan contact op
met onze adviseurs.
HORLINGS, meer dan cijfers

HORLINGS Accountants & Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

TEDXHAARLEM 2015 GEEFT PODIUM AAN
‘NIEUWE VERLICHTERS’
TEDxHaarlem staat dit jaar in het teken van ‘de Nieuwe Verlichting’. Met
dit thema haakt het Haarlemse TEDx
team aan bij beleidsmakers, social entrepreneurs en creatieve geesten die
wereldwijd zoeken naar antwoorden
op de vele politieke, economische,
sociale en milieucrisissen waarvan
het einde nog niet in zicht is. En die
ons voor problemen stellen, die
voortvloeien uit verouderde dogma’s
en modellen, zoals de utopie van de
vrije markt bijvoorbeeld.
Freek de Jonge, Thierry Sanders en
Natalie Nicholles
De line up van sprekers en het definitieve programma van TEDxHaarlem
2015 zal het team binnen enkele weken aankondigen. Een tipje van de
sluier lichten ze nu al op via hun website. Een van de sprekers is Natalie
Nicholles de internationale directeur
van RSA, de bekende Britse denktank
opgericht tijdens de Verlichting. Maar
ook de vooral internationaal bekende
disruptieve denker, Thierry Sanders
uit Overveen, die in Indonesië werkt
aan een alternatief voor het banksysteem. De organisatie is bovendien
trots op het feit dat ook Freek de
Jonge zijn licht komt laten schijnen
over de noodzaak voor een ‘Nieuwe
Verlichting’.
100 kaarten en 2 Golden Tickets te
vergeven
TEDx Haarlem 2015 vindt dit jaar

Natalie Nicholles

plaats op donderdag 21 mei in de
Haarlemse Philharmonie. Nu het
thema en de bijbehorende website
officieel zijn gelanceerd, kunnen
geïnteresseerden uit Haarlem en
omgeving zich via de website www.
tedxhaarlem.nl inschrijven voor een
van de slechts 100 entreekaarten. Een
ieder die zich graag door dit evenement wil laten inspireren, moet snel
zijn want de inschrijving sluit op 29
april. Meulendijks: “Omdat TEDxHaarlem slechts een kleine licentie (van
100 kaarten) heeft en de interesse
elk jaar veel groter is dan we kunnen
bedienen, vragen wij de geïnteresseerden een persoonlijke motivatie
toe te voegen aan hun inschrijving.
Desalniettemin moeten we ook elk
jaar weer gemotiveerde mensen teleurstellen. Daarom hebben we dit
jaar ook 2 Golden Tickets te vergeven.
Deze zijn verstopt op de website van
TEDxHaarlem.”

