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GoedeZaken

AGENDA
30 maart
Een eigen bedrijf starten
Kamer van Koophandel
Tijd: 9:30 tot 12:30 uur
Locatie: De Ruyterkade 5
Amsterdam
Meer info: www.kvk.nl

Honkbalweek ideaal
netwerkevenement

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

Frits Mulder
Na 27 Haarlemse Honkbalweken
gaat vrijdag 15 juli de Honkbalweek
Haarlem van start. Met deze naamsverandering wil de organisatie het
evenement een meer landelijke uitstraling geven en het onder de aandacht bij sponsors buiten de stad
Haarlem brengen.

Frits Mulder, sinds 2002 voorzitter
van de Honkbalweek, vertelt dat de
sponsormogelijkheden aanzienlijk
zijn uitgebreid. Van een VIP arrangement tot een sponsor box, die al
voor één dag gehuurd kan worden.
“Honkbal is een vriendelijke, ontspannen sport. Er is nooit gedoe,
het publiek bestaat vooral uit echte
liefhebbers, die weten hoe het hoort
en voor een speciaal sfeertje op de
tribunes zorgen. Relaties die nog
nooit een honkbalwedstrijd hebben
bezocht, reageren zonder uitzondering enthousiast is onze ervaring. Dat
maakt Honkbalweek Haarlem tot een
echt netwerkevenement, te meer
daar de sponsorboxen in een open
verbinding met elkaar staan. Iedereen praat met iedereen. Ook dat is
iets dat bij onze week hoort.”
Mart Smeets
Om die landelijke uitstraling concreet te maken is sportcommentator
en honkballiefhebber pur sang Mart
Smeets als ambassadeur aangetrok-

Volg ons ook op

Waardeoverdracht pensioen:
werkgever let op!

ken. Smeets organiseerde onlangs
een diner voor sponsoren met als
thema vader en zoon. Bovendien
worden allerlei activiteiten georganiseerd om een groot publiek te bereiken. Een voorbeeld is het landelijk
georganiseerde aspirantentoernooi,
waaraan maximaal 32 teams kunnen
meedoen. De twee halve finales en
de eindstrijd zullen tijdens de Honkbalweek Haarlem worden gespeeld.
Nieuwe impuls
Het is duidelijk. Honkbalweek Haarlem timmert nadrukkelijk aan de
weg. Frits Mulder: “We willen het anders, meer naar buiten treden ook.
Het entertainment krijgt een nieuwe
impuls, waardoor er buiten de wedstrijden meer gebeurt. Nog meer beleving dus. Dat geldt zeker ook voor
ons VIP Café waarvoor men een dagkaart inclusief borrelhapjes kan kopen. Op deze manier geven we ook
kleinere bedrijven de mogelijkheid
om met hun relaties de Honkbalweek Haarlem te bezoeken en vanuit
de box naar de wedstrijden te kijken.
Want hoewel de gemeente ons met
allerlei zaken ondersteunt, zonder
de steun van het bedrijfsleven en de
inzet van onze 130 vrijwilligers is er
geen Honkbalweek Haarlem.”
Voor meer informatie:
info@honkbalweek.nl

Bij waardeoverdracht van pensioen
op basis van een middelloon- of
eindloonregeling, kan zowel de
nieuwe werknemer als de ex-werkgever worden geconfronteerd met
een aanvullende nota. Dit financiële
risico is per 1 januari 2015 aanzienlijk
verhoogd doordat er geen termijn
meer geldt voor aanvraag van een
waardeoverdracht. Oplossingen zijn
mogelijk maar het is van belang om
in elk geval tijdig de problematiek te
onderkennen en actief hiermee aan
de slag te gaan.
Een goed advies kan kosten
besparen
Hieronder volgt een aantal tips:
•	
Controleer het bedrag van de
bijbetaling. Mogelijk geldt de uitzondering en hoeft waardeoverdracht niet plaats te vinden.
•	
Informeer een werknemer over
de voor- en nadelen van een waardeoverdracht om te voorkomen
dat een werknemer uit automatisme voor waardeoverdracht kiest.
•	Er zijn mogelijkheden om het risico van een bijbetaling vanuit de
pensioenregeling af te wenden,
zoals een wijziging van de pen
sioenregeling of een herverzekering van het bijbetalingrisico.
•	
Bijbetaling blijft achterwege als
de pensioenregeling is ondergebracht bij een Bedrijfstak
pensioenfonds.

Nikolajev Ligthart

Let op: niet alleen bij wijziging van
de diensbetrekking, maar ook ingeval van een fusie, overname of verkoop aandelen kan een bijbetaling
risico aanwezig zijn.
Onze pensioenadviseurs kunnen de
bijbetalingrisico’s inzichtelijk maken
en meedenken over mogelijke oplossingen.
HORLINGS, meer dan cijfers
HORLINGS
Accountants & Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

30 MAART ‘RABO MEET & GROW’ RABOBANK
De lokale Rabobanken uit NoordHolland organiseren samen met
onder andere MBO & Groeifonds,
Money Meets Ideas, Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland,
DLL en Rembrandt het evenement
‘Rabo Meet & Grow’. Ondernemers
die zich willen oriënteren op finan-

cieringsmogelijkheden en partijen
die aanvullende financiering bieden
zijn van harte welkom.
Locatie: 3D Makerszone.
Oudeweg 91-95 Haarlem
Meer info en inschrijven:
rabobank.nl/rabomeetandgrow

Veel afwisseling bij NV Haarlem
De vaart zat er lekker in bij de 27e
editie van de NV Haarlem. In de
kleine zaal van de Philharmonie passeerden maandag 21 maart tal van
onderwerpen de revue.

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

www.officehotel.nl

Een werknemer die wisselt van
dienstbetrekking kan zijn pensioen
meenemen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever
(waardeoverdracht).

1 april
VrijMiBo
Sociëteit Vereeniging
Tijd: 17:00 – 22:00 uur
Locatie: Zijlweg 1 Haarlem

5 april
Ondernemerscafé Vork & Mes
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Paviljoenlaan 1 Hoofddorp
Meer informatie en reserveren:
www.ondernemendhoofddorp.nl

Vind jouw ideale
kantoor op:
29 MA ART 2016 - NO.385

31 maart
Netwerkontbijt
Business Open
Tijd: 07:45 tot 09:30uur
Locatie: Golfclub Spaarnwoude
Meer info: www.businessopen.nl

4 april
Beursvloer Haarlem
Bedrijf en Samenleving
13.30 uur: welkom
14.00 uur: Hoe verhoud de
werkkostenregeling zich
tot de werknemersvrijwilligersdagen? Vooraf aan de
Beursvloer geeft Marjolein Boer,
manager International Tax Services
van BDO een presentatie.
14.30 uur: Presentatie
werknemers-vrijwilligersdagen,
Marijke Aukema van Bedrijf &
Samenleving.
14.45 uur: Presentatie door het
Inloophuis Zuid Kennemerland.
15.00 uur: Wethouder J.
Langenacker
Reikt de sponsorcertificaten
uit aan onze sponsoren.
15.30 uur opening Beursvloer
Opening Wethouder J. Langenacker
Met spreekstalmeesters Dieuwertje
Blok en Dolly Bellefleur.
17.00 uur slaat gedeputeerde
Jan Nieuwenburgde Beursvloer
af en maken onze notarissen
het aantal matches bekend.
Locatie: de Philharmonie haarlem
Meer info:
www.bedrijfensamenleving.nl/
beursvloer

Station Oost Zuid

Het Goede Zaken item draaide dit
keer om ondernemers die in een
krimpende markt hun hoofd met
verve boven water weten te houden.
Zoals Arjen Blankhart van Style Concepts, een reclame- en productiebureau dat mobiele stands en displays
verzorgt.
Rolf Erkens van Café Koops was het
tweede Goede Zaken onderwerp. Hij

ging in op de daling van het aantal
cafés in Nederland. Van 12.000 etablissementen in 2016 naar 6800 in
2016. Dat is niet mis. Café-eigenaren
moeten niet met de armen over elkaar zitten, maar activiteiten organiseren. De consument wil meer, wil
een goed glas bier en een goed glas
wijn geschonken krijgen, wil beleving, aldus Rolf Erkens.
Een aangrijpend onderwerp was het
verhaal over de teloorgang van V&D,
dat werd verteld door bedrijfsleider
Ton Stöver en chef parterre Brenda
de Leeuw. Stöver vertelde over zijn
gang naar het restaurant waar hij

Foto-onderschrift Vlnr Jaap Bonkenburg, Bruno Giebels, Joyce Langenacker,
Manue Azoulay en Jaap Sluis. Foto Noortje Dalhuijsen
de 185 medewerkers net voor kerstavond moest vertellen dat ze de
volgende dag niet meer hoefden te

komen. De NV Haarlem werd afgesloten met de ondertekening van het
derde Waarderpolder Convenant.

