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AGENDA
7 oktober
Young MKB Haarlem
Ondernemersborrel
Tijd: 19:30 - 23:30 u.
Locatie: Dodici, Smedestraat 47,
Haarlem. www.Youngmkbhaarlem.nl
7 oktober
Cybercrime: “De Hacker vertelt’’
seminar In samenwerking met de
gemeente, de politie en het RPC
Noord-Holland organiseert KG
parkmanagement een seminar
Cybercrime.
Spreker op de avond is ex-hacker
Stan Hegt, tegenwoordig Manager
Risk Consulting bij KPMG.
Tijd: inloop vcanaf 19.00 uur
Locatie; Gemeente Haarlemmermeer
Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp
Meld u zich nu aan:
www.rpcnoordholland.nl
tabblad Agenda “congressen”
8 oktober
Banen- en Informatiemarkt 2015
WerkgeversServicepunt
Zuid-Kennemerland en IJmond
Tijd: 10:00 tot 15:00 uur
Locatie: De Grote of St. Bavokerk
Grote Markt 22, 2011 RD te Haarlem
Voor meer info: www.ovijmond.nl
12 oktober
MKB Masterclass
‘Incasseren doe je zo’
Onbetaalde facturen? MKB partner
AginBoeder praat u graag bij!
Aanvang: 16:00 uur
Locatie: Haarlemmer Kweektuin,
Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem
www.mkb-haarlem.nl
12 oktober
Jopenkerk
Open Coffee Haarlem
Tijd: 10:00 tot: 12:00
Loc.: Jopenkerk - Haarlem
www.opencoffeehaarlem.nl
14 oktober
Jong Management
Algemene Leden Vergadering
Tijd: 18.15-20.00 uur
Locatie: Start Up Meeting Point
Grote Houtstraat 5 - Haarlem.:
ww.w.haarlem.jongmanagement.nl
15 oktober
MeerBusiness Haarlem-IJmond
Award ‘’Erkenning voor
onderscheidend ondernemerschap’’
Gastspreker bij het event is Martijn
Aslander, Haarlems ondernemer en
life-hacker
Locatie: Crown Business Center
Hofmanweg 5a, Bedrijventerrein
Waarderpolder, duurt van 17.00 tot
22.00 uur. Iedereen kan het gratis
bijwonen na aanmelding
via www.haarlembusinessawards.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
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Bevrijdingspop waardevol Foto’s op Facebook
voor ondernemers
Heeft u deze borden gezien? Onze
overheid legt ons uit dat we geen social media moeten gebruiken terwijl
we een auto besturen. Betuttelend?
Een beetje. Nodig? Absoluut. Een van
de grootste ergernissen op dit moment is het eindeloze getuur op het
mobieltje, terwijl je je in gezelschap
begeeft. Alleen deze week hoorde ik
al een handvol mensen hun beklag
hierover doen.

Ella Zander, Michiel Westerhuijs en Monica Versteegh
De herfst is begonnen, de winter is in
aantocht, maar de voorbereidingen
voor Bevrijdingspop 2016 zijn reeds
in volle gang. Het voor een deel
nieuwe bestuur wil het regionale bedrijfsleven nadrukkelijk betrekken
bij en laten meedenken over de invulling van dit met circa 150.000 bezoekers oudste en drukst bezochten
Bevrijdingsfestival van Nederland.

De nieuwe voorzitter van Bevrijdingspop Ella Zander spreekt duidelijke taal. “Zonder sponsoring
geen Bevrijdingspop. Dat was de
afgelopen 35 edities het geval, dat
geldt ook voor de 36e editie. Vrijheid
is niet vanzelfsprekend. Dat is zeker
gezien de actualiteit van de vluchtelingen een actueel thema. We maken
plannen om het voor het regionale
bedrijfsleven extra interessant te maken ons festival te steunen. Het is immers geen festival voor Haarlem, het
is een festival voor heel Noord Holland. Ik heb zelf een onderneming.
Wij krijgen regelmatig verzoeken
om evenementen te ondersteunen.
Ik stel dan natuurlijk de wedervraag:
wat maakt het voor ons bedrijf interessant.”
VIP Deck
Daar geeft penningmeester Michiel

Westerhuijs antwoord op. “We hebben een begroting van circa acht ton.
Bijna de helft van onze inkomsten halen we uit de horeca en catering. Het
resterende bedrag komt uit sponsoring, giften en dergelijke. Daarnaast
zijn er bedrijven die ons faciliteren.
Zo verzorgt Sims Lifecycle Services
Haarlem al jaren om niet de computer hardware. Vorig jaar kwam er een
nieuwe directeur. Die heb ik toen gewezen op extra mogelijkheden. Het
resultaat was een personeelsfeestje
op ons VIP Deck. Dat werd een groot
succes.”
Monica Versteegh, fiscaal jurist bij
RSM Niehe Lancée Kooij, is binnen
het bestuur verantwoordelijk voor
het relatiebeheer. “We hebben een
menukaart met alle mogelijkheden
tot sponsoring. Bevrijdingspop is
een merk, door het te steunen toon
je als bedrijf je betrokkenheid. Verder
heeft het een ANBI status. Zo kun je
als bedrijf een certificaat van 1000
euro kopen. Door de belastingaftrek
betaal je als bedrijf netto circa 650
euro. Dat maakt het extra interessant.”
Voor meer informatie:
monica@bevrijdingspop.nl

Haarlemmermeers Ondernemerscongres
27 oktober: Ondernemen zonder grenzen!
Op dinsdag 27 oktober wordt voor het
vierde achtereenvolgende jaar het
Haarlemmermeers Ondernemerscongres georganiseerd in samenwerking
met OVHZ en HOP. Het wordt dit jaar
anders dan anders. De locatie is geen
leegstaand pand, maar de Kleine
Zaal van Schouwburg De Meerse.
Na afloop geen Oktoberfest, maar
in Première –het restaurant in de
schouwburg- een 3-gangendiner met
live muziek. Het diner is overigens
facultatief.

De sprekers dit jaar zijn weer (bijna)
allemaal ondernemers. En dat is een

bewuste keuze, gezien het succes
van het congres in 2013. En er is weer
een klein Businessplein.
Ondernemen zonder grenzen kunt
u letterlijk en figuurlijk opvatten:
ondernemen net over de Ringvaart,
in binnen- en buitenland maar ook
buiten de bestaande kaders van uw
huidige bedrijfsvoering.
Uiteraard geeft het volop gelegenheid te netwerken met ondernemers
van uw eigen vereniging, maar ook
met mensen van de andere verenigingen in Haarlemmermeer.

Het asociale gedrag en de bijbehorende verontwaardiging is niet zo
vreemd. Het hoort bij de nieuwe
verschijnselen van deze tijd. In de
voorgaande eeuwen was het niet
anders. Technologische vernieuwingen werden met argwaan bekeken.
We bekogelden de eerste treinen,
omdat we dachten dat de koeien er
zure melk van gingen geven. Meer
recent deden de mobieltjes hun intrede. De eerste belletjes deden we te
luidruchtig tussen andere mensen in.
Nu zonderen we ons netjes af of gaan
we in de trein in een stilte-coupé zitten als we niets van een ander willen
horen.
Social media bestaat nog niet zo
lang. We leren ermee omgaan. Met
horten en stoten, dat wel. We moeten leren hoe we nieuwe technologie
moeten gebruiken en hoe dat past in

ons dagelijkse leven. Wetten, mores
en gewoonten laten zich nu eenmaal
niet in een dag aanpassen.
Kortom, geen reden om je op te winden op een verjaardag waarbij iedereen naar zijn telefoon zit te staren.
Laat ze maar, ze moeten nog leren
omgaan met al die nieuwe dingen.
Kun je je ergernis toch niet bedwingen… Zet er dan vooral geen foto
van op Facebook ;-)
Sander van den Broek
sander@buildnet.nl
Buildnet Webservices
www.buildnet.nl

MKB MASTERCLASS - ‘INCASSEREN DOE JE ZO!’
Ondernemers hebben er allemaal
wel mee te maken, onbetaalde facturen. Hoe gaat u hiermee om en wat
moet u doen om de factuur snel te laten betalen? MKB partner AginBoeder praat u graag bij!

Snel op de hoogte
Elke factuur die niet op tijd wordt
overgemaakt, betekent extra druk op
de liquiditeit van een bedrijf. Sommige belangrijke opdrachtgevers
hebben daar te weinig oog en begrip
voor. Hierdoor komt de relatie met
uw opdrachtgever onnodig onder
druk te staan. AginBoeder incasseert
al 40 jaar en vertelt u vanuit hun expertise hoe u hier het beste mee om
kan gaan. In korte tijd wordt u geïnformeerd over het incassotraject, wat

de spelregels zijn en geven we u tips
waarmee u direct aan de slag kunt.
Na afloop van de MKB Masterclass
kunt u onder het genot van een
drankje vragen stellen en netwerken.
Datum: maandag 12 oktober
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Haarlemmer Kweektuin,
Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem
Aanmelden
Deelname is gratis. Er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar, dus
meld u snel aan! Bij no-show wordt
er € 25 euro in rekening gebracht,
ook voor leden.
Aanmelden kan op: http://mkbhaarlem.canvass.nl/form/1059

Het Haarlemmermeers Ondernemerscongres laat zien dat het anders
kan! Laat u inspireren en schrijf in!
Programma:
15:30 - 16:00	Ontvangst en
registratie
16:00 - 18:00 	Congres in de Kleine
Zaal
18:00 - 19:00 	Netwerkborrel en
ondernemersbeurs
19:00 - 22:00 	diner met live entertainment in Première
22:00 Einde
Haarlemmermeers
Ondernemerscongres
Inschrijven kan op:
https://www.aanmelder.nl/haarlemmermeersondernemerscongres2015

Onder voorzitterschap van Suzanne
Leclaire-Noteborn wordt het congresthema ‘Ondernemen zonder grenzen!’
verder uitgediept

