GoedeZaken
AGENDA
10 juni
MKB Inspiratienetwerk
‘Waarde Werkt’
evenement samen met het
WerkgeversServicepunt.
Humor, onverwachte matches en
inclusief ondernemen in een nieuw
perspectief. Met een special quest,
niemand minder dan ‘Soundos!’
Aanvang 16.30
Locatie: Zijlweg 2 - Haarlem
Voor meer info:
www.mkb-haarlem.nl
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Meetingpoint Haarlemvalley

Bedrijf en Samenleving zoekt mentoren!

Time 2 Shine Kids, Time 2 Shine

12 juni
Present Your Startup/Haarlemvalley
Meet your Startup
Martin Schilder is uw gastheer.
Locatie:Leidsevaart 10,
2013 HA Haarlem
Vanaf 17.00 uur. Voor meer info kijk
op: www.presentyourstartup.nl
16 juni
Haarlemse Ondernemers Societeit
Gastspreker/Illusionist en arts
Victor Mids
Kijk voor het volledige programma op
en aanmeldingsvoorwaarden op
www.hos-haarlem.nl
17 juni
Netwerk- en Haringparty
Meerbusiness Haarlemmermeer &
Schiphol
Gastspreker Generaal b.d. van Uhm
Tijd vanaf: 16.05 uur
Locatie: Claus Event Center,
Bosweg 19 te Hoofddorp
Aanmelden via:
Haarlemmermeer.meerbusiness.nl
17 juni
Vrienden van Kinheim
Algemene Jaarvergadering
en na afloop Haring Happen
Aanvang 17.00 uur
Locatie: `The Backstop`,
Pim Mulier Honkbalstadion
www.corendonkinheim.nl
17 juni
OV IJmond
Haringparty
Tijd: 16.00-18.00 uur
Locatie: Vishal D aan
de Halkade in IJmuiden
www.ovijmond.nl
22 juni
NV Haarlem
Talkshow
o.l.v. Fred Postma en Jaap Sluis
Inloop 16.30 uur: aanvang 17.00 uur
Locatie: Philharmonie Haarlem
Lange Begijnestraat 11,
2011 HH Haarlem
Voor info en aanmelden (verplicht)
via 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
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

Yolanda en Hasrat
Meetingpoint Haarlemvalley

Vorig jaar vond in de Lichtfabriek
de eerste editie van Haarlemvalley
plaats. Een op Dragons Den en Shark
Tank geïnspireerd event waar startups zich presenteren om financiering te verkrijgen, bij investeerders
of door crowdfunding. Dit jaar wordt
het succes van Haarlemvalley 2014
verder uitgebouwd. Sinds 1 juni is er
zelfs een eigen Startup Meetingpoint
in de Grote Houtstraat.

Het Startup Meetingpoint, gevestigd
in een voormalige Rabobank-vestiging, was vorig jaar in aanloop naar
Serious Request nog in gebruik als
Het Huis van Gitaarlem. Alexander
Westerwoudt van Rabobank Haarlem en Omstreken zocht naar nieuwe tijdelijke invulling voor het pand
en kwam samen met Stichting Present Your Startup en The Meetplant
tot het idee om er een inspiratie- en
ontmoetingspunt voor startups van
te maken. In het Startup Meetingpoint zijn tegen een bescheiden tarief werkplekken beschikbaar voor
startende ondernemers. Per uur, per
dagdeel of per dag. Met een maximum van drie dagen per week, om
de dynamiek in het pand en de ontmoeting tussen de ondernemers te
stimuleren.
In het pand is een aparte ruimte met
relaxte zitzakken, om bijvoorbeeld
een brainstormsessie te houden.

Naast werkruimte biedt het Startup
Meetingpoint inspiratie en advies.
Er worden regelmatig sessies gehouden waarin onder meer ervaren
startups hun ervaringen zullen delen. Ook wordt er kennis gedeeld
rondom alle zaken waar een startup
mee te krijgen heeft, zoals marketing, communicatie, crowdfunding
en financiering. Verder kan iedereen
(potentiële) starter op elke werkdag
binnenlopen voor informatie over
startups en alles wat daarbij komt
kijken. Ruth van der Vlugt van The
Meetplant, een deelplatform voor
bijzondere en inspirerende werkruimtes en zelf een Haarlemse startup, regelt de verhuur van werkplekken en vergaderruimtes.
Bestuurslid Valerie Vallenduuk van
Stichting Present your Startup
noemt het van belang dat stad en
regio meegaan met de veranderende economie en ruimte bieden
aan jonge ondernemers en startups,
waarin vaak buiten de gebaande paden wordt gedacht. Ze hoopt dan
ook dat de stichting met haar activiteiten, die op zullen bouwen richting
de tweede editie van Haarlemvalley
op 26 november, ook als voorbeeld
en vliegwiel voor anderen zal fungeren.
www.haarlemvalley.nl

De werkkostenregeling blijft
vragen oproepen!
HORLINGS Accountants & Belastingadviseurs brengen met regelmaat
een nieuwsbrief uit. In de tweede
editie aandacht voor o.a. de praktijk
van de werkkostenregeling waarbij
de Belastingdienst via webinars en
uitgebreide vraag- en antwoordenlijsten op hun website, meer inzicht
in de regeling probeert te geven.
Daarmee lijkt men echter eerder voor
verwarring te zorgen dan voor duidelijkheid. Voor de praktijk blijft de
WKR dan ook een ‘zorgenkindje’.

Een belangrijke datum voor werkgevers en werknemers is 1 juli a.s. Op
die datum treden gewijzigde regels
voor zorgverlof ten behoeve van directe (inwonende) familie met een
(levensbedreigende) ziekte en het
nieuwe ontslagrecht in werking.

Voor de ondernemers van Haarlem en
omstreken is Bedrijf & Samenleving
de continue gids, de netwerkorganisatie en makelaar op het gebied van
maatschappelijk betrokken ondernemen. Zij verbindt bedrijf en samenleving door middel van projecten met
maatschappelijke meerwaarde.

Bedrijf en Samenleving Haarlem en
Omstreken heeft een aantal mentorprojecten, Time 2 Shine, waarbij
wordt ingezet op jongeren die, om
welke reden dan ook, dreigen uit te
vallen op school. Door voortijdig de
school te verlaten en geen startkwalificatie te behalen vinden zij veelal
geen werk of stage. Naast de problematiek op school zijn er ook vaak
problemen in de sociale sfeer. Een
mentor kan jongeren veel leren zoals omgangsvormen en het maken
van de juiste keuzes voor een vervolgopleiding of een start naar de
arbeidsmarkt. Het doel is jongeren
hiervoor te voorzien van de juiste
bagage en weerbaar te maken.
Time 2 Shine Kids richt zich op leerlingen die van groep 8 basisschool
naar het voortgezet onderwijs gaan
en waarvan de onderwijzer vindt
dat ze daarbij ondersteuning kunnen gebruiken. De leerlingen worden begeleid door een persoonlijke
mentor, een vrijwilliger, totdat ze op
eigen kracht verder kunnen. Time 2
Shine Kids is een preventieproject
om schooluitval zoveel mogelijk te

vergeten. Hier zijn ook termijnen aan
verbonden!
In onze nieuwsbrief leest u ook meer

voorkomen. Mentoren ontvangen
eerst een training ‘op maat.

Interview met mentor Yolande.
‘Het gaat heel goed met Hasret. Ze
volgt nu het havo voorbereidingstraject op Haemstede Barger, omdat
ze zulke goede cijfers haalt. Toch
heeft ze besloten op vmbo te blijven, wat ik verstandig vind gezien de
ondersteuning die ze bij wiskunde
van mij krijgt. Maar ze zit heel goed
in haar vel en heeft veel vriendinnen.
Een van hen, Merve, komt sinds 2
weken met haar mee: een meisje dat
pas anderhalf jaar in Nl is en het op
school ook erg goed doet, maar nog
wat extra taalondersteuning kan
gebruiken. Ik heb Merve leren kennen doordat ik 3x mee ben gegaan
met schaatsen en haar privéles heb
gegeven. Volgende week ga ik met
Hasret, Merve en nog een vriendinnetje, Avin, naar Teylers museum.
Kortom: het gaat super met mijn
mentormeisje en door haar kan ik
nog meer meisjes ondersteunen en
ook haar ouders helpen. Ik laat haar
voorlopig ook niet meer los.’

Voor Time 2 Shine Kids en Time 2
Shine jongeren is B&SHO op zoek
naar mentoren.

Neem voor interesse en/of meer informatie contact op met
Marijke Aukema,
Marijke@bedrijfensamenleving.nl,
0614594052.

over branchegerichte ‘voorbeeldovereenkomsten van opdracht’. Deze
moeten vanaf 2016 als opvolger
gaan gelden van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en zijn met name
van belang voor ZZP-ers.
Wilt u meer lezen? Dat kan! U kunt
de nieuwsbrief aanvragen via info@
horlings.nl of lees het op de website:
www.horlings.nl. Onze adviseurs zijn
u graag van dienst wanneer u vragen
heeft.
HORLINGS, meer dan cijfers

Houdt u er verder rekening mee dat
opgaaf doen bij de Belastingdienst
van ‘nieuwe’ leningen eigen woning
bij familie of de eigen BV vanaf 2013
verplicht is. Dit wordt nog wel eens

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

