SCHOONMAKEN?

GoedeZaken

AGENDA
26 augustus
Summer BBQ 2015!
Young MKB-Haarlem en Netwerk
023
Tijd: 17:30 tot 22:00 uur
Locatie: Eethuis Nurks te Haarlem
Meer info:
www.youngmkbhaarlem.nl
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Haarlem meets Harlem

29 augustus
Beachborrel
Kennemer Business
Tijd: 15:30 tot 20:00 uur
Locatie:
San Blas, Bloemendaal aan zee
Meer info:
www.kennemerbusiness.nl
1 september
Brainstorm cluster Zakelijke
Dienstverlening binnen OV IJmond
OV IJmond
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Witte Theater
Kanaalstraat 257, IJmuiden
Meer info: www.ovijmond.nl
6 september
Bedrijfsbezoek/borrel IJmuiden
bij KNRM
OV IJmond
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: KNRM, Haringkade 2,
IJmuiden
Meer info: www.ovijmond.nl
13 september
MKB Masterclass Cybersecurity
MKB Haarlem
Tijd: 15:30 tot 18:00 uur
Locatie: Nog niet bekend
Meer info: www.mkb-haarlem.nl
13 september
Netwerk- & Mosselparty
Meerbusiness Haarlemmermeer
Tijd: 17:00 tot 21:00 uur
Locatie:
Bar- Steakhouse d’ Oude Molen
Nieuw Vennep.
Meer info: www.haarlemmermeer.
meerbusiness.nl
17 september
Jubileumfeest 40 jaar
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: Nog niet bekend
Locatie: Hotel de Beurs Hoofddorp
Meer info:
www. ondernemendhoofddorp.nl
19 september
Nieuw! Nu ook in IJmuiden!
Talkshow NV Velsen
o.l.v. Jaap Sluis
Tijd: 16:30 tot 19:00 uur
Locatie: Het Witte Theater
Kanaalstraat 257 IJmuiden
Info en inschrijven:
www.wittetheater.nl/nv-velsen
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Haarlem en omstreken

‘Hang out with us in Harlem!’. Valerie
Vallenduuk zal zichzelf wel eens in haar
arm hebben geknepen toen ze, klein
Hollands vrouwtje ingeklemd tussen
grote Amerikaanse kerels, in een taxi
door New York reed. Haar droom om
verbinding te leggen tussen de startupscenes in Haarlem en Harlem werd
werkelijkheid.

Het leggen van internationale verbindingen is een logische vervolgstap
voor Haarlemvalley. Kansrijke startups
krijgen zo de mogelijkheid van elkaar
te leren én om buitenlandse investeerders te interesseren. Dat dit kon in Harlem, was een aardige bijkomstigheid.
‘Grappig genoeg heet hun startupclub
Siliconharlem en de onze Haarlemvalley. Zij het eerste deel van Siliconvalley, wij het tweede.’ Na veel overleg en
heen-en-weer mailen stapte Vallenduuk op het vliegtuig om de mogelijkheden serieuzer te verkennen. Met als
resultaat een gezamenlijk pitchevenement in Harlem, met 3 deelnemers uit
beide landen. Vanuit Nederland waren
dat Multisense, Bardoggy en Ticketzdeal. De reis werd mede mogelijk gemaakt door Evoswitch Datacenter.
Wethouder Joyce Langenacker nam
namens de gemeente Haarlem deel
aan de reis. Ze legde contacten met
de Nederlandse gemeenschap, waaronder de Haarlemse eigenaars van

Rolling Orange Bikes. Langenacker
bevroeg Amerikaanse en Nederlandse
ondernemers, mede in het kader van
‘Haarlem2040’, op wat er nodig is om
economie en werkgelegenheid ook de
komende 15 jaar verder te ondersteunen, en welke ontwikkelingen en initiatieven daar een rol in spelen. Ook zette
ze Haarlem internationaal op de kaart
als vestigingslocatie en ‘entree voor
Europa’. Met name ‘Haarlem als muziekstad’ bleek de interesse te wekken.
Haarlem meets Harlem heeft de startups, Haarlemvalley én de gemeente
veel gebracht, menen Vallenduuk en
Langenacker: ‘Alleen al door te leren
van cultuurverschillen. Zo zijn Amerikanen veel minder bescheiden en zit in
het onderwijssysteem opgenomen om
voor groepen te spreken of te pitchen.
Daarnaast is er ook al concreet resultaat. Zoals Amerikaanse bedrijven die
overwegen naar Haarlem te komen, en
de interesse die de Nederlandse startups hebben gewekt bij Amerikaanse
investeerders. BarDoggy is bijvoorbeeld in gesprek geraakt over een pilotproject met 8000 Amerikaanse horecalocaties.’
Eind dit jaar wordt Siliconharlem uitgenodigd bij de finale van Haarlemvalley
en het is de bedoeling dat ‘Haarlem en
Harlem’ elkaar voortaan jaarlijks bezoeken. To be continued…

Hogere vrijstelling in 2017
door schenking voor eigen
woning in 2016
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen
woning verhoogd naar € 100.000.
Omdat het hierbij gaat om een eenmalige vrijstelling, wordt hierbij overgangsrecht ingevoerd voor de situaties waarin al vóór 2017 een beroep
is gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling. Het bedrag van de
vrijstelling vanaf 2017 wordt door dat
overgangsrecht verlaagd, soms zelfs
tot nihil. De regels hieromtrent zijn
erg complex en kunnen ook leiden
tot onverwachte uitkomsten. Zo kan
bijvoorbeeld een vrijgestelde schenking van ca. €27.000 in 2016 er voor
zorgen dat de vrijstelling in 2017
ruim € 46.000 hoger uitpakt, dan
wanneer niets geschonken wordt in
2016.
M.W. Krijger MB RB, Senior Belastingadviseur.

Voor een schenking ten bate van de
eigen woning geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de ontvanger van
de schenking onder meer tussen 18
en 40 jaar oud zijn en het geld kort
gezegd besteden aan de eigen woning (verwerving, onderhoud, afkoop erfpacht) of aan de aflossing
van de eigenwoningschuld. Wordt
niet aan de voorwaarden voldaan,
bestaat er geen recht op de schenkingsvrijstelling.
Belang voor de praktijk
Op het eerste gezicht lijkt de verhoogde schenkvrijstelling eenvoudig
uit te werken. Maar toepassing ervan
en het ingewikkelde overgangsrecht
kent de nodige aandachtspunten en
risico’s. Het is verstandig om u vooraf

13 september MKB

Masterclass
Cybersecurity
Op 13 september 2016 (vanaf 15:30
uur) organiseert MKB-Haarlem in
samenwerking met Köster advocaten,
Evoswitch en Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs de Masterclass Cybersecurity, wat betekent dat voor mij?

HORLINGS, meer dan cijfers
HORLINGS
Accountants & Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

In het eerste deel van deze Masterclass
wordt informatie gegeven en kaders
gesteld rondom de ‘problematiek’ (vanuit juridisch perspectief en vanuit het
perspectief van cybersecurity).
Het tweede deel van deze Masterclass
bestaat uit een workshop waarin met
de groep in discussies wordt gegaan
en gezamenlijk oplossingen worden
bedacht voor de unieke uitdagingen
waar ondernemers voor staan op het
gebied van cybersecurity.
Beperkt aantal plaatsen, dus meld
u snel aan!
Ook voor deze MKB Masterclass is een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dus wilt u verzekerd zijn van een plek,
meld u nu aan. Leden van MKB-Haarlem hebben voorrang bij inschrijving
op de beschikbare plaatsen.

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

te laten adviseren over de voor- en
nadelen van het toepassen van deze
schenkvrijstelling. Denk hierbij ook
aan geldende termijnen en de gevolgen voor het erfrecht, de gevolgen
voor kinderen etc. Onze adviseurs
kunnen u helpen om een en ander
inzichtelijk te maken. Overleg daarom met uw adviseur over uw schenkingsplanning en beoordeel samen
of het wellicht voordelig is om in
2016 al te schenken.

Bron: Köster Advocaten N.V.

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. Voor meer info en aanmelden:
www.mkb-haarlem.nl

