GoedeZaken
AGENDA
31 mei
Haarlem Business Pitch
Tijd: 9:00 tot 11:00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
Zijlweg 1 Haarlem
Meer info: www.sopitch.nl
31 mei
99 van Zuid-Kennemerland
& IJmond
Tijd: 15.00 -17.00 uur
Locatie: Strandsrestaurant Plazand
Paviljoen 17 – Strandafgang de
Fauvage 17
Zandvoort aan Zee
Meer info: www.mkb-haarlem.nl
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Nieuwe mijlpaal voor
groeiend frietimperium

14 juni
Speakers “Corner” & Netwerkborrel
Sparkz Networking Kennemerland
Tijd: 16:30 tot 19:30
Locatie: Orangerie Elswout te
Overveen
Meer info:
www.sparkznetworking.nl
14 juni
Business autotestdag/Lenteborrel
Kennemer business
Tijd: 9:00 tot 18:00 uur
Borrel vanaf 17:00 uur
Locatie: o.a.
Landgoed Duinlust Overveen
www.kennemerbusiness.nl
22 juni
MeerBusiness H&S Netwerk- en
Haringparty
Meerbusiness Haarlemmermeer
Tijd: 16:00 tot 20:00 uur
Locatie: Claus Eventcenter
Meer info:
haarlemmermeer.meerbusiness.nl
23 juni
Haringparty 2016
OV IJmond
Tijd: 16:00 tot 18:30 uur
Locatie Vishal D, Halkade
IJmuiden
Meer info: www.ovijmond.nl

COLOFON

Verdubbeling boete inkeerders
per 1 juli aanstaande!
Heel wat Nederlanders blijken spaar
geld buiten het zicht van de Belasting
dienst te hebben gehouden. Dit van
wege hoge belastingtarieven en een
kleine pakkans. Inmiddels zijn de
tarieven verlaagd en is de pakkans ver
groot. Veel van hen gebruikten daarom
al de inkeerregeling. Met een verdub
beling van de boete per 1 juli wil het
kabinet de laatste twijfelaars over de
inkeer-streep trekken.

3 juni
SoBusinessRally
Sociëteit Vereeniging
Locatie: Start op Grote Markt
Meer info en inschrijven
www.sorally.nl
6 juni
Burgemasterclass
met Marianne Heeremans,
burgemeester van Heemstede
BeterBusiness
Tijd: 16:30 tot 18:30 uur
Locatie: Gemeentehuis Heemstede
Raadhuisplein 1 Heemstede
Meer info:
www.beterbusiness.nl

www.sopitch.nl

Sebastiaan Hoes

Nog niet alle machines zijn geleverd,
er wordt nog volop verbouwd en het
team van Friethoes draait overuren
om te zorgen dat de nieuwe fabrieks
keuken in de Waarderpolder voor 1 juli
af is. Maar op zondag 22 mei r olde bij
een proefproductie alvast het eerste
frietje van de band. Een 
magisch
moment en een nieuwe mijlpaal voor
het groeiende frietimperium van de
broers Joost en Sebastiaan Hoes.

Friethoes is in Haarlem waarschijn
lijk het meest bekend van de winkel
aan de Kruisweg. Daarnaast reist
Friethoes met een aantal frietwagens
door het hele land om op evene
menten verse, biologische friet te
serveren. “Daarmee zaten we voor
aan in de ‘foodtruckgolf’’, vertelt
Sebastiaan Hoes. “We groeien nog

steeds op evenementen, ook omdat
er steeds meer vraag is naar vers eten
in het algemeen en verse friet in het
bijzonder. Sinds dit jaar draait onze
evenemententak helemaal op zich
zelf, onder leiding van Anne Martin
Uildriks. Alleen zijn evenementen
over het algemeen seizoensgebon
den, waardoor we een piekproductie
kenden en buiten dat seizoen rest
capaciteit hadden. Mede daardoor

zijn we een aantal jaar geleden ook
aan restaurants gaan leveren. Eerst
alleen in de regio, inmiddels in het
hele land.”
De vraag bleef groeien, zeker nadat
Friethoes een samenwerking aan
ging met een grote leverancier van
aardappelen, groenten en fruit (AGF
in het jargon). Er werd een nieuwe
strategie bepaald, in samenwerking
met Victor van Veelen, die werkt als
coach voor snelgroeiende bedrijven.
Het klikte, en Van Veelen trad toe als
compagnon. Hoes: “de strategie bleef
maar waarheid worden. Om weer een
enorme sprong te kunnen 
maken,
was een grotere keuken nodig. In
kwantiteit krijgen we bijna drie keer
zo veel frituurcapaciteit, daarnaast
verbeteren de koel- en inpakmoge
lijkheden en de behandeling van
de aardappel in het algemeen. Ook
komt er een proefkeuken, waarin we
aardappelsoorten testen en nieuwe
producten uitproberen. Maar we wil
len in geen geval concessies doen
aan de kwaliteit van ons product. Wat
je in een restaurant op je bord krijgt
moet net zo goed, vers en lekker zijn
als het frietje dat je in onze winkel
koopt.”

Bij inkeer binnen twee jaar wordt
geen boete opgelegd. Voor de jaren
langer dan twee jaar geleden wordt
de boete vanaf 1 juli 2016 verhoogd
van 60% tot 120%. En omdat 12 jaar
mag worden nagevorderd, bedraagt
de aanslag al snel meer dan een
kwart van het verzwegen tegoed.
De pakkans in onze digitale wereld
stijgt bijna dagelijks. Recent werd
aangekondigd dat belastingdien
sten van 100 landen onderling bank
gegevens gaan uitwisselen. En ook
informatie uit de ‘Panama Papers’ kan
worden gebruikt door de Belasting
dienst. Neem daarbij tenslotte nog
het komende UBO-register en de
vraag is niet meer of alle financiële
gegevens transparant worden, maar
slechts wanneer.
Voor wie nog twijfelt hebben wij maar
één advies: Keer in vóór 1 juli aan

Marco Krijger MB RB, Senior Belastingadviseur

staande! U kunt hierover, overigens
geheel vrijblijvend, contact opnemen
met een adviseur van ons kantoor.
HORLINGS, meer dan cijfers
HORLINGS
Accountants & Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

NV Haarlem in
Stadsschouwburg

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

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

De NV Haarlem van maandag 4 juli
wordt voor één keer in de Stads
schouwburg georganiseerd. Omdat
de kleine zaal van de Philharmo
nie wegens onderhoud in juli is
gesloten, bood de Philharmonie dit
fraaie alternatief aan. In deze sfeer
volle ambiance ontvangen presenta
toren Fred Postma en Jaap Sluis on
der andere scheidend burgemeester
Bernt Schneiders, Peter van Barne
veld, directeur van het Spaarne
Ziekenhuis en Hans Everse die het

publiek informeert over het feno
meen pop-up stores. In samen
werking met Goede Zaken vertellen
twee bedrijven over ‘seizoensarbeid’.
Bedrijven die direct met seizoens
arbeid te m
 aken hebben en die
daarover op het podium van de
Stadsschouwburg willen vertellen,
kunnenzichopgevenviagoedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
De inloop is vanaf 16.30 uur, klokslag
17.00 uur gaat de NV Haarlem van
start.

