30 MEI
2016

GoedeZaken

AGENDA
29 april
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Gaston Starreveld
Nederlands presentator/voice-over
Tijd: inloop vanaf 17.30 uur
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar info@konhfc.nl
o.v.v.ﬁrmanaam, e-mail adres
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Kleur in de couveuse

11 mei
Bedrijfsbezoek/
borrel bij Profhire OV IJmond
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Profhire,
Mandenmakerstraat 15, Velserbroek
Meer info: www.ovijmond.nl

24 mei
Seminar goede start met de
Belastingdienst
Kamer van Koophandel
Tijd: 13:00 tot 16:00 uur
Locatie: Ondernemersplein A´dam
De Ruyterkade 5 Amsterdam
24 mei
De kracht van personal branding
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: 18:30 tot 21:30
Locatie: Rabobank Regio Schiphol
Polarisavenue 150 in Hoofddorp
Meer info:
www.ondernemendhoofddorp.nl
25 mei
Ondernemers verkiezing
Noord-Holland
Stichting Ondernemingsverkiezing
Noord-Holland
Tijd: 19:30 tot 22:00 uur
Locatie: Philharmonie Haarlem
Meer info: www.ovnh.nl
31 mei
Business autotestdag/
Lenteborrel
Kennemer business
Tijd: 9:00 tot 18:00 uur
Borrel vanaf 17:00 uur
Locatie:
o.a. Landgoed Duinlust Overveen
meer info: www.kennemerbusiness.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

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

‘Uwﬁscaalpartner’ voor ontzorging
administratie- en accountantskantoren
Administratie- en accountantskantoren lopen als gevolg van toenemende
aandacht voor fraudebestrijding vanuit de overheid steeds hogere aansprakelijkheids- en boeterisico’s.
Daarnaast staan tarieven onder druk
en worden klanten steeds kritischer.
Van de accountant/administratieconsulent wordt verwacht dat hij op de
hoogte is van alle (steeds sneller veranderende) belastingregels en mogelijke faciliteiten.

10 mei
MB 2.0 dineren met ondernemers
MeerBusiness Haarlemmermeer/
Schiphol
Locatie:
Hyatt Place Amsterdam Airport Hotel
Rijnlanderweg 800 Hoofddorp
Meer info:
haarlemmermeer.meerbusiness.nl

24 mei
Polderborrel Waarderpolder
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Content United
Tappersweg 12-K Haarlem
Meer info: www.waarderpolder.nl

www.sopitch.nl

Cathelijne en Marcel van den Broek

Voor Cathelijne en Marcel van den
Broek was het even schrikken toen
in 2013 bleek dat Cathelijne niet van
één maar van drie kinderen zwanger
was. Na 32 weken kwam het drietal,
twee jongens en een meisje ter wereld. Ze wogen elk slechts 1100 gram.
Vier maanden lagen ze in de couveuse.
Waar koop je leuke kleertjes, hoe kom
je aan een passende speen? Daarom
startte Cathelijne de webshop Little
Hero. Met vrolijke kleding brengt ze
kleur in de couveuse.

Wereldwijd wordt één op de tien baby’s te vroeg (prematuur) geboren, in
Nederland zijn dat er ruim 15.000. Cathelijne: “We brachten die vier maanden uren door in het ziekenhuis, de
eerste weken mochten we ze zelfs
niet vasthouden. Dan wil je in elk geval een klein mutsje, geurdoekje of
een dekentje om de couveuse wat op
te ﬂeuren. Het was tevens het enige
tastbare in die periode. Maar alles was
veel te groot. En wat er was, was vooral
grauw en grijs. Toen dachten we: dat
moet toch anders kunnen. In samenspraak met de verpleegkundigen ontwikkelden we een concept. De naam
Little Hero kozen we omdat premature
kindjes moeten strijden om in leven te
blijven. Het zijn onze kleine helden.”

Duizend speentjes
Cathelijne zocht vervolgens contact
met een naaiatelier. “Ik werk zelf als
journalist bij RTV Utrecht. Ik kom met
ideeën die door de medewerkers van
het naaiatelier worden uitgewerkt. Wij
kiezen niet voor basic, maar voor de
kleuren en de ﬁguurtjes. Van het één
komt natuurlijk het ander. Iedereen
kent de ‘Blije Doos’, een pakket voor
ouders die net zijn bevallen. Met een
prematuur kindje heb je niets aan de
inhoud. Daarom hebben we de Prematuur Baby Box die we kosteloos
aanbieden, zowel bij ziekenhuizen en
bij iedere bestelling op de website. Ik
heb daarvoor diverse sponsoren aangeschreven. Van Philips hebben we al
duizend speentjes gehad. De reacties
zijn zeer positief.”
Publieksprijs
Met Little Hero won Cathelijne vorig
jaar de publieksprijs bij de nationale
innovatie awards. “Het betekende
voor ons een enorme stimulans. We
werken samen met een ziekenhuis in
Jamaica, in België start een vrouw met
een fysieke winkel die onze spullen
verkoopt. We zien maandelijks de omzet groeien.”

Bij het onderkennen van ﬁscale risico’s
speelt de mogelijkheid om een adviseur als medepleger te veroordelen
tot een (ﬁscale) boete een belangrijke
rol. Daarnaast geldt dat klanten er niet
voor terugdeinzen om hun adviseur
aansprakelijk te stellen voor de (nadelige) gevolgen van een advies. Zo
had een ondernemer op advies van
zijn accountant een bedrag van ruim
€ 365.000 opgenomen bij zijn bv. De
accountant meende ten onrechte dat
deze onttrekking ﬁscaal onbelast kon
plaatsvinden. De ondernemer moest
ruim € 90.000 belasting betalen. De
rechtbank vond, met de ondernemer,
dat de inkomstenbelasting ‘schade’
vormde en veroordeelde de accountant die schade te vergoeden. De
risico’s van een belaste onttrekking
nemen zelfs catastrofale vormen aan
wanneer sprake is van pensioen in
eigen beheer. Maar ook het adviseren van een veelvuldig toegepaste
faciliteit vereist de nodige alertheid.
Zo hanteert men in de praktijk regelmatig de ‘bedrijfsfusiefaciliteit’ om tot
een holdingstructuur te komen. Maar
het tweemaal achter elkaar toepassen
daarvan kan fout aﬂopen.
Het is vaak ondoenlijk om tussen de
drukke dagelijkse werkzaamheden
door alle ﬁscale risico’s van de klant
goed in beeld te hebben en te houden. Vaak ontbreekt simpelweg de
mogelijkheid tot overleg met een
ervaren ﬁscalist (zonder dat daar meteen een hoge nota tegenover staat).

Nikolajev Ligthart

Ook valt de relevante ﬁscale informatie
niet altijd even eenvoudig te ﬁlteren.
Horlings Belastingadviseurs onderkent deze problematiek bij administratie- en accountantskantoren. Zij
heeft een ondersteuningspakket op
maat ontwikkeld, speciﬁek gericht op
de ‘ﬁscale ontzorging’ van kantoren
die niet over een eigen ﬁscaal expert
beschikken. Daarbij geldt een vaste
prijs. Een ondersteuningspakket bestaat uit verschillende onderdelen,
waaronder advisering, vaktechnische
informatie en/of een ‘ﬁscaal onderhoudsgesprek’. De ontzorging ziet
niet alleen op de ﬁscale risico’s en
vraagstukken die spelen bij de klanten. Ook in de eigen informatiebehoefte van de accountant/administratieconsulent wordt voorzien.
Binnen Horlings Belastingadviseurs is
hiervoor een team met ervaren ﬁscalisten geformeerd. De praktijkervaring
en expertise van deze specialisten is
daarmee ook bereikbaar voor andere
accountants- en administratiekantoren in de regio. Dit alles tegen concurrerende tarieven en met vaste prijsafspraken.
Voor een vrijblijvend gesprek kan
contact worden gezocht via kantoor
Heemstede (023-5160620) of mail
info@uwﬁscaalpartner.nl.
HORLINGS
Accountants & Belastingadviseurs
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

Nieuw bestuur Young MKB Haarlem
Dit jaar neemt het voltallige bestuur
afscheid en daarmee komt er een
frisse wind door YoungMKB Haarlem
(YMKBH). Het speerpunt van YMKBH
wordt samenwerken met grotere
netwerkorganisaties en zal als springplank fungeren voor de leden. Zo kan
er op ongedwongen wijze kennisgemaakt worden met alles wat het Haarlemse ondernemersleven te bieden
heeft. Even voorstellen:
Atin Choenni – Operationeel
directeur Incassonet Haarlem –
Communicatie
Het samenbrengen van mensen is de
reden dat ik me inzet voor het YMKBH
bestuur. Het is altijd leuk om de passie
van ondernemers te horen.
Tom Doomernik – Accountmanager
MKB Rabobank – Secretaris
De Rabobank heeft een sterke focus

op starters, net als YMKBH. Ik hoop
dat we door samenwerkingen het
ondernemersklimaat in Haarlem verbeteren.
Zenab van Zaal – Accountmanager
MKB Rabobank – Secretaris
Door mijn lokale kennis wil ik graag
uw partner zijn in al uw ﬁnanciële zaken. Mijn bestuursfunctie is daarom
een mooie toevoeging om ondernemers te verbinden.

Atin Choenni, Tom Doomernik, Zenab van
Zaal, Melissa Oosterbroek, Martin Opdam
en Baris Koç.

Melissa Oosterbroek –
Fundmanager Haarlem Capital –
Voorzitter
Met YMKBH wil ik ervoor zorgen dat
nieuwe ondernemers de netwerken
leren kennen en daar een juiste keuze
in maken.
Martin Opdam – Mede-oprichter
Chattable – Vice-voorzitter
YMKBH is voor mij een kans om ondernemers te verbinden, netwerken
te openen en het netwerk van ondernemers te vergroten.
Baris Koç – Adviseur BDO –
Penningmeester
Stimuleren en uitbouwen van sociale
contacten staat centraal bij YMKBH.
Mede door mijn opgebouwde ﬁnancieel kennis zet ik me volledig in voor
mijn nieuwe bestuursfunctie.

Uitnodiging OVHZ
Sailingday 8 juni 2016
Datum inschrijven uiterlijk 6 mei
Dit jaar gaat ONVZ weer zeilen tijdens
de OVHZ Sailingday
Deze zal plaatsvinden op woensdag
8 juni 2016. De OVHZ vaart al ruim 40
jaar mee in de polder en dit wordt alweer de zesde OVHZ Sailingday.
In totaal kunnen er maximaal 70 personen mee aan boord en wordt deelname bepaald op datum van inschrijving.
Voor meer informatie over inschrijven,
tijden en details, kijk op www.ovhz.nl

