GoedeZaken
AGENDA
20 oktober
Ledenlunch OV IJmond
Sprekers: Michaël van Straalen,
voorzitter MKB-Nederland en
Freek Ossel, burgemeester van
Beverwijk
Tijd: 11:45 tot 14:00 uur
Locatie: Felison terminal,
Sluisplein 55 IJmuiden
Meer info: www.ovijmond.nl
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‘Wat nu staat, mag niet verdwijnen’

BIZ Waarderpolder
vergroot veiligheid

20 oktober
Laat geen gat in je cv vallen
Vrijwilligersaccademie Haarlem
Tijd: 15:00 tot 17:00 uur
Locatie: : Wijkcentrum Binnensteeds
Nieuwe Groenmarkt 20 Haarlem
Meer info:
www.vrijwilligersacademiehaarlem.nl
20 oktober
Innercircle
Netwerk BTB
Tijd: 15:00 tot 17:00 uur
Locatie: Crown Business Center
A. Hofmanweg 5A Haarlem
Meer info: www.netwerkbtb.nl
24 oktober
Netwerk Golf Trophy 2016
BeterBusiness
Locatie: Golfclub Houtrak
Machineweg 1-b Halfweg
Meer informatie:
www.beterbusiness.nl
25 oktober
Licht op Duurzame Innovatie
MKB-Haarlem
Tijd: 16:30 tot 20:00 uur
Locatie: Lichtfabriek Haarlem
Meer info: www.mkb-haarlem.nl
27 oktober
Haarlem Business Awards
Netwerk BTB
Tijd: 17:30 tot 22:00 ur
Locatie: Crown Business Center
A. Hofmanweg 5a Haarlem.
Meer info:
www.haarlembusinessawards.nl
27 oktober
MB 2.0 Netwerken en dineren
met ondernemers
Meerbusiness
Haarlemmermeer-Schiphol
Tijd: 17:00 tot 22:00 uur
Locatie: Hyatt Place Amsterdam
Airport Hotel
Meer info: www.haarlemmermeer.
meerbusiness.nl
1 november
Haarlemmermeers
Ondernemerscongres
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: 15:00 tot 22:00 uur
Locatie: De Meerse,
Raadhuisplein 3 Hoofddorp
Meer info:
www.ondernemendhoofddorp.nl
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Jan Hennink

Na vijf jaar Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in de Waarderpolder 
mogen de ondernemers op dit
Bedrijventerrein zich uitspreken voor
een nieuwe BIZ periode per 1 januari 2017. Namens de Industrie Kring
Haarlem is Jan Hennink BIZ-ambassadeur. “We hebben veel bereikt, zeker
op het gebied van veiligheid en preventie. Het zou doodzonde zijn als dat
wat nu staat, verdwijnt.”

En dus bezoekt Jan Hennink B2B bij
eenkomsten en bedrijven om onder
nemers van nut en noodzaak van de
BIZ Waarderpolder te overtuigen. “De
samenwerking met de veiligheids
partners, de korte lijnen, het is een
absolute meerwaarde van de BIZ. Het
resulteerde onder andere in een enor
me daling in het aantal inbraken per
jaar, waarvan maar 2 of 3 bij bedrijven
die hun alarm doorschakelen naar
onze eigen Waarderpolder surveil
lant. Voorheen hadden we meer dan
200 inbraken! Door de BIZ hebben
we ook al 5 jaar het Keurmerk Veilig
Onder
nemen. Alle veiligheidspart
ners zitten geregeld samen om de
tafel. We kunnen daardoor snel maat
regelen nemen. Op een bedrijventer
rein wordt gewerkt, vijf, zes dagen in
de week. Maar ’s nachts en op zondag
ontbreekt de sociale controle. Mis
schien realiseren ondernemers zich

dit niet, maar we hebben echt iets dat
wérkt in handen met onze BIZ.”
Geen gelopen race
Het is daarom belangrijk zo legt Jan
Hennink uit dat bedrijven het stem
formulier invullen. “Het is zeker geen
gelopen race. De komende twee
maanden zet ik alles op alles om
onder
nemers ervan te overtuigen
te stemmen. Voor een tweede BIZ
periode van vijf jaar moet immers
aan een paar voorwaarden wor
den voldaan. Voor deze draagvlak
meting moet 50 % van de bedrijven
een stemformulier invullen. Daar
bij is een 2/3 meerderheid vereist
om de BIZ voort te zetten. Voor 30
november dienen de stemformulie
ren te w
 orden ingeleverd. De kosten
voor de BIZ worden berekend op
basis van de WOZ waarde van het
bedrijfspand. De gebruiker van een
bedrijfspand met een WOZ waarde
tussen de ton en twee ton betaalt
per jaar 100 euro. Tussen de twee en
de vier ton betaalt een ondernemer
€200,- Zo loopt de bijdrage verder
op tot maximaal €1250,- Voor dat be
drag krijgen ondernemers een goede
nachtrust retour. Daar kun je alleen
maar mee instemmen!”
Meer informatie? Mail met
janhennink@ikhwaarderpolder.nl

Ruim 56 mannen en vrouwen hebben
zich afgelopen dinsdag ingezet voor
Stichting Leergeld Haarlemmermeer
en brachten al golfend € 8.995 bijeen.
Ook Severiano Prins, een golftalent uit

Krachtig ondernemerschap verdient aandacht. Onder dit motto
worden donderdag 27 oktober 2016
in het Crown Business Center in de
Waarderpolder voor de derde keer de
Haarlem Business Awards uitgereikt.
De prijzen gaan naar twee ondernemers uit de regio Haarlem die zich het
afgelopen jaar nadrukkelijk h
 ebben
onderscheiden.

Wie zijn er genomineerd?
Voor 2016 zijn de kanshebbers:
Buildnet Webservices, Chocolaterie
Pierre, Puur-media, Creative Media
Network, Goeiezaak.com en Pippa’s.
Een onafhankelijke vakjury beoor
deelt de kandidaten voor de onder
nemersprijzen op criteria als visie,
strategie, financiën, communicatie,
personeel, maatschappelijk verant
woord ondernemen en regionale
betrokkenheid. De genomineerden

Het thema van dit congres zal zijn:
‘Wat maakt het verschil?’

de regio, heeft een mooie bijdrage ge
leverd aan het goede doel door aan alle
deelnemers zijn slag te verkopen.
Stichting Leergeld Haarlemmermeer
helpt schoolgaande kinderen (van 4
tot 18 jaar) die leven in een gezin met
een beperkt inkomen. Leergeld maakt
mogelijk dat die kinderen kunnen deel
nemen aan schoolreisjes, lid kunnen
worden van een sportclub en muziek
onderwijs kunnen volgen als hun ou
ders dat niet kunnen bekostigen.

zullen tijdens het evenement op 27
oktober uit de doeken doen hoe zij
er in slagen om succesvol te zijn.
Nieuw bij de Awards is de Facebook
publieksprijs!
Stem via de open groep Netwerk BTB
op facebook op uw eigen favoriet en
help hen zo aan de winst. U moet u
wel eerst (vrijblijvend) aanmelden
als lid .
Inspirerend evenement
De uitreiking van de Haarlem Busi
ness Awards is onderdeel van een
avondvullend programma waarin
uiteraard ruime aandacht voor de
kandidaten. Daarnaast is niemand
minder dan politicus Fred Teeven de
gastspreker. Graag tot de 27e.
Iedereen kan het gratis bijwonen na
aanmelding via www.haarlembusi
nessawards.nl.

Haarlemmermeers
Ondernemerscongres
Op 1 november organiseert OVZH voor
de vijfde keer het Haarlemmermeers
Ondernemerscongres in Schouwburg
de Meerse te Hoofddorp.

Elsenga Open golft
voor Stichting Leergeld
Haarlemmermeer
Bij de Haarlemmermeersche Golfclub
werd dinsdag 27 september jl. het jaarlijkse golfevenement Elsenga Open
gespeeld. De opbrengst van het golfevenement wordt traditiegetrouw geschonken aan een goed doel. Dit jaar is
gekozen voor Stichting Leergeld Haarlemmermeer.

Haarlem Business Awards
erkenning voor krachtig
ondernemerschap

Hoe kun je je als ondernemer onder
scheiden in een voortdurend veran
derende markt waarin niets hetzelfde
is als gisteren? Dit keer vertellen ook
een aantal vrouwelijke ondernemers
hoe zij dat doen en waar zij vandaan
zijn gekomen. Inspirerend en boei
end.
Ook Armand, de Belgische poppen
speler, is van de partij. U kunt weer re
kenen op een bijzonder programma.
Uiteraard is er volop gelegenheid om

Poppen van Armand

te netwerken met ondernemers van
uw eigen vereniging, maar ook met
mensen van de andere verenigingen
in Haarlemmermeer.
Programma:
15.30 uur	inloop en
registratie
16.00 uur	Opening door
Dick Hulsebosch
16.00 – 18.00 uur	congres onder
leiding van Ruud
van Hecke.
Meer informatie kunt u vinden op
www.ondernemendhoofddorp.nl

