Alleen Sukkels
zijn er van
overtuigd
het allemaal
te weten!
Communicatie Training & Coaching
www.constantlamp.nl

GoedeZaken

AGENDA
22 december
Business Lounge
Netwerk BTB
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Jopen Proeflokaal
Waarderpolder
Meer info: www.netwerkbtb.nl
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Ondernemersklankbord
adviseert ondernemers

5 januari 2017
Netwerkontbijt
Business Open Spaarnwoude
Tijd: 07:45 tot 09:30 uur
Locatie: Het Hoge Land 2,
Spaarnwoude
Meer info: www.businessopen.nl
8 januari 2017
Nieuwjaarsgala
OV IJmond
Tijd: 17:00 tot 23:30 uur.
Locatie: Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord
Meer info: www.ovijmond.nl
9 januari 2017
Nieuwjaarsreceptie
MeerBusiness Haarlemmermeer
& Schiphol
Tijd: 18:00 tot 21:00 uur
Locatie: Papa’s Beach house
Hoofddorp.
Meer info:
www.haarlemmermeer.
meerbusiness.nl
19 januari 2017
Seminar eigen bedrijf starten
Kamer van Koophandel
Tijd: 14:00 tot 17:00 uur
Locatie:
De Ruijterkade 5
1013 AA Amsterdam
Meer info: www.kvk.nl
24 januari 2017
Bijeenkomst Cluser Maakindustrie
OV IJmond
Tijd: 16:30 tot 19:00 uur
Locatie: Nog niet bekend
Meer info: www.ovijmond.nl
26 januari 2017
Present Your Startup
What the F is present your Startup?
Heb je nog niet meegekregen hoe
cool ons programma eigenlijk is en
welke waarde wij toevoegen? Kom
dan langs om ons te leren kennen.
Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Club Ruis, Smedestraat 31,
2011 RE Haarlem
Graag aanmelden bij:
nieuwbij@presentyourstartup.nl
30 januari 2017
Meat and Greet Winter editie
Kennemer Business
Tijd: 15:30 tot 19:00 uur
Locatie: Zocher Bar & Kitchen
Baan 7 Haarlem
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

Anton Bouman

Anton Bouman is de nieuwe regiovoorzitter Haarlem van Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Samen met
tien vrijwilligers afkomstig uit het bedrijfsleven verleent OKB in deze regio
op tal van vlakken steun aan het bedrijfsleven. Van bedrijfsovernames tot
faillissementspreventie , van starters
tot bedrijfsopvolging. De kosten voor
bedrijven bedragen slechts €150,-,
als donatie, voor een klankbordtraject
van een half jaar begeleiding.

De sleutel voor het succes van de
OKB-trajecten ligt besloten in de
niet commerciële insteek zegt Anton
Bouman. “Onze adviseurs zijn stuk

voor stuk mensen die in de meest uiteenlopende disciplines van het bedrijfsleven hun sporen hebben verdiend. Er is dus absoluut geen sprake
van eigen gewin. Er zijn b.v. fiscalisten bij, juristen of specialisten op het
gebied van horeca. En mochten we
in onze regio niet de vereiste kennis
voor een specifiek geval in huis hebben, dan vliegen we een adviseur uit
een andere regio in. Het OKB beschikt
in heel Nederland over twintig regioteams waar circa 300 vrijwilligers aan
verbonden zijn. Dat zijn voormalige
ondernemers die nog steeds uitstekende banden met het bedrijfsleven
onderhouden en van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn.”
Juiste beslissingen
Zelf was Anton Bouman 42 jaar
werkzaam bij KPN, waarvan de laat-

ste jaren als commercieel directeur
bij een aantal werkmaatschappijen. Daarna werd hij actief in de
reis
branche. “Ik heb de afgelopen
maanden namens het OKB een aantal ondernemers geadviseerd. Het is
echt geweldig om te doen. Het gaat
soms om kleine dingen, ondernemers even op het juiste spoor zetten.
Wij helpen ondernemers kritisch te
denken, we houden ze een spiegel
voor, we laten ze de mogelijkheden
zien. Waarbij we altijd zeggen; we
vangen niet de vis, wij leren ze de
hengel zo te gebruiken dat ze zelf
vissen vangen. Dat is de essentie van
het onder
nemerschap: uiteindelijk
moet je zelf de juiste beslissingen
nemen.”
Belangeloze inzet
Hoe komen ondernemers in contact
met het OKB? “De Kamer van Koophandel verwijst ondernemers naar
ons door net als bijvoorbeeld de gemeente Haarlem. Door de belangeloze inzet van onze adviseurs is de financiële drempel laag. Ook dat helpt.
Via www.ondernemersklankbord.nl
kunnen bedrijven een aanvraag
doen. Vervolgens vindt er een telefonisch intakegesprek plaats om de
vraag nader te preciseren. Aan de
hand van de postcode wordt contact
met de regio gezocht. Het is allemaal
heel eenvoudig.”
Voor meer informatie:
www.ondernemersklankbord.nl

De personenvennootschap
biedt meer!
Personenvennootschappen, zoals een
maatschap, commanditaire vennootschap (CV) of vennootschap onder
firma (VOF), komt men in de praktijk
regelmatig tegen. Het zijn samenwerkingsverbanden in de vorm van een
obligatoire overeenkomst, waarin men
de rechten en plichten over en weer
vastlegt. Op deze wijze kan men voor
gemeenschappelijke rekening en risico ondernemen of beleggen. Denk aan
een onderneming die men gezamenlijk
in de vorm van een VOF uitoefent of het
beleggen via een vastgoedmaatschap.

Nikolajev Ligthart

Maar een personenvennootschap
biedt op basis van recente rechtspraak van de Hoge Raad veel meer
mogelijkheden dan men op het
eerste gezicht zou verwachten, ook
buiten de ‘traditionele’ samenwerking om. Zo biedt een personenvennootschap de mogelijkheid van een
fiscaal geruisloze overdracht aan de
eigen besloten vennootschap (bv)
van een privé-pand dat aan deze bv
ter beschikking wordt gesteld. Maar
een personenvennootschap kan ook
worden gebruikt om aanwezige verrekenbare verliezen te benutten via
in de onderneming aanwezige meerwaarden. Recent heeft de hoogste
fiscale rechter beslist dat men zelf kan
bepalen in welke mate daarbij sprake
is van een gerealiseerde fiscale winst.
De fiscale winst kan hierdoor worden
afgestemd op de omvang van de aanwezige verliezen.

lijkheden buiten het ‘traditionele’ gebruik om. Denk daarbij o.a. aan:
- het realiseren van een bedrijfs
opvolging;
- het verminderen van de inkomstenbelasting in box 3;
- het benutten van ondernemers
faciliteiten in privé bij een onder
neming in de bv;
- het voorkomen van een onzakelijke
lening,

Een personenvennootschap, maar
ook een aanverwant vehikel als een
fonds voor gemene rekening, biedt
in de praktijk dan ook diverse moge-

Horlings Accountants &
Belastingadviseurs B.V.
Heemstede-Amsterdam
www.horlings.nl

Er ligt op dit moment een rapport
om aan een personenvennootschap
rechtspersoonlijkheid toe te kennen,
waardoor toe- en uittreding van vennoten eenvoudiger wordt.
Laat u eens adviseren over de mogelijkheden van een personenvennootschap in uw situatie! De adviseurs
van Horlings hebben ruime ervaring
met het gebruik van een personen
vennootschap.

EU Fashion Match 6.0
Op zondag 22 en maandag 23 januari
organiseert de Kamer van koophandel samen met Enterprise Europe Nertwork, het 2-daags evenement EU Fa-

shion Match 6.0 voor ondernemers in
de mode. Locatie is de Modefabriek in
Amsterdam. Kijk voor meer informatie
op www.modefabriek.nl

Als de techniek onder de motorkap maar goed zit
Het lichte pand in de Waarderpolder
van Haarlem is uitnodigend. De ruimte
is enorm, zeker voor een mkb’er van
nog geen 13 jaar oud. “Buildnet Webservices groeit gestaag en nu is het
tijd dat ook het pand meegroeit”, zegt
Sander van den Broek lachend. Een
van de eisen voor het nieuwe pand was
dat het wel in Haarlem moest staan.
“Naast dat het grootste gedeelte van
onze klantenkring zich hier bevindt,
zijn we ook verliefd geworden op de
Haarlemse sfeer.”

Buildnet is in 2004 begonnen als allround en fullservice internetbureau.
“Na vijf jaar stelden we vast dat onze
passie toch vooral bij de techniek achter websites en applicaties ligt. Ik hou
ervan als het product goed getoetst

en getest kan worden op kwaliteit,
voordat het wordt opgeleverd. We
hebben het roer toen drastisch omgegooid en de focus verlegd naar de
techniek van websites.”
Daarin is Buildnet uniek. “We zorgen
ervoor dat een communicatiebureau
zich helemaal op zijn core-business
kan richten. Wij worden voornamelijk
ingezet om te zorgen dat alles onder
de motorkap van de website perfect in
elkaar zit.” Van den Broek is er trots op
dat een aantal bedrijven al vanaf het
prille begin klant zijn bij Buildnet. “We
zijn van alle markten thuis en hebben
als ‘kleine club’ tevens de flexibiliteit,
het enthousiasme en de ondernemersgeest om de internetoplossing
te bouwen die bij de wensen van de
opdrachtgever past.”

Daarbij denkt Buildnet ook continue
mee met de klant. “Onlangs hebben
we een systeem gebouwd om al onze
klanten snel van een update van hun
website te voorzien. Dit klinkt misschien niet zo spannend, maar een
website die vele updates achterloopt,
kan het gevaar lopen gehackt te worden. Zeker voor een webshop of een
site met vertrouwelijke gegevens van
klanten, kan dit zorgen voor veel (imago)schade. Door dit systeem worden
de gaten in de websites veel sneller
gesignaleerd en gedicht.”
Volgens Sander van den Broek streeft
hij met zijn mensen naar perfectie.
“Dit is een onhaalbaar doel, maar wel
een mooi streven.” Om dit kracht bij
te zetten heeft het ontwikkelteam de
‘Buildnet’s 150 punten checklist’ in het

leven geroepen. Dit zorgt voor een
heldere leidraad in de uitvoering van
de opdrachten. “Alles om ervoor te
zorgen dat de techniek onder de motorkap van een website of applicatie
perfect in elkaar zit”, aldus S ander van
den Broek.

Buildnet Webservices
Tappersweg 17
2031 ET Haarlem
www.buildnet.nl

