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di. 25 september
Sparkz Ondernemersdiner
Informeel & effectief netwerken met 
mede-ondernemers bij een driegangen 
diner.
Vanaf 18.00 uur
Locatie: wordt zo spoedig mogelijk 
doorgegeven.
  www.sparkznetworking.nl

wo. 26 september
Duurzaam is niet duur
Seminar voor ondernemers uit Haarlem, 
verschillende gastsprekers vertellen 
hoe duurzaam ondernemen werkt. 
16.00-18.00 uur
Locatie: Bingerweg 1, Haarlem
  www.waarderpolder.nl/agenda

di. 2 oktober
Hospitality in Business
16.00-19.00 uur
  www.mkb-haarlem.nl/agenda/

hospitality-business-save-the-date/

di. 2 oktober
YoungMKB-borrel
Informele kennismakingsborrel, ook 
open voor niet-leden.
17.00-22.00 uur
Locatie: Bar Boef
  www.youngmkbhaarlem.nl

do. 4 oktober
Durf-te-vragen netwerkochtend
Interactieve bijeenkomst, waarin 
ondernemers elkaars advies vragen en 
geven.
Vanaf 10.00 uur
Locatie: HOF 20
  www.bewusthaarlem.nl

zo. 7 oktober
Duurzaamheidsfestival Mugfest
Vervolg op Haarlem Duurzaam 
Markt, voor duurzame ondernemers, 
initiatieven, organisaties en diensten.
12.00-17.00 uur
Locatie: Grote Markt
  www.haarlem.nl/degroenemug

AGENDAAGENDA

De pagina wordt 

geproduceerd door en 

verschijnt onder redactionele 

verantwoordelijkheid van: 

communicatieadviesbureau 

De Coalitie, Jaap Bonkenburg, 

Jaap Sluis & Johan Tempelaar. 

Tips en contact: 
goedezaken@decoalitie.nl. 

Volg ons ook op 

www.goedezaken.nu

 25 SEPTEMBER 2018

waarderpolder.nl

Goede Zaken is een commerciële uitgave, 

in samenwerking met de partners: 

Nieuwsbrief?

info@decoalitie.nl

 

Haarlem Business Park blijft vernieuwen 
Onlangs lazen we over het vertrek van een bedrijf uit de Waarderpolder. Tege-
lijkertijd vestigen zich ook nieuwe bedrijven of verhuizen bestaande bedrijven 
van elders naar hier. Het terrein is volop in beweging. Huisvestingscoach Simon 
Lodder legt uit.  

”De afgelopen jaren zijn veel lege 
bedrijfskavels verkocht. Waarder-
polder Haarlem Business Park ligt 
aantrekkelijk dichtbij het historische 
stadscentrum. De nieuwe � etsbrug 
tussen Haarlemmer Stroom en Figee 
versterkt de verbinding tussen bin-
nenstad en bedrijventerrein. In een 
paar minuten zit je uit je kantoor op 
een terras aan de Grote Markt of aan 
het Spaarne”.

Next Economy potentie
Grote kracht van de Waarderpolder is 
dat het gebied zich al generaties lang 
met de behoeften van de tijd weet 
mee te ontwikkelen. Volgens een re-
cent onderzoek heeft de Waarderpol-
der de hoogste ‘Next Economy poten-
tie’ in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA). Bedrijven op de Waarderpolder 
zijn als beste van de MRA in staat om 

aan te sluiten op trends als circulaire 
economie, smart industry, robotise-
ring en open innovatie.

Samen optrekken
Inspelen op ontwikkelingen lukt goed 
doordat ondernemers en overheid 
nauw samenwerken aan projecten en 
oplossingen bedenken voor de uitda-
gingen van deze tijd. Zoals een lokaal 
stagebureau dat bedrijven verbindt 
met talent. Of een huisvestingscoach 
die ondernemers begeleidt bij aan-
koop van een bedrijfspand of kavel.

Markt
“Waar de vraag hoog is stijgt de prijs, 
zeker als de ruimte schaars wordt”, 
zegt Lodder. “De gemeente moet 
haar grond verkopen tegen markt-
conforme prijzen, die door een onaf-
hankelijke makelaar zijn vastgesteld. 

Voor sommige bedrijfstypen wordt 
de Waarderpolder daardoor te duur. 
Dat is weleens jammer, maar zo werkt 
de markt. We zien daar weer jonge in-
novatieve bedrijven en uit een ander 
segment voor terug. Lemo uit Heems-
kerk kocht onlangs 4000m2 in de 

Waarderpolder om zich met 60fte in 
Haarlem te vestigen. Waarderpolder 
Haarlem Business Park blijft zo dé plek 
voor ondernemers met lef en ambitie.”

  Let’s do business!
www.waarderpolder.nl

Ray Goossens (detacheringsbedrijf Pro-Act) , Mildred Hofkes (BHRM reputa-
tie- en stakeholderonderzoek) en David Jonkers (marketingbedrijf Bright Ri-
ver) treden toe tot de jury van de Haarlemse Ondernemers Prijs. Samen met 
de zittenblijvende juryleden Matthijs Ariëns (Köster Advocaten), Chris Den-
neboom (waarderingsspecialist ValuePro), Masha Vos (Vos Supermarkten) en 
juryvoorzitter Pieter van der Spek (vastgoedbedrijf Keps Invest) vormen zij 
de jury voor de 2019-editie. Ondernemers die economisch in Haarlem geves-
tigd zijn, kunnen meedoen aan de wedstrijd. Zij kunnen zichzelf aanmelden, 
of door anderen worden voorgedragen. De wedstrijd start in het najaar en 
eindigt met de grote � nale-avond op maandag 8 april in de Lichtfabriek. 

  www.haarlemseondernemersprijs.nl

Jury HOP 2019 

Journalist Eric Smit is op 25 septem-
ber gastspreker bij de Haarlemse 
Ondernemers Sociëteit (HOS). Smit 
neemt de aanwezigen mee in de we-
reld van de onderzoeksjournalistiek. 

Hij begon zijn loopbaan bij Quote en 
De Pers, schreef diverse boeken en 
is medeoprichter/auteur van onder-
zoeksjournalistiekplatform Follow 
the Money. In 2017 werd hij uitgeroe-
pen tot Journalist van het jaar voor de 
serie die hij, samen met een collega, 
schreef over oud-VVD-voorzitter 
Henry Keizer. 

Smit vertelt over de uitdagingen in 
zijn vak, het praktische speurwerk en 
hoe het uiteindelijk gelukt is om er 
ook nog eens geld mee te verdienen. 
Niet-leden van de HOS kunnen een-
maal kosteloos een bijeenkomst bij-
wonen (deelname diner tegen beta-
ling). Locatie: Paviljoen Loef, Haarlem.

  Info en aanmelden: 
www.hos-haarlem.nl

Follow the Money

De verraderlijke termijnen voor het 
publiceren van de jaarrekening
In deze tijd van het jaar zijn veel bedrij-
ven bezig met het proces van opmaken 
en publiceren van de jaarrekening. 
Daarvoor gelden strakke wettelijke 
termijnen: het bestuur van een beslo-
ten vennootschap heeft tien maanden 
de tijd (vijf met verlengingsmogelijk-
heid van vijf ) om de jaarrekening op 
te maken, waarna de algemene verga-
dering van aandeelhouders (AVA) twee 
maanden de tijd heeft om deze vast te 
stellen, ofwel goed te keuren. 

Na de vaststelling moet de vennoot-
schap de jaarrekening binnen acht 
dagen publiceren (‘deponeren’) bij 
de Kamer van Koophandel. Een uit-
zondering geldt voor de situatie dat 
alle aandeelhouders van de vennoot-
schap tevens bestuurder zijn. Onder-
tekening van de jaarrekening door 
alle bestuurders geldt dan tevens als 
vaststelling door de AVA. De gedachte 
achter deze vereenvoudigde procedu-
re is dat wanneer de bestuurders het 
over de jaarrekening eens zijn, zij ook 
als aandeelhouder akkoord zijn en er 

dus geen AVA meer nodig is voor de 
vaststelling. 

Wat menig bestuurder zich onvol-
doende realiseert, is dat als gevolg 
van deze vereenvoudiging de twee-
maandentermijn, die normaal gespro-
ken geldt voor de vaststelling door de 
AVA, wegvalt. In bepaalde gevallen 
kan echter een niet-ondertekende 
conceptjaarrekening wél ter vaststel-
ling aan de AVA worden voorgelegd, 
bijvoorbeeld om werkzaamheden met 
betrekking tot de accountantscontro-
le plaats te laten vinden of om zoge-
naamde ‘overige vergadergerechtig-
den’ in de gelegenheid te stellen zich 
over de jaarstukken te buigen. 

Het nemen van die extra tijd kan risi-
co’s voorkomen. Niet tijdig publiceren 
levert namelijk een economisch delict 
op waarop boetes staan. Maar wat nog 
belangrijker is: wanneer de jaarreke-
ning niet tijdig is gedeponeerd en de 
vennootschap gaat failliet, staat vast 
dat de bestuurder zijn taak onbehoor-

lijk heeft vervuld en wordt vermoed 
dat het niet-deponeren een belang-
rijke oorzaak is van het faillissement. 
De curator zal de bestuurder(s) dan in 
de regel aansprakelijk stellen voor het 
tekort in het faillissement.

  Philippine Hoyng, Tanger 
Advocaten (023-512 14 00 of 
p.p.hoyng@tanger.nl)

Philippine Hoyng

Foto: Judith Buijze-Cappon


