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Projecten in stroomversnelling dankzij Initiatievencafé
Om startende en vergevorderde
initiatiefnemers te ondersteunen, organiseert de gemeente Haarlem sinds
eind 2017 het Initiatievencafé. Daar
pitchen startende en gevorderde initiatiefnemers hun idee en hulpvraag
voor een zaal met ondernemers, bewoners, politici en anderen die hierbij
mogelijk kunnen helpen.

Sam Lochs miste in Haarlem een creatieve plek voor jongeren, waar kunst
en uitgaan met elkaar gecombineerd
worden en waar een vrije mindset
centraal staat. ‘Je kan wachten tot zo’n
plek er komt, of je kan het zelf opzetten.’ Dat resulteerde in haar plan voor
de jongeren pop-BAR BAREFOOT. Om
het gevoel van vrijheid te ondersteunen, mag je uitsluitend op blote voeten of met sokken naar binnen.
Droomlocatie
In haar zoektocht naar een locatie
werd ze getipt over het Initiatievencafé. Dat zorgde ervoor dat haar idee
in sneltreinvaart van de grond kwam.

‘Na mijn pitch werd ik direct met
mensen in contact gebracht en sprak
ik met de wethouder. Na twee weken
hoorde ik dat het college geen bezwaren had dat ik BAR BAREFOOT als
pop-up concept ging organiseren, op
mijn droomlocatie: de Egelantier. De
mensen die ik sprak bij de gemeente
waren heel open. Dat had ik niet verwacht, omdat ‘de gemeente’ voor mij
onbereikbaar voelde. Wanneer duidelijk is wat je wilt en je dat concreet
deelt, luistert de gemeente echt naar
je en kun je in korte tijd veel bereiken.’
Begin januari ging BAR BAREFOOT
open en in vijf dagen tijd kwamen er
400 bezoekers. ‘Als het aan mij ligt,
komt die tweede editie er, in een tuin
of aan het strand, écht op blote voeten, deze ervaring smaakt naar meer!’
BEAM THIS!
Bring your Own Beamer: nodig een
groep kunstenaars uit en laat hen visuele kunstwerken projecteren met
hun eigen beamers. Voor het eerst

Horeca in de NV Haarlem
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Een bezoek aan het Initiatievencafé is een bron van inspiratie. ‘Er zijn genoeg mensen met
goede en frisse ideeën, vaak hebben zij alleen een duwtje in de rug nodig.'

georganiseerd in Berlijn, later in onder
meer Amsterdam en Utrecht. Herman
van den Heuvel wilde Haarlem kennis laten maken met dit audiovisuele
spektakel.
‘Ik had geen enkele ervaring met het
organiseren van evenementen, wist
niet eens waar ik moest beginnen.
Via Kunst Centrum Haarlem kwam

ik op het spoor van het Initiatievencafé.’ Met de nodige zenuwen presenteerde Herman zijn idee. De reacties
deden zijn spanning snel verdwijnen.
‘Mensen reageerden ontzettend enthousiast. Ze noemden het een goede
aanvulling op het cultuuraanbod,
dat toch al groot is in Haarlem. Die
positieve feedback was voor mij erg
belangrijk.’

Ook meldde iemand zich spontaan
als vrijwilliger, deed Herman nuttige
contacten op en gaf de gemeente
advies over beschikbare subsidies en
mogelijke locaties. Bijna een jaar later
heeft Herman drie instanties die gratis een ruimte ter beschikking stellen.
Verspreid over drie dagen vertonen
zestig audiovisuele kunstenaars hun
werk op muren, plafonds, vloeren, panelen en 3D-installaties. Dit voorjaar
vond de derde editie van het gratis
toegankelijke evenement plaats.
Zijn bezoek aan het Initiatievencafé
is een belangrijke bron van inspiratie.
‘Er zijn genoeg mensen met goede en
frisse ideeën, vaak hebben zij alleen
een duwtje in de rug nodig. Net als ik.’
 Op maandag 8 juli is er een nieuwe
editie van het Initiatievencafé (zie
agenda). Aanmelden en meer informatie: Myrna Wiggers: initiatief@
haarlem.nl. Op www.haarlemlink.nl
kunnen alle inwoners van Haarlem
een initiatief aandragen of
meedoen aan een initiatief.

Het belang van 'huwelijkse voorwaarden'
Een geval uit de praktijk: Profit Center BV had één aandeelhouder. Op een goed
moment heeft deze aandeelhouder een aantal aandelen uitgegeven aan twee
medewerkers, die van cruciaal belang zijn voor de onderneming. Leuk voor deze
twee medewerkers, zij delen mee in de waardegroei van de onderneming, die immers mede aan hun inzet te danken is.



Personeelsadvertenties voor de ramen, soms matige bediening op het terras of in het restaurant, het tekort aan medewerkers in de horeca is groot.
Zeker ook in Haarlem. Het probleem kwam aan de orde tijdens de NV Haarlem van maandag 24 juni. Marcel Tholen, eigenaar van Brasserie Tholen,
vertelde dat zijn haaruitval vooral te maken heeft met zijn zorgen om goed
personeel te krijgen.
Op het podium zat, naast Jaap Bonkenburg, voor het eerst Marièlle Beek als
medepresentator. Zij stelde de eerste vraag aan Laura van Dijk, winnares
van de Haarlemse Ondernemers Prijs, die overigens meldde niet uit de stad
te vertrekken. Andere onderwerpen in deze NV Haarlem waren de teloorgang van de bollenteelt met Rob Zoon, directeur van de laatste Haarlemse
bloembollenexporteur en Thijs Vrij, die met zijn camera’s momenteel een
revolutie in actiefilms veroorzaakt. Maandag 9 september is de volgende
editie van de NV Haarlem, in de kleine zaal van de Philharmonie.
 www.nvhaarlem.nl

Het sluitstuk van zo'n regeling hoort
een overeenkomst tussen de drie aandeelhouders te zijn. Helaas wordt dat
in de praktijk nogal eens op de lange
baan geschoven en komt van uitstel
uiteindelijk afstel. 'Tja', peinst Xander
Stuijt, 'dan komt onvermijdelijk de dag
dat de grootaandeelhouder ermee wil
stoppen en zijn aandelen aan een derde wil verkopen. De medewerkers zien
het met de koper niet zitten en weigeren hun aandelen over te dragen.
De koper is alleen in een 100% belang
geïnteresseerd en ziet af van de deal.
Jammer voor de grootaandeelhouder.'

of het pakket aandelen zelf overnemen
tegen de geboden koopsom.

Xander Stuijt ziet dit vaker gebeuren
in zijn praktijk. Jammer, vindt hij, je
kunt juist in een aandeelhoudersovereenkomst van tevoren al veel regelen.
Bijvoorbeeld dat als de grootaandeelhouder zijn aandelen aan een derde
wil verkopen, de kleine mede-aandeelhouders verplicht zijn mee te verkopen

Bij de start van de samenwerking wil
niemand er aan denken, toch moet
ook de exit-regeling, juist als de onderlinge verhoudingen nog goed
zijn, besproken worden. Zo'n overeenkomst kan alleen maar maatwerk
zijn, en dat is nu juist waar notarissen
Xander Stuijt en Tessa Bos met hun

Met een goede aandeelhoudersovereenkomst is veel leed te voorkomen.
'We noemen dat wel de huwelijkse
voorwaarden', zegt Tessa Bos. 'Belangrijk is dat die overeenkomst goed
weergeeft wat de bedoelingen van
de aandeelhouders zijn en dat daarbij
oog is voor de belangen van zowel
de grootaandeelhouder als de kleine
aandeelhouders. In voor hen heldere
bewoordingen en met duidelijke definities.'
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Xander Stuijt en Tessa Bos: 'Belangrijk is dat
een overeenkomst goed weergeeft wat de
bedoelingen van de aandeelhouders zijn.'

kantoor Krans Notarissen zich graag
voor inzetten.
Krans Notarissen is ook op woensdagavond geopend en heeft speciaal
voor ondernemers een telefonisch
spreekuur op donderdagochtend van
8.30- 9.30 uur.
 www.kransnotarissen.nl

COLOFON

AGENDA
di. 2 juli
Masterclass cybercrime
Gratis interactieve training van RPCNH,
voor MKB-ondernemers.
18.00-20.45 uur
Locatie: Seinwezen
ww.rpcnh.nl
w

wo. 3 juli
Goede Zaken Exclusief
Open uitwisseling van ideeën bij
tweegangenlunch, gast: Piet Buter.
12.00-14.00 uur
Locatie: Brouwerskolkje Exclusief
anmelden: goedezaken@decoalitie.nl
A

ma. 8 juli
Initiatievencafé
Pitches van startende en gevorderde
initiatiefnemers.
16.30-19.00 uur
Locatie: Het Badhuis
ww.haarlem.nl
w

di. 2 juli
Bijeenkomst HOS
Met als spreker Maria Genova, auteur
van ‘Komt een vrouw bij de h@cker’.
16.30-21.30 uur
Locatie: Koepelgevangenis
ww.hos-haarlem.nl
w

vr. 5 juli
Zorgspecialist Grachtenloop
Inclusief bedrijvenloop, met uitgebreid
businesspakket.
Vanaf 18.15 uur
Locatie: Nieuwe Gracht
ww.grachtenloop.nl
w

di. 9 juli
Masterclass cybercrime
Gratis interactieve training van RPCNH,
voor MKB-ondernemers.
18.00-20.45 uur
Locatie: De Rustende Jager
ww.rpcnh.nl
w
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