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Bevlogen Tim van Laar zoekt verbinding met andere ondernemers
Tim van Laar (31) is eigenaar van De
KaasKampanje van Haarlem, de kaasspeciaalzaak in de Barrevoetestraat.
Hij kwam min of meer per toeval in de
business terecht, maar is inmiddels
een bevlogen ondernemer met liefde
voor de branche én voor de stad. Zelfstandig ondernemen betekent voor
hem vooral ook de verbinding met andere ondernemers opzoeken.

Van Laar: 'Aanvankelijk had ik mijn
zinnen gezet op overname van een
al bestaande, goedlopende onderneming in Amsterdam. Maar we kwamen er samen niet uit en uiteindelijk
ben ik afgehaakt. Daarna wist ik heel
duidelijk dat ik voor mezelf wilde beginnen, in Haarlem. Omdat het mijn
stad is, maar ook omdat het concept
dat ik inmiddels voor ogen had hier
nog niet bestond.’
Ontwikkeling
'De kaasbranche ontwikkelt zich
voortdurend en Nederland timmert
op dat gebied de laatste jaren enorm
aan de weg, met typen kazen die we
vroeger alleen kenden uit het buitenland. Dat heeft meerwaarde vanwege
het regionale aspect, maar ook vanwege milieu en dergelijke. Ik verkoop

Inspiratiemarkt
de Egelantier
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Tim van Laar: 'Haarlem is een creatief broeinest, het gonst, iedereen wil vooruit!'

een ambachtelijk product, afkomstig
van kleine producenten.'
'Daarnaast richt ik me steeds meer op
zaken buiten de winkel om - events,
producties - en dat lukt goed. Ik deel
wat dat betreft de jongehonden-mentaliteit die de jongens van de Uiltjebrouwerij zo sterk uitdragen: voortdurend zoeken naar kansen, met een
enorme drang om iets unieks neer te

Ondernemen in Beeld



Ondernemers die zich willen presenteren als mogelijke initiatiefnemer
in de Egelantier, op welk vlak dan
ook, kunnen zich aanmelden voor
de inspiratiemarkt woensdag 18
september. Potentiële investeerders,
ontwikkelaars, hoteliers en cultureelmaatschappelijke organisaties komen
samen tijdens de markt om ideeën te
delen over de nieuwe invulling van de
Egelantier, waar in de toekomst hotel,
woningen en cultuur bij elkaar komen.

zetten. Dat laatste staat ook centraal
in de bijzondere samenwerking met
bar/restaurant Pand 13 op Haarlem
Culinair straks, samen creëren wij daar
een ongekend bourgondisch spektakel. Twee lef-bedrijven in één tent.'
Ondernemersklimaat
Samenwerking met collega-ondernemers is bij Van Laar een terugkerend
thema. 'Zodra ik met andere onderne-

De Grote Markt. Stil op een vroege zomerdag. Klinkertjes glanzen in het
opwarmende licht. De Zonnewijzer slaapt in de schaduw, de rest voelt
voorzichtig de zon. Straks komt de stad weer tot leven. Doen de leveranciers hun dagelijkse dans. Rollen de vrachtwagens binnen om de horeca
op de markt te voorzien. Ze bevoorraden met vrolijk ratelende karren, vol
versproducten, schone was en bier. De kelders gaan vol, de terrassen gaan
uit. Straks heerst in de stad de bedrijvigheid. Maar dat is allemaal pas later.
Nu ligt het plein er nog sereen bij. En je stelt jezelf de vraag: is het al tijd om
iets te ondernemen? Of blijf je nog heel even stil staan, in deze oase van
zomerse rust?

 www.kaaskampanje.nl

Gastheer en organisator van de inspiratiemarkt, in het Egelantiersgebouw
aan de Gasthuisvest, is de gemeente
Haarlem en de opening is in handen
van wethouders Jur Botter en MarieThérèse Meijs. Aanmelden kan tot 30
augustus via projecten@haarlem.nl.
 Meer informatie over het project:
www.haarlem.nl/
egelantier-ontwikkeling

Gevolgen nieuwe wetgeving partneralimentatie
De zomervakantie is nog maar net
begonnen. Maar zodra iedereen op
vakantie is geweest en weer aan het
werk gaat, volgt - vaker dan gemiddeld, zo blijkt - de conclusie dat een
scheiding toch echt niet meer is te
voorkomen.
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mers aan tafel zit, ontstaan er ideeën.
Haarlem is een creatief broeinest, het
gonst, iedereen wil vooruit! Die verbinding vind ik ongelooflijk belangrijk,
want als je elkaars kwaliteiten aanvult,
maak je het voor iedereen aantrekkelijk. Voor mij heerst er in Haarlem
een vruchtbaar ondernemersklimaat,
waar men elkaar successen gunt.’

Met ingang van 1 januari 2020 gaat
de duur van de partneralimentatie
terug van 12 jaar naar 5 jaar. Deze
verandering vindt plaats omdat nu
te veel ex-echtgenoten onterecht
twaalf jaar alimentatie betalen, terwijl
hun voormalige wederhelft in de tussentijd allang de eigen broek kan ophouden. Dat is volgens de partijen die
het initiatief namen voor deze nieuwe
wet 'niet meer van deze tijd'.
De wet kent geen terugwerkende
kracht en geldt dus alleen voor echtscheidingsverzoeken die na 1 januari
2020 zijn ingediend.
Uiteraard zijn er ook een aantal uitzonderingen op de nieuwe regel:

• Mensen die voor 1 januari 1970 zijn
geboren en langer dan vijftien jaar
getrouwd zijn geweest, hebben
recht op tien jaar alimentatie. Deze
uitzondering vervalt per 1 januari
2027.
• Wanneer ouders met kinderen onder de 12 uit elkaar gaan, heeft de
alimentatiegerechtigde recht op
partneralimentatie totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft
bereikt. Dit omdat 'zorg en arbeid’
moeilijk te combineren zijn met
jonge kinderen.
• Na een huwelijk van minimaal vijftien jaar, waarbij de ontvangende
partij de AOW-leeftijd binnen tien
jaar na de scheiding bereikt, heeft
hij of zij tien jaar recht op partneralimentatie.
• Het bereiken van de AOW-leeftijd
van de betalende partij leidt niet
meer automatisch tot het vervallen
van de alimentatieverplichting.
In schrijnende gevallen houdt de
rechter altijd het laatste woord. Het

Philippine Hoyng

staat de rechter dus vrij om in die gevallen, ondanks dat er geen uitzondering aanwezig is, toch te bepalen dat
er langer dan vijf jaar partneralimentatie betaald moet worden.
 Philippine Hoyng, Tanger
Advocaten (023-512 14 00 of
p.p.hoyng@ tanger.nl)

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda van 2019: www.goedezaken.nu/agenda
ma. 26 augustus
Beach Borrel
Open netwerkborrel van en voor
ondernemers.
15.30-20.00 uur
Locatie: Vooges Strand
ww.kennemerbusiness.nl
w

do. 5 september
GO!-NH Circulaire Economie
Introductiebijeenkomst, ins en outs over
het GO!-NH programma.
16.00-18.00 uur
Locatie: Provinciehuis
ww.pimnh.nl
w

ma. 9 september
Open Coffee Haarlem
Open inloop, ongedwongen netwerken
met andere ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Jopenkerk
ww.opencoffeehaarlem.nl
w

di. 3 september
Businesslunch
Met spreker Merel Wigleven over
3D-Printing.
12.00-13.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.societeitvereeniging.nl
w

wo. 8 september
Inspiratiemarkt Egelantier
Bijeenkomst initiatiefnemers voor
nieuwe invulling Egelantier.
17.00-21.00 uur
Locatie: Egelantier
ww.haarlem.nl
w

ma. 9 september
NV Haarlem
Talkshow met aansluitend
netwerkborrel.
17.00 – 18.00 uur
Locatie: Philharmonie
ww.nvhaarlem.nl
w
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