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RECLAMEBUREAU

24 MEI 2022

vr. 27 mei I vanaf 17.30 uur
Borrel Sociëteit Vereeniging
Maandelijkse ondernemersborrel met 
als thema ´Haarlem After Work´.
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.societeitvereeniging.nl

di. 7 juni I vanaf 12.00 uur
Netwerklunch Bites&Business
Lunch, met als insteek inspireren en 
netwerken.
Locatie: rond Haarlem
  www.bitesenbusiness.nl

di. 21 juni I vanaf 16.30 uur
Zomerbijeenkomst HOS
Met spreker Marc Klein Wolt, directeur 
van het Radboud Radio Lab.
Locatie: Landgoed Groenendaal

  www.hos-haarlem.nl
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Borrel Sociëteit Vereeniging
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Sinds maart 2022 is het voor de meer 
dan 1,5 miljoen in Nederland geves-
tigde organisaties verplicht hun ubo 
in het ubo-register bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven te hebben. 

Ubo is de afkorting voor ultimate be-
neficial owner, in het Nederlands: uit-
eindelijk belanghebbende. Dat zegt 
nog niet zo veel. Niet iedere persoon 
die aandelen heeft in een BV is een 
ubo en ook een stichting kan een ubo 
hebben. In verband met de regelge-
ving in Europa op het gebied van het 
tegengaan van fraude en vooral het 
voorkomen van witwassen, moet in-
zichtelijk worden wie er aan de touw-
tjes trekt in een organisatie. Dat kan 
iemand zijn die in financiële zin profijt 
heeft van de organisatie of binnen de 
organisatie de beslissingen neemt. 

Aandelen en stemrecht
Om erachter te komen wie de uitein-
delijk belanghebbende is, zijn in de 
wet criteria opgenomen aan de hand 
waarvan vastgesteld kan worden wie 
de ubo is. Bij een BV is dat degene die 

meer dan 25% van de aandelen bezit 
of het stemrecht heeft. Is er niemand 
op wie de criteria van toepassing zijn? 
Dan worden de bestuurders als ubo 
ingeschreven in het ubo-register. 
Een organisatie kan meerdere ubo’s 
hebben. Iedere persoon die aan de 
criteria voldoet, moet worden inge-
schreven.

Het Bureau Economische Handhaving 
(BEH) van de Belastingdienst, de in-
stelling die verantwoordelijk is voor 
de handhaving van de ubo-registra-
ties, is begonnen met het versturen 
van een allerlaatste herinnering aan 
organisaties die nog geen ubo ge-
registreerd hebben of waarvan de 
registratie niet volledig is. Wie hierop 
niet reageert, riskeert een boete of 
dwangsom. De boete kan oplopen 
tot 22.500 euro. 

Voorkomen is beter dan genezen, dus 
organisaties die nog geen ubo gere-
gistreerd hebben, doen er verstandig 
aan dit alsnog te doen. 

Krans Notarissen is goed op de hoog-
te van de nieuwe spelregels rond de 
ubo-registratie. 
Als u daarover vragen hebt, helpen 
onze specialisten u graag. Neem con-
tact met ons op via notarissen@kran-
snotarissen.nl

Xander Stuijt

  www.kransnotarissen.nl

Verplichte ubo-registratie bij KvK ingevoerd
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Voor de complete 
zakelijke agenda: 

Ter gelegenheid van de Stripdagen Haarlem opent op 27 mei de ver-
kooptentoonstelling RIJKSWACHTERS X STRIPMAKERS in Kunst Centrum 
Haarlem. Studio Hamerhaai en illustrator Michiel Offerman hebben 23 
stripmakers en illustratoren uitgenodigd om een Rijkswachter te custo-
mizen. Deze bijzondere Rijkswachters zijn, samen met een serie grote 
afbeeldingen van verschillende inspiratiebronnen uit het Rijksmuseum, te 
zien tijdens de tentoonstelling. 

Rijkswachters zijn houten robots gemaakt van transportkisten van het 
Rijksmuseum, die zo dus een nieuw leven krijgen. Op elke robot staat een 
nummer zodat je kunt achterhalen welk kunstwerk er in de kist gezeten 
heeft. De Rijkswachters zijn een product van het Haarlemse bedrijf Studio 
Hamerhaai, dat afval omzet in ‘Dutch Design’. Bij de officiële opening op 2 
juni wordt een losbladig boek met afbeeldingen van de 23 Rijkswachters 
uitgereikt aan Thé Tjong King, één van de stripmakers die ‘tekende’ voor 
een eigen Rijkswachter.

 www.kunstcentrum-haarlem.nl

Zaal vol speciale Rijkswachters

Sfeervol netwerken tijdens de Honkbalweek Haarlem
Van 8 t/m 15 juli vindt de 30e editie van de Honkbalweek Haarlem plaats. Met 
een sterk deelnemersveld en een aantal wijzigingen in de opzet van het toernooi, 
belooft het weer een aantrekkelijk en sfeervol toernooi te worden. Voor onderne-
mers biedt het internationale toptoernooi een mooie gelegenheid om samen met 
relaties in een sportieve sfeer te netwerken. 

De Honkbalweek is onlosmakelijk ver-
bonden met de (sport)geschiedenis 
van Haarlem en wordt al sinds 1961 
georganiseerd. Het toernooi trekt 
grote groepen honkballiefhebbers 
naar de stad, maar is mede dankzij de 
sfeervolle opzet en het entertainment 
rondom het toernooi ook bij uitstek 
geschikt voor mensen die nog min-
der bekend zijn met de sport. Deze 
jubileumeditie zou eigenlijk in 2020 
plaatsvinden, maar zoals vele evene-
menten ging dat vanwege corona niet 
door. Een fikse tegenvaller voor alle 
honkballiefhebbers, maar de organi-
satie ging direct aan de slag met de 
2022-editie. 

Naast het samenstellen van een sterk 
deelnemersveld, is de toernooiopzet 
tegen het licht gehouden. In samen-
spraak met de Koninklijke Nederland-
se Baseball en Softbalbond (KNBSB) 
werd besloten tot een aantal verande-

ringen om het toernooi beter en aan-
trekkelijker te maken voor een groter 
publiek. Zo is het aantal innings per 
wedstrijd teruggebracht tot zeven, 
zodat er drie wedstrijden op één dag 
gespeeld kunnen worden en er meer 
ruimte is voor beleving en vermaak 
rondom de wedstrijden.

Sports Bar en VIP-lounge
Nieuw is ook de Sports Bar, een sfeer-
volle bar boven de tribune bij het 
eerste honk, die bij uitstek geschikt 
is voor mensen die het toernooi met 
een groep willen bezoeken en met 
een borrel in de hand de wedstrijden 
willen bekijken. Bijvoorbeeld voor 
ondernemers die een aantal relaties 
willen uitnodigen. 

Dat kan ook in de VIP-lounge, het 
moderne alternatief voor de VIP-box, 
waar hapjes en drankjes inbegrepen 
zijn en die helemaal is ingericht om 

de wedstrijden te kunnen volgen, te 
netwerken en nieuwe contacten op 
te doen. 

Uiteraard kan het toernooi, dat wordt 
gedragen door een groep van ruim 

100 vrijwilligers, niet zonder sponsors. 
Zo kunnen bedrijven zich presenteren 
en profileren richting de ruim 35.000 
bezoekers die op het evenement 
afkomen. Daarnaast zorgen de spon-
sorbijdragen ervoor dat dit unieke en 

sfeervolle topsporttoernooi behou-
den blijft voor Haarlem. 

  Meer informatie of tickets 
reserveren: www.honkbalweek.nl

8 T/M 15 
JULI 2022

30

NIEUW IN 2022!

SPORTS BAR & 
VIP-LOUNGE

MEER INFO

PARTNER WORDEN VAN 
DE HONKBALWEEK?

Dit jaar vindt de 30e editie van de Honkbalweek Haarlem plaats. 
Hét evenement om met een borrel in je hand, samen met vrien-
den of relaties een lekker potje tophonkbal te kijken! Het is de 
ideale plek om elkaar te ontmoeten en te netwerken. 

BESTEL JE TICKETS!

Wil jij met jouw bedrijf aansluiten bij dit unieke sportevenement 
of heb je ideeën over een samenwerking met de Honkbalweek? 
Laat het ons dan weten! Stuur voor meer informatie en de 
partneropties een mail naar INFO@HONKBALWEEK.NL


