
  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 06-03-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 25 maart a.s. 

 Nieuw lid: Cappetti & Nooijen evenementenorganisatie 

 Nieuw lid: Van Soest en Partners accountants en adviseurs 

 Nieuw lid: Spoor P 

 Stimuleringsregeling PV-laadpalen elektrische fietsen 

 15 jarig bestaan van het Loosbroeks Ondernemers Belang 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 25 maart a.s. 

Op maandag 25 maart staat een Algemene Ledenvergadering gepland. Reserveer 

deze avond alvast in uw agenda. Nadere details volgens nog. 

 

Nieuw lid: Cappetti & Nooijen evenementenorganisatie 

De ondernemersvereniging heeft een aanmelding mogen ontvangen van: 

 

 

 

 

Ondernemers: Lucré Cappetti & Jeanne van Boeken-Nooijen 

Website: www.cappetti-nooijen.nl 

 

Adres: Snelleloop 1 

 

 

Cappetti & Nooijen verzorgt zowel zakelijke als particuliere evenementen, 

congressen, hospitality begeleiding in binnen en buitenland. Ook zijn ze in te huren 

voor projectmanagement. 

 

 

mailto:info@cappetti-nooijen.nl
http://www.cappetti-nooijen.nl/


Nieuw lid: Van Soest en Partners accountants en adviseurs 

De ondernemersvereniging heeft ook een aanmelding mogen ontvangen van: 

 

 

 

Ondernemer: Frank Hanegraaf 

Website: www.soestacc.com 

 

Adres: Cereslaan 4 

 

Van Soest & Partners is een organisatie van accountants en belastingadviseurs. Zij 

verzorgen alle mogelijke financiële diensten voor hun klanten. Van periodieke 

controles, ondersteuning en advies tot het uitvoeren van de volledige administratie. 

Maar ook belastingadvies, salarisadministratie en personeelsadvisering. 

 

Nieuw lid: Spoor P 

De ondernemersvereniging heeft ook een aanmelding mogen ontvangen van: 

 

 

Ondernemer: Paul van Teeffelen 

Website: www.spoorp.nl 

 

Adres: De Haver 8 

 

Spoor P helpt u uw sales op scherp te zetten. Spoor P beschikt over de ervaring, 

kennis en competenties om uw sales op het goede spoor te zetten én te houden. Zij 

zijn adviseur, coach en verlengstuk, en ondersteunen bij elke fase in het sales 

proces. 

 

Stimuleringsregeling PV-laadpalen elektrische fietsen 

[www.bernheze.org] 

Met de stimuleringsregeling wil de gemeente Bernheze de komst van laadpalen met 

PV-zuil voor elektrische fietsen (scooters en scootmobielen) versnellen en daarmee 

elektrisch fietsvervoer stimuleren. Elektrisch (fiets)vervoer draagt immers bij aan 

duurzame mobiliteit, een belangrijk streven in het Bernhezer klimaatbeleid. 

 

De regeling betreft een bijdrage van € 750,- per laadpaal met PV-zuil met een 

maximum van € 1500,- per aanvrager. Ze is bestemd voor ondernemers in de 

gemeente Bernheze die op hun eigen terrein een oplaadpaal voor elektrische fietsen 
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(elektrische scooters en scootmobielen) plaatsen. Met deze bijdrage, in combinatie 

met enkele gunstige fiscale regelingen, wordt het voor ondernemers extra 

aantrekkelijk om dergelijke laadpalen te plaatsen en daarmee bezoekers, klanten of 

eigen werknemers te faciliteren. 

 

Voor meer info en het aanvraagformulier: klik hier 

 

15 jarig bestaan van het Loosbroeks Ondernemers Belang 

[Loosbroeks Ondernemers Belang] 

Op 15 maart wordt het 15 jarig bestaan van het Loosbroeks Ondernemers Belang 

gevierd 

 

De avond wordt verzorgd door Un Bietje Brabants en de Young Voices uit 

Loosbroek. 

Ook alle leden van de Ondernemersvereniging Heesch zijn bij deze hierbij 

uitgenodigd. 

 

Kaarten à € 7,-  zijn verkrijgbaar bij Dagwinkel John Schouten en Restaria Revival. 

Aanmelden kan ook via de email bij Bert Vermeltfoort (secretaris LOB).  

 

Het aantal plaatsen is beperkt, vol is vol.  

Locatie: zaal Kerkzicht. Aanvang: 20:00 uur. 

 

 
 

Algemene info:   www.ondernemersverenigingheesch.nl 

Secretariaat:   Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch 

E  h.van.oort@vanoort.nl 

T  0412-457400     F  0412-459247     
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