
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 31-10-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Ledenvergadering + borrel op 4 november - REMINDER 

 bedrijfsnieuws: Connect Accountants zelfstandig verder 

 Ondernemersplatform Antwoord voor bedrijven 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Ledenvergadering + borrel op 4 november - REMINDER 

Op maandag 4 november a.s. staat een ledenvergadering gepland gevolgd 

door een borrel. 

 

Aanvang: 20.30 uur  

Locatie: Pannenkoekenhuis Heesch, Osseweg 8 te Heesch.  

 

Agenda ledenvergadering: 

1. Opening  

2. Notulen vergadering 25 maart 2013 

3. Bestuursmededelingen 

4. Begroting 2014 

5. Contributie 2014 

6. Evaluatie ledenactiviteiten 2013 

7. Activiteiten 2014 

8. Herinrichting ’t Dorp 

9. Centrummanagement  

10. Sectieberichten 

11. SOB/SIOB – zaken 

12. Presentatie nieuwe leden 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 

 

bedrijfsnieuws: Connect Accountants zelfstandig verder 

Het is een nieuw gezicht, maar tegelijk een oude bekende: Connect Accountants 

& Adviseurs is sinds 1 juli lid van Ondernemersvereniging Heesch. Het kantoor 

met aan het roer Gerrit van Wanrooij, Rob Siroen en Alwin van den Hurk maakte 

voorheen deel uit van Brabant Accountants en Belastingadviseurs. 

 

http://www.pannenkoekenhuisheesch.nl/


 

 

Doel van de verzelfstandiging is de opvolging van Gerrit van Wanrooij, die op 

termijn zal plaatsvinden, te waarborgen. Tot het zover is staan Gerrit, Alwin en 

Rob gedrieën aan het roer van de organisatie, die in totaal een kleine 15 

personen telt.  

 

Connect Accountants biedt ondernemers (vooral eigenaren/DGA’s) een compleet 

scala aan diensten. Op het gebied van accountancy, administratie, fiscale zaken, 

loonadministratie en advies op juridisch en/of bedrijfseconomisch terrein. In hun 

klantbenadering zijn de partners open en vooruitstrevend. Niet de wet, maar de 

klantvraag is startpunt in onze  manier van werken.  

 

 

 

 

 

De La Sallestraat 8 

www.connect-accountants.nl 

 

Ondernemersplatform Antwoord voor bedrijven 
[KvK Brabant] 

Het ondernemersplatform is de plaats waar overheden en instanties informatie 

en diensten aanbieden aan ondernemers. Als ondernemer kunt u een 

persoonlijke pagina aanmaken en deze vullen met overheidsinformatie en -

diensten. Ook kunt u datasets afnemen. Via het ondernemersforum blijft u op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen rond open data en kunt u hierover 

discussiëren met andere ondernemers. 

 

Ga hier naar het ondernemersplatform 

 

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     

 

 

http://www.connect-accountants.nl/
https://ondernemersplatform.antwoordvoorbedrijven.nl/web/avb/home
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

