
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 14-12-2013  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari 

 Bedrijfsnieuws: Administratiekantoor Kleijngeld verhuist 

 Stichting NKOV-Zuid: hulpverlening aan ondernemers 

 Veelgestelde belastingvragen 

 Onderzoek MKB Nederland: bereikbaarheid bij openbare werken 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari 

Ook de ondernemersvereniging gaat weer beginnen aan een nieuw jaar. Als 

bestuur willen wij graag met alle leden en hun partners het glas heffen op een 

succesvol 2014. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 14 januari. 

 

Meer info volgt binnenkort. 

 

Bedrijfsnieuws: Administratiekantoor Kleijngeld verhuist 

Administratiekantoor Kleijngeld betrekt per 16 december een nieuw kantoorpand 

om daardoor haar klanten beter van dienst te kunnen zijn. 

 

Het nieuwe adres wordt: 't Dorp 103 te Heesch 

 

Administratiekantoor Kleijngeld is een full service kantoor voor financiële, 

administratieve en fiscale ondersteuning. 

 

Stichting NKOV-Zuid: hulpverlening aan ondernemers 
[MKB-Nederland] 

De Stichting NKOV-Zuid beschikt over een fonds waarmee hulp kan worden 

geboden aan ondernemers die in de problemen zijn geraakt.  

Voor meer informatie zie: www.nkov-zuid.nl  

 

 

 

http://www.administratiekantoorkleijngeld.nl/
http://www.nkov-zuid.nl/


 

Veelgestelde belastingvragen 
[www.kvk.nl] 

De KvK heeft samen met de Belastingdienst veelgestelde vragen van 

ondernemers over belastingen voor u op een rij gezet. Per thema vindt u een 

overzicht van deze vragen en antwoorden. 

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan op Hallo!, de community voor 

ondernemers. Andere ondernemers, maar ook de Belastingdienst, geven 

antwoord. 

Veelgestelde belastingvragen 

 

Onderzoek MKB Nederland: bereikbaarheid bij openbare werken 
[MKB-Nederland] 

Openbare werken hebben vaak grote nadelige invloed op de bereikbaarheid van 

ondernemingen. MKB-Nederland wil inzichtelijk maken wat deze gevolgen zijn 

voor ondernemers.  

Omdat er de voorbije vier jaar openbare werken plaats hebben gevonden of 

omdat u momenteel geconfronteerd wordt met werken, willen wij graag van uw 

ervaring gebruik maken door u hier een aantal vragen te stellen. Het kost u 

slechts 5 minuten. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om 

gemeenten aan te sporen bij de uitvoering van werken het bedrijfsleven zo min 

mogelijk te belasten.  

 

Om de enquête te starten klikt u op de volgende link: 

https://www.surveymonkey.com/s/openbarewerken  

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Louise Beduwé / Maurice Manders 

 

VNO-NCW – MKB-Nederland 

Regio Brabant/Zeeland 

 

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.kvk.nl/
http://hallo.kvk.nl/hallo/
https://www.surveymonkey.com/s/openbarewerken
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

