
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 13-05-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Bernhezer Business Event 2014 op 4 oktober 

 Evenementen Ruud van Nistelrooy Academy in 2014 

 Gratis seminar 'De winst van verduurzaming' op 22 mei 2014 

 Europese verkiezingen 1 - vergelijking ondernemersthema's 

 Europese verkiezingen 2 - bedrijvenstemwijzer 

 Ruim 200 tips voor online ondernemen 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Bernhezer Business Event 2014 op 4 oktober 
[Bernhezer Business Event] 

Met trots laten wij u weten dat het Bernheze Business Event 2014 gehouden 

wordt bij Langenhuizen Plant in Loosbroek. Onze gastheren Mari, Tjerry en Gert 

Langenhuizen zijn bereid hun prachtige locatie ter beschikking te stelen voor het 

evenement. Het BBE 2014 wordt gehouden op zaterdag 4 oktober. Reserveer 

deze datum alvast in uw agenda voor een onvergetelijke avond!  Als bestuur zijn 

wij druk bezig met de voorbereidingen voor het evenement. U zult de komende 

tijd dan ook nog vaker van ons horen. Persoonlijk en via de media. Samen met 

ondernemend Bernheze willen we er wederom een prachtig evenement van 

maken.  

 

Bestuur Bernhezer Business Event  

 

Evenementen Ruud van Nistelrooy Academy in 2014 
[Bernhezer Business Event] 

Ook willen wij u graag op de hoogte brengen van twee evenementen die de 

Ruud van Nistelrooy Academy in 2014 organiseert. Afgelopen jaar was Ruud van 

Nistelrooy aanwezig bij het BBE 2013 voor de bekendmaking van de 

Ondernemer van het Jaar en de Jonge Ondernemer van het Jaar. Ruud heeft 

toen ook zijn Academy bij de aanwezigen onder de aandacht gebracht. Op 

zaterdag 31 mei a.s. vindt de eerste editie van de RvN Academy Cup plaats. Een 

exclusief voetbaltoernooi in het Philips Stadion met en tegen Ruud en zijn 

(voetbal)vrienden. Onder andere Mark van Bommel, Jaap Stam en Edwin van der 

Sar hebben hun deelname toegezegd.  

En op vrijdag 29 augustus a.s. wordt de RvN Academy Trophy georganiseerd. 

Golfen samen met Ruud van Nistelrooy en zijn bekende vrienden op een van de 

allermooiste banen van Nederland, de Eindhovensche Golf. Het betreft een 

 



 

volledig verzorgde golfdag.  

 

Het zijn niet alleen twee hele leuke en exclusieve dagen. Met uw aanwezigheid 

ondersteunt u de Academy van Ruud van Nistelrooy. Deze Academy draagt bij 

aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van meisjes en jongens tussen de 

negen en twaalf jaar die weinig kansen ervaren, door gebruik te maken van hun 

talenten. De flyers van beide evenementen zijn bijgevoegd in deze mail. 

Aanmelden kan via de website www.ruudvannistelrooyacademy.nl of door te 

bellen met Hilde Bruggink, 06-51789903. 

 

Bestuur Bernhezer Business Event  

 

 
Gratis seminar 'De winst van verduurzaming' op 22 mei 2014 
[www.ondernemerslokaal.nl] 

 

Direct bedrijfsresultaat door overgang naar een circulaire economie 

Het Ondernemerslokaal nodigt u graag uit voor een inspirerend seminar voor 

ondernemers op donderdagavond 22 mei 2014. Het thema van de avond is de 

winst die verduurzaming kan opleveren in uw bedrijf door directe 

kostenbesparing en nieuwe marktkansen. 

 

Spreker Ruud Koornstra, zelf ondernemer pur sang, neemt u tijdens de 

bijeenkomst mee in zijn ideeën en geeft tips voor besparing en winstgroei door 

duurzamer handelen. Tevens komen vijf collega-ondernemers uit de regio 

aan het woord bij wie een brede bedrijfsscan is uitgevoerd. Met de scans is 

onderzocht hoe op het eigen bedrijf concreet winst is te boeken in bijvoorbeeld 

energiebesparing, maar ook op het gebied van de inkoop van grondstoffen en de 

afvoer van reststoffen. Na afloop van het programma is er de mogelijkheid om 

tijdens een netwerkborrel na te praten met andere aanwezigen. 

 

Programma 

19.30  Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers 

20.00  Welkomstwoord door Joep Kok (directievoorzitter Rabobank  

          Bernheze Maasland) en wethouder duurzaamheid (gem. Bernheze) 

20.10  ‘De winst van verduurzaming’ door spreker Ruud Koornstra 

21.00  Presentatie resultaten scans lokale MKB-bedrijven en visie op  

         duurzaam ondernemen door Michel Baars (Search B.V.) 

21.45  Gelegenheid tot het stellen van vragen 

22.00  Netwerkborrel 

 

Locatie: Nesterlé Cultureel Centrum, Parkstraat 2 in Nistelrode! 

 

Meer info en aanmelden 

 

 

 

 

http://www.ruudvannistelrooyacademy.nl/
http://www.ondernemerslokaal.nl/
https://www.ondernemerslokaal.nl/programma/22-05-2014_gratis_seminar_lde_winst_van_verduurzamingr/


 

 

Europese verkiezingen 1 - vergelijking ondernemersthema's 
[www.mkb.nl] 

.Op 22 mei stemmen we voor een nieuw Europees Parlement. Maar waar moet 

onze stem naar toe? MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de 

verkiezingsprogramma's van 9 Nederlandse partijen die meedoen naast elkaar 

gelegd op 10 belangrijke ondernemersthema's zoals de interne markt, 

belastingen of arbeidsmarkt & migratie.  

 

Kijk en vergelijk hier zelf  

 

Europese verkiezingen 2 - bedrijvenstemwijzer 
[www.mkb.nl] 

Ondernemers kunnen testen welke politieke partij hun voorkeur geniet bij de 

Europese verkiezingen van 22 mei aanstaande. MKB-Nederland, VNO-NCW en 

LTO Nederland hebben daartoe de stemwijzer www.Ondernemersstem.nl 

ontwikkeld. 

 

De speciale ‘bedrijvenstemwijzer’ stelt ondernemers in staat om de programma’s 

van de politieke partijen te vergelijken op ondernemersvriendelijkheid en het 

beleid op voor hen wezenlijke thema’s. Aan de hand van vijftien uiteenlopende 

stellingen wordt snel duidelijk welke partij hun eigen ideeën het best benadert. 

Begrotingsbeleid, arbeidsmarkt, klimaatbeleid, landbouwbeleid en belastingen, 

het komt allemaal aan de orde. 

 

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland hechten grote waarde aan de 

verkiezingen voor het Europees Parlement. Nu de economische seinen weer op 

groen staan en voor de gehele eurozone de groeiverwachtingen positief zijn, is 

het belangrijk dat het bedrijfsleven ook in Europees verband ruim baan krijgt. 

 

Ruim 200 tips voor online ondernemen 
[www.rabobank.nl] 

Speciaal voor de Webwinkel Vakdagen heeft de Rabobank meer dan 200 

praktische tips samengesteld die u kunnen helpen bij uw online 

ondernemerschap. De tips zijn verdeeld in achttien losse thema's, zoals 

marketing, klantenservice, assortiment, prijsstijging en betaalmethoden. Zo 

kiest u zelf het thema waarin u zich (nog) verder wilt verdiepen. 

 

Tips over succesvol online ondernemen 

 

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.mkb.nl/
http://www.vno-ncw.nl/eu-verkiezingen/Pages/vergelijking.aspx
http://www.mkb.nl/
http://www.ondernemersstem.nl/
http://www.rabobank.nl/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/producten/betalen_en_ontvangen/e_commerce/?utm_capaign=be-betalen_en_ontvangen-algemeen&utm_source=mailmoment_be.201404&utm_medium=email&utm_content=e_commerce_var_a
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

