
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 14-06-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 BBQ/zomerborrel op 3 juli 

 Waarschuwing voor BeUP/Proximedia 

 Berichten van Centrummanagement Heesch 

 Op 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen van je personeel! 

 Tweede editie MKB Export Award van start 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

BBQ/zomerborrel op 3 juli  

De BBQ/zomerborrel voor alle leden (met partner) staat gepland op 

donderdagavond 3 juli.  

 

Meer info volgt zeer binnenkort. Reserveer alvast ruimte in uw agenda 

 

Waarschuwing voor BeUP/Proximedia 

In Heesch is deze week het bedrijf BeUP/Proximedia actief met het verkopen van 

Google-dienstverlening. De verkopers van het bedrijf staan bekend om een 

agressieve benadering, een nog agressievere houding in de fysieke 

verkoopgesprekken en direct laten tekenen van een contract. 

 

Even googlen en je weet dat je niet in moet gaan op een uitnodiging voor een 

afspraak! 

 

 

 

Bericht van Centrummanagement Heesch 
[www.centrumheesch.nl] 

Werkgroep Promotie, PR en Evenementen: 

Door de samenwerking tussen Gemeente Bernheze, Ondernemersvereniging 

Heesch, Verenigd Horeca Heesch, de kermisexploitanten en onze Stichting is 

 

http://www.centrumheesch.nl/


 

voor 2014 opnieuw een impuls gegeven aan de kermis: op zaterdag 21 juni 

wordt de kermis geopend met een ballonnenwedstrijd, het eerste kwartier is 

gratis in de draaiende attracties, elke avond is een gezellig muziekprogramma 

geboekt, de braderie is verplaatst naar dinsdag en het uitreiken van 3 gratis 

kermismunten aan de Heesche kinderen van 2 t/m 12 jaar vindt ook dit jaar 

weer plaats. Diverse ondernemers hebben toegezegd een gratis kermismunt uit 

te delen bij een bepaald bestedingsbedrag. 

 

Werkgroep Het Nieuwe Winkelen: 

Na de zomervakantie wordt er een enquête uitgevoerd in het centrum van 

Heesch en omliggende kernen om een beeld te krijgen op de vraag: wat maakt 

Heesch Heesch? Met deze nulmeting wordt een start gemaakt met de 

positionering van ons centrum en een passend communicatie/marketing plan. 

Wanneer de middelen middels subsidieverstrekking zijn verkregen, wordt van 

start gegaan. 

  

Werkgroep Ambiance, Inrichting & Verkeer: 

Binnenkort wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor een presentatie van 

een lichtplan voor Heesch. 

Vastgoedeigenaren en bedrijven die hiervan al gebruik maken, worden hiervoor 

uitgenodigd - in klein comité. 

 

Op 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen van je personeel! 
[www.mkbservicedesk.nl] 

Sinds de wet per 1 januari 2012 is veranderd, is het opletten geblazen voor 

ondernemers als het gaat om de vakantiedagen. Sindsdien vervallen namelijk de 

opgebouwde vakantiedagen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. 

Op 1 juli vervallen bijvoorbeeld de wettelijke vakantiedagen van 2013. 

 

Lees verder 

 

Tweede editie MKB Export Award van start 
[www.mkb.nl] 

Ondernemers met internationale ambities kunnen zich met ingang van vandaag 

aanmelden voor de tweede editie van de MKB Export Award, een initiatief van 

MKB-Nederland en TNT Express. De winnaar van deze wedstrijd krijgt een 

enorme duw in de rug om die ambities waar te maken. De verkiezing is bij 

uitstek bedoeld voor ondernemers die de potentie hebben om met succes de 

grens over te gaan of hun internationale activiteiten juist willen uitbreiden, aldus 

de initiatiefnemers.  

 

Meer info 

 

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.mkbservicedesk.nl/
http://www.mkbservicedesk.nl/9258/wat-doe-met-openstaande-vakantiedagen.htm?utm_content=0032000000x0ZyuAAE&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=&utm_campaign=Vakantiedagen%20verlopen%20op%201%20juli%20%7C%20Alles%20over%20tropenroosters%20en%20zomerkledingcontent
http://www.mkb.nl/
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=9765&ss=
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

