
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  
 31-12-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 

 Nieuw lid: SNS Bank / Alvaer B.V 

 OndernemersLift+ :meer info op vernieuwde website 

 Informatiepunt Stichting Centrummanagement Heesch 

 Ondernemersplein: het informatiepunt voor ondernemers van de overheid 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 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 

2015. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 12 januari. 

 

Meer info volgt binnenkort. 

 

Nieuw lid: SNS Bank / Alvaer B.V. 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

  

 

Ondernemer: Alwin van Erp 

Adres: Schoonstraat 2 

Website: www.snsbank.nl/heesch 

. 

Binnenkort wordt deze nieuwe SNS winkel in Heesch geopend. SNS is onderdeel 

van SNS Retail Bank.  

 

Alwin van Erp is als franchisenemer voor SNS Bank verantwoordelijk voor de 

dienstverlening in de regio Oss: Onze missie is "eenvoud in geldzaken". Sparen, 

betalen, beleggen, een hypotheek of een verzekeringen afsluiten. Het hoeft 

helemaal niet ingewikkeld te zijn. We proberen zo toegankelijk mogelijk te zijn en 

 

http://www.snsbank.nl/heesch


 

helpen je graag, zodat jij financieel weet waar je aan toe bent. 

 

OndernemersLift+ :meer info op vernieuwde website 
[www.ondernemersliftplus.nl] 

Als netwerk van Overheid, Ondernemers en Onderwijs ondersteunt, faciliteert en 

stimuleert OndernemersLift+ innovatieve startende en groeiende ondernemers in 

de regio Noordoost-Brabant. 

 

OndernemersLift+ biedt nadrukkelijk de mogelijkheid contact te leggen met haar 

partners, zodat deze direct van waarde kunnen zijn bij het creëren van groeikansen 

en realiseren van jouw ideeën en ambities. 

 

OndernemersLift+ is een stichting zonder winstoogmerk. Deze stichting wordt 

gefinancierd door Overheid, Onderwijs en Ondernemers. De werkzaamheden van de 

stichting zijn onafhankelijk en hebben tot doel de deelnemers zo goed mogelijk te 

ondersteunen. 

 

Zie ook de website www.ondernemersliftplus.nl 

 

 
 

Informatiepunt Stichting Centrummanagement Heesch 
[www.centrumheesch.nl] 

Vanaf november heeft de stichting een informatiepunt in de raadszaal van het Oude 

Raadhuis. 

 

Op elke eerste en derde donderdag van de maand staat de deur open tussen 10.00 

– 12.00 uur voor ondernemers én bewoners. 

 

 
het informatiepunt voor ondernemers van de overheid 
[bron www.ondernemersplein.nl] 

Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Op 

Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft 

om te ondernemen. Dat voorkomt dat u steeds weer moet zoeken naar informatie. 

Het levert u dus meer tijd op om te ondernemen. En dat is wat veel ondernemers 

willen. En dat is ook wat het Ministerie van Economische Zaken samen met de 

Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 

Belastingdienst mogelijk wil maken met Ondernemersplein.nl. 
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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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