
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 10-04-2015  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met als onderwerpen:  

 Reminder ledenvergadering + voorlichting over subsidies 

 Nieuw lid: BvR Advocaten 

 Meld nu aan voor Heesch Presenteert 2015 

 Ondernemers in Heesch hebben vertrouwen in de toekomst 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Reminder ledenvergadering + voorlichting over subsidies 

Op maandag 13 april a.s. staat een ledenvergadering gepland gevolgd door 

informatie over subsidies. 

 

Aanvang: 20.00 uur  

Locatie: Restaurant de Waard, Kerkstraat 3 te Heesch.  

 

Agenda ledenvergadering:  

1. Opening 

2. Notulen vergadering 3 november 2014 

3. Bestuursmededelingen 

4. Bestuursmutaties  

Aftredend en herkiesbaar: Jan van den Braak en Bart Lamers 

5. Benoeming van buitengewone leden 

Het bestuur stelt voor om Dtv/MFM en De MooiBernhezeKrant te benoemen 

als buitengewoon lid.  

Ter info: Dtv/MFM is door de gemeente Bernheze aangewezen als de 

publieke omroep voor Bernheze. 

6. Financieel verslag 2014 

7. Verslag secretariaat 

8. Verslag secties 

9. SOB-zaken  

10. Presentatie nieuwe leden 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

 

 

http://www.restaurantdewaard.nl/


 

Voorlichting over subsidies 

Jan Hanegraaf van Hanegraaf Advies maakt u wegwijs maken in de wirwar van de 

subsidies. Er zijn meer subsidiemogelijkheden dan u van te voren kunt bedenken.  

Met diverse aansprekende voorbeelden uit de regio! Zie bijvoorbeeld 

www.vanthulldevelopment.com/over-vtd. 

 

Nieuw lid: BvR Advocaten 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid: 

 

 

Adres: Cereslaan 10a 

Website: www.bronvanraad.nl 

 

Mr. Kim Steenbergen – van Straten en mr. Inge Willems – Reinacher: 

 

Vanaf 1 april 2015 zijn wij gevestigd aan de Cereslaan 10a te Heesch en kunt u bij 

ons terecht met uw juridische vraagstukken. Wij bieden u betaalbare juridische 

hulp binnen een kleinschalig, betrokken en laagdrempelig kantoor. Duidelijke taal 

staat bij ons voorop. Wij vinden het belangrijk om te werken met een scherp all-in 

uurtarief en waar mogelijk bieden wij een vaste prijs of prijsafspraak aan. Wij 

begrijpen dat ondernemen uw eerste prioriteit heeft, daarom hebben wij elke 

maandagavond van 18:00 tot 20:00 uur een vrijblijvend inloop spreekuur. Dus 

loop gerust eens binnen. 

 

Wij staan bedrijven bij, onder andere inzake diverse arbeidsrechtelijke kwesties. 

Vanaf 1 juli 2015 gaat er het een en ander veranderen in het kader van het 

arbeidsrecht en wij kunnen u daarover nader informeren. Voorts kunt u ook bij ons 

terecht in het geval van openstaande incasso’s. Daarvoor hebben wij speciale 

prijsafspraken, die u op onze website terug kunt vinden. 

 

Meld nu aan voor Heesch Presenteert 2015 
[bericht van Stichting Heesch Presenteert] 

Op zondag 13 september vindt onze 5e editie van Heesch Presenteert plaats! Dat 

mag je als Heesche ondernemer toch niet missen!!  

 

In verband met dit lustrum belooft het een speciale dag te worden! Wij als 

organisatie, trekken alles uit de kast om er weer een fantastisch evenement van de 

maken. Daar hebben wij uw hulp voor nodig! Dit is voor u als ondernemer dé kans, 

om uw bedrijf aan een enorm publiek te presenteren!  

 

Wij nodigen u dan ook uit, om u zo snel mogelijk aan te melden via www.heesch-

presenteert.nl. Wij hebben er zin in! U toch ook? 

 

http://www.hanegraafadvies.nl/
http://www.vanthulldevelopment.com/over-vtd
http://www.bronvanraad.nl/
http://www.heesch-presenteert.nl/
http://www.heesch-presenteert.nl/


 

Ondernemers in Heesch hebben vertrouwen in de toekomst 
[www.demooibernhezekrant.nl] 

HEESCH – Alwin van Erp (SNS) sprak met Paul van Teeffelen (Spoor.P) en Michiel 

Peters (Rabobank) over het ondernemersklimaat, op uitnodiging van 

Ondernemersvereniging Heesch (OVH). De ondernemers Alwin en Paul hebben zich 

in Heesch gevestigd, niet slim? 

 

Lees hier verder 

 

Algemene info:   www.ondernemersverenigingheesch.nl 

Secretariaat:   Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch 

E  h.van.oort@vanoort.nl 

T  0412-457400     F  0412-459249     

 

 

http://www.demooibernhezekrant.nl/
http://demooibernhezekrant.nl/archief/44419-ondernemers-in-heesch-hebben-vertrouwen-in-de-toekomst
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

