
 

 

NIEUWSBRIEF 

03-06-2016 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Drukkerij Wihabo zet leden OVH op reep chocolade 

 Tom Coronel op snelheid in 't Tunneke 

 Noordoost Brabant laat toch geen kansen op groei liggen? 

Financieringspoort Brabant biedt ondersteuning tot 30 juni 2016. 

 IGNITE Award kans voor startende social enterprises 

 Diplomaregister online 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

Drukkerij Wihabo zet leden OVH op reep chocolade 

 

Dinsdag 31 mei organiseerde Ondernemersvereniging Heesch (OVH) een 

bedrijfsbezoek bij lid Drukkerij Wihabo. Ca 50 leden werden meegenomen in de 

grillen van de grafische branche en hoe Wihabo hiermee omgaat. Enorm veel 

passie en keuzes durven maken waren de toverwoorden. Naast een mooi 

verhaal was er ook een rondleiding waarin we een kijkje kregen door het 

indrukwekkende machinepark waarmee Wihabo nagenoeg al het drukwerk kan 

leveren.  

 

Bij vertrek werden de aanwezigen nog verrast met een gepersonaliseerde 

chocoladereep (zie foto) van een relatie van Wihabo (Tony's Chocolonely) 

waarvoor Wihabo de wikkels print + inpakt/logistiek verzorgt. In 2015 gingen 

er 75.000 repen de deur uit in Geffen en in 1e 4 maanden 2016 al 45.000.  

 

Willy, Maria, Joris, Ruud en Bianca van Wihabo; hartelijk dank voor de 

geweldige avond. 

http://www.wihabo.nl/


 

 

Namens bestuur OVH: Michiel Peters 

Tom Coronel op snelheid in 't Tunneke 

Op 19 april jl ontving OVH Tom Coronel als spreker tijdens de 

ledenvergadering. Wat volgde was een boeiende presentatie vol persoonlijke 

anekdotes en tips & tricks rondom “ondernemen op internet”. En dit alles met 

een enorme snelheid (maar hoe kan het ook anders met deze coureur). 

 

Wat veel mensen niet weten is dat, naast racen, de familie Coronel ook enorm 

veel kennis heeft van webshops. Tijdens de presentatie werden we live 

meegenomen in zijn shops en aan de hand van deze voorbeelden volgden veel 

praktische handvatten hoe de lokale MKB’er hiermee om zou kunnen gaan. Na 

dit alles zijn er met Tom ook nog veel anekdotes uitgewisseld onder het genot 

van een drankje. Dit alles georganiseerd in een van de mooie ruimtes van ’t 

Tunneke.  

 

 

Noordoost Brabant laat toch geen kansen op groei liggen? 

Financieringspoort Brabant biedt ondersteuning tot 30 juni 2016. 

[bericht van Kamer van Koophandel ] 

Gaat het goed met uw bedrijf maar loopt u tegen financieringsgrenzen aan? 

Heeft u eerder geprobeerd om nieuwe financiering aan te trekken maar is het 

niet gelukt om de bank of financiers te overtuigen?  

 

U kunt tot 30 juni ondersteuning krijgen bij het opstellen van een 

financieringsplan. Een goed gesprek of een doortimmerd financieringsplan kan 



 

net dat zetje geven om uw onderneming verder te helpen. De helft van alle 

mkb’ers heeft moeite met het aantrekken van financiering en geeft aan niet te 

weten welke alternatieve financiers voor hen interessant zijn. Daarom 

ondersteunt provincie Noord-Brabant! U kunt uw financieringsvraag bespreken 

met een deskundige van de Kamer van Koophandel en samen bespreekt u hoe 

u uw eigen situatie kunt verbeteren.  

 

Wilt u in gesprek over groeifinanciering, gebruik dan de regeling van 

Financieringspoort Brabant. Wacht niet te lang, de regeling staat nog open tot 

30 juni. Mail financieringspoort@kvk.nl. 

 

Voor meer info zie www.kvk.nl/financieringspoortbrabant. 

IGNITE Award kans voor startende social enterprises 

De regio Noordoost-Brabant kent een nieuwe prijs voor startende social 

enterprises: de IGNITE Award. Deze prijs daagt ondernemers uit om met hun 

businessidee een échte sociale verandering in gang te zetten. Deelnemers 

maken kans op professionele begeleiding in het opzetten en klaarstomen van 

hun sociale onderneming plus een investeringsbedrag van €50.000 of 

€100.000.  

 

De plannen mogen zich in de ideeënfase bevinden, de onderneming mag in de 

startblokken staan of maximaal twee jaar actief zijn.  

 

De inschrijfperiode voor de IGNITE Award start op 1 juni en loopt tot en met 31 

juli 2016. Aanmelding verloopt via een online inschrijfformulier en door 

inzending van een beknopt businessplan, een videopitch van maximaal twee 

minuten en curriculum vitae van de ondernemer(s). Uit alle aanmeldingen 

worden zes finalisten geselecteerd. Zij pitchen op donderdag 6 oktober 2016 

hun businessplan voor een gerenommeerde vakjury. 

 

Voor meer info zie www.IGNITEaward.nl 

 

De IGNITE Award wordt georganiseerd door de Stichting Anton Jurgens Fonds. 

Diplomaregister online 

[www.mkb.nl]  

Kent u het diplomaregister al? Het diplomaregister is een online register waarin 

meer dan 8 miljoen diplomagegevens staan opgeslagen. Het gaat om 

diplomagegevens van onderwijsinstellingen die door het ministerie van OCW 

zijn bekostigd. 

 

Het diplomaregister wordt beheerd door DUO en het heeft drie doelen: 

fraudebestrijding, lastenverlichting en het is een digitale voorziening bij brand 

of diefstal van het originele diploma. 

 

mailto:financieringspoort@kvk.nl
http://www.kvk.nl/financieringspoortbrabant
http://www.igniteaward.nl/
http://www.mkb.nl/


 

Wat kunt u ermee? U hoeft uw werknemers geen kopie meer te vragen van het 

diploma, maar u kunt vragen om een digitaal uittreksel aan u door te sturen. 

 

Kijk voor meer informatie op de website: duo.nl/diplomaregister of download de 

bijlagen op op deze webpagina.  

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

E  h.van.oort@vanoort.nl    T  0412-457400   

 

  

 

 

https://www.duo.nl/particulier/diplomas/over-mijn-diploma/diplomaregister.jsp
https://www.mkb.nl/weekbulletin/diplomaregister-online
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