
 

 

NIEUWSBRIEF 

07-07-2016 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Reminder: uitnodiging vakantie BBQ - borrel op 14 juli 

 Nieuw lid: Depot Heesch 

 OAMKB is genomineerd voor de Nationale Business Succes Award 

 Valse factuur BUMA-STEMRA 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Reminder: uitnodiging vakantie BBQ - borrel op 14 juli 

Aan alle leden van de Ondernemersvereniging Heesch. 

 

Hierbij nodigen wij u graag uit om, eventueel samen met uw partner, een 

gezellige en lekkere avond te komen beleven. 

  

Op donderdag 14 juli a.s. organiseert de Ondernemersvereniging Heesch haar 

jaarlijkse 

                                vakantie BBQ - Borrel 
 

Locatie:   Pannenkoekenhuis Heesch, Osseweg 8 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Wanneer u zin hebt in een leuke avond meldt u zich dan snel aan. Tot en met 2 

personen is de BBQ/Borrel geheel gratis. 

 

Bij meer dan 2 personen (wel alleen eigenaren/vennoten) vragen we een eigen 

bijdrage van € 15,- per extra persoon. Deze bijdrage kan overgemaakt worden 

naar Ondernemersvereniging Heesch, NL21 RABO 0120 0705 45. 

 

U kunt zich tot dinsdag 11 juli aanmelden door te mailen met hoeveel personen 

u aanwezig bent naar h.van.oort@vanoort.nl 

 

http://www.pannenkoekenhuisheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl


 

Nieuw lid: Depot Heesch 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

Adres: 't Dorp 61a 

website: www.depot-heesch.nl 

 

Onderneemster Carin Boeijen: 

 

Een winkel is eigenlijk niet de goede benaming voor Depot. Het is meer een 

ontmoetingsplek. Een plek waar je je thuis voelt. Bij Depot kun je terecht voor 

mooie producten zoals woonaccessoires, keukengerei en boeken maar ook voor 

een goede kop koffie met iets lekkers. Naast een winkelgedeelte biedt Depot 

nog veel meer. De bovenverdieping leent zich namelijk uitstekend als 

vergaderruimte of expositieruimte. Een ruimte die gehuurd kan worden tegen 

relatief lage kosten of tegen het leveren van wederdiensten.  

  

Bij Depot werken jongeren van Partners in Zorg. Allemaal mooie mensen, 

boordevol kwaliteiten, maar die moeite hebben die zelf te ontwikkelen. Depot is 

een veilige plek bieden waar deze jongeren hun eigen kwaliteiten en interesses 

kunnen ontdekken. 

  

Loop rustig binnen bij Depot met vragen of ideeën. We denken altijd graag in 

mogelijkheden om samen tot het beste resultaat te komen.   

OAMKB is genomineerd voor de Nationale Business Succes 

Award 

Van ons lid Alex Mehlbaum van OAMKB ontvingen we eind juni het volgende 

bericht: 

 

Vandaag werden we blij verrast met het nieuws dat OAMKB is genomineerd 

voor de Nationale Business Succes Award!! We zitten bij de laatste 5 van deze 

brancheprijs, zonder dat we ons daarvoor hebben aangemeld! Per branche 

worden er 5 genomineerd waarvan er uiteindelijk 1 de winnaar is.  

 

In 2009 was er zo’n slechte vibe in Nederland door de economische crisis, dat 

het NBSA-instituut het als zijn taak zag om die positieve vibe weer terug te 

krijgen, de winnaar is een voorbeeld bedrijf in de branche en inspiratie voor 

andere bedrijven. 

 

De hoofdprijs bestaat naast enorme publiciteit in het FD, AD, Quote, BNR, 

Elsevier en RTL 7 ook uit een geldprijs van maar liefst €100.000,-.  

http://depot-heesch.nl/
http://www.onlineaccountantsmkb.nl/
http://www.nbsa-instituut.nl/onderzoek


 

Valse factuur BUMA-STEMRA  

[[www.mkb.nl]  

De Fraudehelpdesk waarschuwt over een valse factuur van BUMA-STEMRA 

verstuurd die bedrieglijk echt lijkt. 

 

In mei dit jaar waarschuwde de Fraudehelpdesk ook al voor een spooknota, 

onder de naam van Bureau Stemra. Deze spooknota doet opnieuw de ronde 

maar is nu voorzien van het logo van Buma-Stemra en ziet er daardoor echter 

uit. 

 

De nota is nagenoeg een kopie van de frauduleuze facturen die onlangs uit 

naam van BureauStemra verstuurd zijn. Alleen zijn ze dit keer valselijk 

voorzien van het logo en KvK-nummer van de echte Buma-Stemra, de 

muziekrechtenorganisatie. Het bankrekeningnummer is ditmaal een Oostenrijks 

nummer : AT28 1200 0501 7600 2723. 

 

Volgens een woordvoerder van Buma-Stemra is de factuur bedrieglijk echt, 

maar gaat het wel degelijk om een spooknota, een nepfactuur waar geen 

betaalverplichting voor geldt. Buma-Stemra waarschuwt hier zelf ook voor op 

de website. 

 

Een voorbeeld van de nep-factuur is te zien op de website van de 

Fraudehelpdesk (klik op het verkleinde beeld van de factuur). 

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

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

 

  

 

 

https://www.mkb.nl/
https://www.fraudehelpdesk.nl/alerts/valse-factuur-bumastemra-bedrieglijk-echt/
https://www.fraudehelpdesk.nl/alerts/valse-factuur-bumastemra-bedrieglijk-echt/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

