
 

 

NIEUWSBRIEF 

02-10-2016 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Vooraankondiging ledenvergadering 31 oktober 

 12 oktober informatieavond over glasvezel in Bernheze 

 Business Event op 15 oktober: 80% van de tickets verkocht! 

 MKB Trends 2017 

 Bestemming vrijkomende agrarische gebouwen in Bernheze 

 Uitnodiging crowdfundingweek 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Vooraankondiging ledenvergadering 31 oktober 

Op maandagavond 31 oktober staat een ledenvergadering gepland. Reserveer 

deze datum alvast in uw agenda.  

Locatie: Restaurant ‘t Bomenpark.  

 

Meer info volgt binnenkort. 

12 oktober informatieavond over glasvezel in Bernheze 

[Stichting Glasvezel Bernheze - Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze] 

In oktober en november worden informatieavonden georganiseerd over 

glasvezel in Bernheze. Ondernemers in Bernheze zijn met name welkom op 12 

oktober om 19:30 uur in Zaal Kerkzicht in Loosbroek. 

 

Op deze avond wordt u geïnformeerd door: 

 De Stichting Glasvezel Bernheze  

 De Gemeente Bernheze  

 E-fiber, de maatschappij die het initiatief neemt om in Bernheze 

glasvezel aan te leggen  

 TriNed, die als provider de dienstverlening op dit glasvezelnet gaat 



 

verzorgen 

U wordt geïnformeerd over de voordelen van glasvezel boven andere systemen. 

U krijgt uiteraard ook alles te horen over de gang van zaken, de aanleg, uw 

aansluiting, uw abonnement, de overstapservice, etc.  

Business Event op 15 oktober: 80% van de tickets verkocht! 

[Bernhezer Business Event 2016] 

Het gaat hard met de kaartverkoop. Allemaal extra vitamines!! 

Wil je erbij zijn? Bestel dan kaarten via www.bernhezerbusinessevent.nl.  

 

Want het is bijna zover. Op zaterdag 15 oktober vindt het Bernhezer 

Business Event 2016 plaats in de Pas in Heesch. Een jaarlijks event waar 

ondernemend Bernheze elkaar kan ontmoeten en inspireren. De Bernhezer 

ondernemer en jonge ondernemer van 2016 worden op een feestelijke wijze 

bekend gemaakt. Het thema is Vitamine BBE, gebaseerd op vitamine 'R' van 

relatie, een belangrijke voedingsstof voor u als ondernemer. 

 

De voorbereidingen zijn in volle gang en het beloofd weer een verrassende 

avond te worden. Laagdrempelig met grappig en swingend entertainment, 

lekker eten, twee trotse winnaars en natuurlijk een gezellige feestavond. 

Netwerken of genieten of genietend netwerken; het kan allemaal. 

MKB Trends 2017 

[www.mkb.nl]  

Ondernemen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) krijgt in 2017 een andere 

betekenis. Dat blijkt uit de drie MKB Trends 2017. Deze zijn opgesteld door 

Dutch Network Group (DNG), autoriteit op het gebied van ondernemerssupport 

en gelieerd aan MKB-Nederland, op basis van gesprekken met experts, eigen 

observaties en de MKB Monitor. 

 

 

De drie MKB Trends voor 2017 zijn: 

1. van oude naar nieuwe structuren 

2. van vaste segmenten naar vloeibaar gedrag 

3. van straks naar nu, gewoon omdat het kan.  

 

Voor een nadere toelichting: lees het hier complete bericht.  

 

 

 

http://www.bernhezerbusinessevent.nl/
https://www.mkb.nl/
https://www.mkb.nl/weekbulletin/mkb-trends-2017


 

Bestemming vrijkomende agrarische gebouwen in Bernheze 

[bericht  Gemeente Bernheze] 

Hoe gaan wij in Bernheze om met de vrijkomende agrarische gebouwen? De 

gemeente Bernheze organiseert op 10 oktober in Loosbroek een dialoogavond 

over dit onderwerp. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor iedereen die mee 

wil denken hoe wij als Bernheze deze transitie gaan faciliteren.  

 

De komende tijd zullen steeds meer agrarische ondernemers stoppen met hun 

agrarische bedrijfsvoering. Alleen al voor de gemeente Bernheze gaat het om 

circa 100.000-150.000 m2 tussen 2012 en 2030. Gedeeltelijk zullen deze 

stallen hergebruikt kunnen worden. De vraag is dan ook hoe kunnen we deze 

vrijkomende gebouwen opnieuw economisch gebruiken. 

 

Hebt u hier ideeën over en wilt u hierover in overleg met de gemeente, kom 

dan op maandag 10 oktober naar de Wis in Loosbroek. Op deze avond zijn 

zowel de raadsleden als de marktpartijen aanwezig om hierover te discussiëren. 

 

Zie hier voor het volledige bericht en het programma. 

Uitnodiging crowdfundingweek 

[branchevereniging Nederland Crowdfunding] 

 

In sommige branches wordt crowdfunding nog altijd vooral geassocieerd met 

start-ups. Specifieker nog: met hippe, innovatieve ondernemingen met een 

hoge aaibaarheidsfactor. En dat is zonde, want juist groeiondernemers, uit 

allerlei branches, maken inmiddels in steeds grotere getale gebruik van 

crowdfunding. 

  

Crowdfunding kan groeiondernemers niet alleen een broodnodige oplossing 

bieden om hun groei te financieren, maar wordt ook ingezet t.b.v. het 

genereren van zichtbaarheid, klantenwerving en marktonderzoek. Het 

afgelopen halfjaar werd er in Nederland 86 miljoen euro opgehaald via 

crowdfunding: het verdubbelt elk jaar. We zien dat inmiddels ook ondernemers 

in uw branche gebruik beginnen te maken van crowdfunding. Tegelijkertijd is 

het voor deze groeiondernemers vaak nog lastig om in te schatten of 

crowdfunding hen past en wat het vergt om succesvol te crowdfunden.  

 

Daarom nodigen we u van harte uit samen met andere leden gebruik te maken 

van Crowdfunding Week (11, 12 en 13 oktober) om hier verandering in te 

brengen. Deelname is kosteloos. 

 

Voor meer info en aanmelden zie: www.tartcrowdfunding.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Simon Douw 

Directeur branchevereniging Nederland Crowdfunding 

http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
http://startcrowdfunding.nl/nieuws/crowdfunding-week-2016/


 

startcrowdfunding.nl 

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

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