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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Coronacalculator: alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij
Starters Succes: online ondersteuning tijdens coronacrisis
Meer informatie over maatregelen voor ondernemers en zzp'ers
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Coronacalculator: alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben sinds gisteren een nieuw corona-instrument voor
ondernemers, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de
overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële
positie de komende periode.
Aan toe zijn
Ondernemers komen door de coronacrisis acuut in de financiële problemen: omdat zij
hun bedrijf verplicht hebben moeten sluiten, vanwege de thuisblijfadviezen van de
overheid of door verstoorde (internationale) ketens. Vele ondernemers weten nu niet
goed waar ze in aan toe zijn. ‘Met de nieuwe calculator helpen we ondernemers
eenvoudig een weg te vinden in de steunmaatregelen die er zijn en welk effect ze
hebben op hun liquiditeitspositie’.
Actualiseren
De coronacalculator zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. Ondernemers
krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van
tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een
indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd
op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk
dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt
antwoord gegeven op veel gestelde vragen. De calculator, waaraan KPMG Meijburg
heeft meegewerkt, is veilig en werkt snel, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.
Veranderingen in de regelgeving worden verwerkt in de calculator.
Ga hier naar de coronacalculator.

Starters Succes: online ondersteuning tijdens coronacrisis
Een klankbord voor ondernemers om tijdens deze coronacrisis te sparren, van elkaar
kunnen leren en ervaringen uit te wisselen over een mogelijke aanpak en maatregelen
is er niet. Daarom organiseren Bizztopia en Starters Succes Oss Bernheze wekelijks
2 gratis online vragenuurtjes waarin je vragen kunt stellen aan experts, informatie
op kunt halen en sparren met collega-ondernemers.

Online vragenuurtjes:

• Woensdag 10.00u-11.00u Ondernemers Helpdesk
Elke woensdag tussen 10.00u en 11.00u kun je hier terecht voor je
ondernemersvragen over b.v. je boekhouding, marketing, huisstijl of website,
juridische vragen en acquisitie. Ook kunnen we je handvatten aanbieden om aan de
slag te gaan met opleiding en ontwikkeling.
Deelname: https://xxxxxxxxxxx
• Donderdag 13.30u – 14.30u Themabijeenkomst
Elke donderdag vindt er een themabijeenkomst plaats, deze start om 13.30u. Voor
april zijn onderstaande thema’s al ingepland. Houdt de agenda op onze website of
facebook in de gaten voor nieuwe thema.
16 april; Online vragenuurtje met Janet Ederveen van Rabobank Oss Bernheze
23 april: Online vragenuurtje met Willem van den Brand van de gemeente Bernheze
Deelname: https://xxxxxxxxxxx

Regelingen vanuit overheid:

Informatie over de coronacrisis kun je vinden op de website van de gemeente.
• ondernemersloket gemeente Bernheze

Gratis 1 op 1 ondersteuning of coaching:

Tevens kunnen we je 1 op 1 ondersteuning of coaching aanbieden. Heb je interesse
stuur dan een email met je gegevens en telefoonnummer naar info@starterssucces.nl
dan nemen we snel contact met je op.

Meer informatie over maatregelen voor ondernemers en zzp'ers
Gemeente Bernheze:
Coronavirus: informatie voor ondernemers en ZZP-ers.
Rijksoverheid:
Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers
Vragen over financiële regelingen
KvK:
Coronaloket
Regelingencheck

Ondernemersvereniging Heesch
Secretariaat: Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch
E: info@ondernemersverenigingheesch.nl
T: 0412 45 92 45

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@ondernemersverenigingheesch.nl toe aan uw adresboek.

