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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Digitale ledenvergadering op 24 november met voorstel korting op contributie 2021
Nieuw lid: Raadhuys Makelaars
Nieuw lid: Wijnhandel van Helden
Vul in: enquête MKB Vriendelijkste Gemeente 2020
Initiafief: Bernheze Onderneemt...
Je bedrijf online beschermen? Doe een cyberscan
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Digitale ledenvergadering op 24 november met voorstel korting op
contributie 2021
De jaarlijkse ledenvergadering gaat dit jaar digitaal! Gezien de huidige situatie met
corana kunnen we helaas niet anders. De geplande datum is 24 november. Nadere info
volgt nog.
Contributie 2021
Het geplande programma van 2020 voor onze leden is dit jaar behoorlijk in de war
geschopt door het virus en we beseffen ook dat de ondernemersvereniging dit jaar niet
heeft kunnen brengen wat we ervan mogen verwachten. Het schrappen van bijna alle
bijeenkomsten betekent ook dat we dit jaar minder geld uitgeven. Daarom willen we
vooruitlopend op de ledenvergadering alvast aankondigen dat we om die redenen de
contributie voor 2021 willen verminderen met 75% van wat een lid heeft betaald in
2020.

Nieuw lid: Raadhuys Makelaars
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Angelique Vos:
“Een huis kopen of verkopen is een ingewikkeld en vaak ook een emotioneel proces
waarbij het prettig is om te kunnen vertrouwen op een deskundige makelaar. Raadhuys
Makelaars verstaat het vak als geen ander. Sinds medio oktober 2020 hebben we naast
onze vestiging in Rosmalen nu ook een kantoor in hartje Heesch. Wij - Bram Backx,
Hêrold Kapteijns en ik - geloven in de aantrekkingskracht van wonen in Heesch en
directe omgeving. En niet in de laatste plaats omdat ik hier al jaren met veel plezier
woon.
Wij weten wat de huizenmarkt beweegt en waar jouw kansen liggen. We bieden
houvast en zekerheid. En geloven dat we het verschil kunnen maken bij de invulling
van jouw woonwensen. Als NVM-makelaar kun én mag je bouwen op
onze deskundigheid, betrouwbaarheid én onafhankelijkheid. Ons enthousiasme en onze
persoonlijke en transparante aanpak, of het nu gaat om aan- of verkoop van een
woning of om een taxatie, staat als een huis. Alles draait om die tevreden glimlach op
jouw gezicht!”
Adres: Schoonstraat 2D Heesch

Nieuw lid: Wijnhandel van Helden
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Ronald van Helden:
"Heerlijke wijnen, goed advies en service met een glimlach, dat is Wijnhandel van
Helden. Volledig onafhankelijk en altijd op zoek naar die ene mooie wijn. Onze
zoektocht naar mooie wijnen is er één die nooit ophoudt! En de resultaten hiervan
delen we graag met onze mede wijnliefhebbers.
Wij bieden een grote verscheidenheid aan wijnen. Van aangename wijnen voor de
beginnende wijndrinker tot prachtige complexe wijnen voor de echte wijnfreak. Een
groot gedeelte van ons assortiment vind je ook in onze webwinkel. Daarnaast hebben
we een zeer uitgebreid assortiment aan prachtige exclusieve wijnen uit Frankrijk, Italië
en Spanje die we uitsluitend via onze winkel verkopen.Informeer gerust naar de
mogelijkheden."
Adres: 't Dorp 57E Heesch

Vul in: enquête MKB Vriendelijkste Gemeente 2020
Ondernemers zijn maatschappelijk van belang voor het economisch klimaat en de
bedrijvigheid. Daarom staat ondernemersdienstverlening door gemeenten als thema op
de agenda. Snelle en oplossingsgerichte (digitale) dienstverlening, beperking van
regeldruk en goede communicatie zijn essentieel in de samenwerking met
ondernemers.
Daarom reikt MKB-Nederland ook dit jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste
ondernemersklimaat.
De verkiezing van de "MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland dient als een
stimulans voor gemeenten om zich meer in te spannen voor ondernemers. Heeft u
goed contact met uw gemeente, of is de gemeente een blok aan uw been? Daarnaast
zijn wij als gemeente benieuwd naar uw mening over onze dienstverlening gedurende
de huidige coronacrisis.
Als gemeente Bernheze doen wij dit jaar mee met deze verkiezing en zijn we benieuwd
naar uw mening als ondernemer van onze gemeente.Bent u eigenaar, bedrijfsleider of
directeur? Laat ons weten hoe MKB-vriendelijk het beleid van de gemeente Bernheze
is. Via https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/bernheze of de QR code komt u bij een
digitale enquête. We willen u vragen deze enquête deze week nog in te vullen.
Dit kost slechts 5 minuten van uw tijd en is volledig anoniem en vertrouwelijk.
[bericht gemeente Bernheze]

Initiafief: Bernheze Onderneemt...
De Samenwerkende Ondernemersvereningen Bernheze (SOB) en de gemeente werken
samen om de ondernemers in Bernheze meer in de schijnwerpers te zetten.
Hiertoe zijn we onlangs gestart met een maandelijkse pagina in DeMooiBernhezeKrant.
Klik hier voor de hele pagina (met ons lid Michiel van de Wetering van Fietsplezier.)

Je bedrijf online beschermen? Doe een cyberscan
Ransomware, DDoS-aanvallen, phishingmails: de kans is groot dat jouw bedrijf vroeg
of laat te maken krijgt met cybercrime. Hoe kwetsbaar is je onderneming? Dat kun je
testen met een cyberscan.
Lees hier verder
[bericht van KVK]

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.

