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nieuwsbrief
09-01-2021
Beste {{voornaam}},
Namens het gehele bestuur wensen wij iedereen een gezond en succesvol 2021 toe,
waarin we hopelijk snel weer op normale wijze kunnen ondernemen.
Bijgaand in deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
Nieuw lid: PE Projects
Webinar Bernheze ondernemers steunen met kennis elkaar
Ondersteuning om te bouwen aan een nieuwe toekomst.
Actie Hart voor Heesch (van WIJ Heesch)
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Nieuw lid: PE Projects
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Edgard Kosman:
Wij zijn een totaalleverancier van online media. Van idee naar realisatie met het juiste
advies.
Web & Webdesign
Bij PE projects staat een team van professionals u bij met de grafische vormgeving en
webdesign. Dit kan bij het uitkiezen van een aansprekende domeinnaam, het
selecteren van de juiste hosting maar ook de integratie van interactieve applicaties
voor uw website.
Maatwerk Webdevelopment
Maatwerk webdevelopment oplossingen, daar staan wij voor. Met specifieke vakkennis
en een persoonlijke aanpak verzorgen wij oplossingen voor onze klanten. De
oplossingen die we voor onze klanten maken sluiten 100% aan bij de wensen en eisen.
Marketing
Hoe haalt u het maximale uit uw campagnes (Return on investment)? Welke media
lenen zich voor uw dienst en/of product? Hoe kan ons bedrijf tegen lage kosten het
maximale uit bijv. sociale netwerken en Google (SEO/SEA) halen. Laat ons u
meenemen in de wereld van de nieuwe media.
We don’t just build websites, we build your business!
Adres: 't Dorp 108, Heesch

Webinar Bernheze ondernemers steunen met kennis elkaar
De donkere dagen waren zelden zo donker. Het land is op slot. Prettige feestdagen
staan in een ander licht. Na de horeca zijn nu ook heel veel winkels letterlijk dicht en
tal van bedrijven hebben het loodzwaar. De onzekerheid neemt toe. Dat vraagt om hulp
en als gemeenten steunen we waar mogelijk. Juist in onzekere tijden is het van belang
om samen te werken. Want iedere ondernemer heeft zijn eigen vragen, ideeën, kennis
en aanpak. Maar ondernemers hebben vaak mogelijk ook oplossingen om weer wat
licht te zien. Daarom ben ik door de kernen en winkelcentra gegaan om een luisterend
oor te bieden en om informatie op te halen.
Wat het heeft opgeleverd?
Heel veel vragen waarvoor we alles aan doen om er een passend antwoord op te
vinden. Om voor zoveel mogelijk ondernemers in onze gemeente maatwerk te bieden
gaan we aan de slag om begin 2021 een Webinar te organiseren voor en door Bernheze
ondernemers. Uit gesprekken met ondernemers komen mogelijk inzichten voort die
ook jou wellicht verder kunnen helpen. We hebben lokale kennis en expertise gezocht
en gevonden. Denk aan partners die informatie en voorbeelden in alle breedte kunnen
geven over de belastingmaatregelen. Maar ook vanuit de gemeente geven we graag
advies over de Steunmaatregelingen. De bank zal financiële tips en mogelijkheden met
voorbeelden laten zien. Ook de ondernemer als mens is onderwerp van gesprek. Zo
gaan we samen de coronaproblemen op het gebied van ondernemen gezamenlijk te lijf.
Via deze weg komen we als sterk ondernemend Bernheze door deze Corona tijd.
Wanneer? Begin 2021, via de belangen verenigingen en DeMooiBernhezeKrant word je
uitnodigt om hieraan deel te nemen.
[Bericht Willem van den Brand, Gemeente Bernheze]

Ondersteuning om te bouwen aan een nieuwe toekomst.
Wilt u uw bedrijf aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Heeft u behoefte aan
ondersteuning om ‘fit for future’ te worden? Dan kan het ondersteuningsprogramma
Future Fit helpen om het businessmodel aan te passen en in te spelen op de
veranderingen in de markt.
Kaders deelname Future Fit
U heeft een onderneming die vóór de crisis gezond was en in potentie een gezond
toekomstperspectief heeft.
U heeft minimaal 2 werkzame personen in dienst.
U bent bepalend voor het beleid en bevoegd te beslissen.
U bent gevestigd in de regio Noordoost-Brabant.
U maakt reeds gebruik van de crisisregelingen en hebt maatregelingen getroffen
om kosten te reduceren.
U heeft inzicht in financiën huidige situatie.
Meer info en aanmelden

Actie Hart voor Heesch
Beste ondernemer,
Inmiddels is wel duidelijk geworden hoe
ontzettend moeilijk het is om als
ondernemer in deze tijd het hoofd boven
water te houden.
En WIJ, van Stichting WIJ, HEESCH zijn er niet alleen voor de gezinnen die nu, of al
langer afhankelijk zijn van de Voedselbank of 'Eten over? Regio Bernheze'. WIJ zijn er
ook voor jullie … ondernemers, die het kloppend hart van ons dorp vormen.
Ondernemers die normaal gesproken tijdens alle acties klaar staan en waarbij iedereen
die ondernemers weet te vinden.
En nu zijn de rollen omgedraaid….
Bedrijven kunnen Wij helaas niet redden, maar wel hebben WIJ oog voor de mens en
het gezin achter de ondernemer.
Nu is het tijd dat WIJ iets voor jullie proberen te betekenen.
DUS
Heb je het nu echt even moeilijk en kun je om wat voor reden dan ook een extraatje
gebruiken in de vorm van een tegoedbon voor boodschappen?
Dan kun je je ANONIEM aanmelden op onze website. ( www.wijheesch.nl)
Ga naar de pagina HART VOOR HEESCH en geef je op.
Zodra je je aangemeld hebt, zorgen wij ervoor dat je de bonnen thuis ontvangt.
Jullie gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en nooit en te nimmer
gedeeld met derden! WIJ handelen vanuit AVG en hebben zwijgplicht.
Gaat jouw hart als ondernemer hier ook harder van kloppen en kun je iets betekenen
voor je medeondernemer?Dan kun je natuurlijk ook een bedrag doneren. WIJ,
HEESCH zorgt ervoor, dat het op de juiste plek terecht komt!
Ons bankrekening nummer is NL 87 RABO 0354 3442 42 o.v.v. HART VOOR HEESCH
Dank jullie wel namens Team WIJ, HEESCH
Stichting WIJ, HEESCH
T: 06-12997409
@: info@wijheesch.nl
wijheesch.nl
NL 87 RABO 0354 3442 42

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.

