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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Jouw aller allereerste op de veiling?
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Binnen 3 uur een concreet actieplan voor een complex probleem
OndernemersLift+ biedt ondersteuning voor mkb-bedrijven om aan een nieuwe
toekomst te bouwen
'Blijf Alert'. Campagne tegen fout geld
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Jouw aller allereerste op de veiling?
bericht van Aangenaam Heesch
Beste ondernemer,
Vanuit Aangenaam Heesch kunnen wij samen de door de coronacrisis zwaar getroffen
horeca in Heesch een handje gaan helpen. Ook diverse winkels, muzikanten,
sportscholen, en andere flink benadeelden verdienen onze ondersteuning. Dat gaan we
doen door items/kavels te veilen via de site www.aangenaamheesch.allerallereerste.nl.
We roepen jou als ondernemer op om z.s.m. één of meerdere items (kavels) bij ons
aan te leveren. Een item is het onderwerp dat geveild kan worden. De internetsite
verwijst naar de aller allereerste, en bij voorkeur heeft het aangeboden item daarmee
te maken. Denk hierbij aan het als eerste weer ouderwets genieten van een gerecht,
een compleet diner, feestavond, arrangement, optreden, training(sprogramma) of wat
dan ook. Bij voorkeur origineel en de moeite waard om op te bieden.
Deelname kost je helemaal niets. De opbrengst kan voor jouw onderneming zijn, je
kan het voor één of meerdere getroffen collega’s doen óf voor alle deelnemers aan de
site. Maar liefst 95% van de veiling van jouw item gaat naar jouw organisatie/doel,
slechts 5% is voor het dekken van de kosten voor de ontwikkelaar van het platform.
Doe mee. Beschrijf even duidelijk en inspirerend het onderwerp (of onderwerpen als je
meer items indient), of er een minimum vereiste opbrengst geldt, voor wie de
opbrengst bedoeld is (noem je niemand, dan wordt de opbrengst verdeeld over alle
deelnemers aan de site) én lever een inspirerend (foto)beeld aan. Stuur het bij
voorkeur vandaag al per mail op naar secretaris@aangenaamheesch.nl, want we willen
snel van de kant.
De site zal online zijn t/m 2e Paasdag (of korter indien de overheid eerder besluit om
de deuren verder te openen).
Ken je een andere ondernemer die ook beslist gebaat is met deelname, dan wijs hem/
haar ook even op de site. Via www.aangenaamheesch.allerallereerste.nl kan men zich
ook opgeven voor deelname.
Samen zijn wij Aangenaam Heesch. In goede én mindere tijden.
Met aangename groet,
Stichting Aangenaam Heesch
Arend-Jan Top

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Bericht van gemeente Bernheze
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen
zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels
uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben
daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is
er de TONK.
Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de
gemeente voor als u (tijdelijk) minder inkomen heeft als gevolg van de
coronamaatregelen. En u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw
woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente.
>> lees meer

Binnen 3 uur een concreet actieplan voor een complex probleem
Het kan met Design Thinking!
Design Thinking is een methode om op een praktische en creatieve manier problemen
op te lossen. Met Design Thinking helpt u uw organisatie écht verder, met frisse ideeën
en een concreet actieplan. In een online workshop van 3 uur behandelen we de
complexe vraagstukken van alle (max.) 7 deelnemers van de Design Thinking
Workshop. Expert Anne-Marie Sweep loodst u tijdens de workshop door alle stappen
van het zogenoemde ‘design thinken’. Erg leerzaam en bovendien een mooi moment
om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen met werkgevers en HR-managers uit
de regio.
Data volgende workshops: 19 april en 20 mei.
>>meer info op de website van WSP Noordoost-Brabant

OndernemersLift+ biedt ondersteuning voor mkb-bedrijven om aan
een nieuwe toekomst te bouwen
Wil je weten hoe je jouw bedrijf slim door Corona loodst? Zie je als ondernemer nog
steeds voldoende kansen en wil je die goed benutten?
Word Future Fit met het gratis ondersteuningsprogramma van OndernemersLift+. Werk
samen met ons aan de omzet van morgen! OndernemersLift+ biedt ondersteuning voor
mkb-bedrijven om aan een nieuwe toekomst te bouwen.
Samen met onze business developers en gelijkgestemde collega's helpen wij
ondernemers om hun businessmodel aan te passen en in te spelen op de
veranderingen in de markt!
We hebben inmiddels al ruim 40 ondernemers geholpen, maar er is ruimte om meer
ondernemers te ondersteunen. Maak hiervan gebruik. Het is een prachtig sparring
moment voor nieuwe ideeën, producten, diensten voor je bedrijf.
>> meer info
>> aanmelden

'Blijf Alert'. Campagne tegen fout geld
Het ministerie van Justitie en Veiligheid is gestart met de campagne 'Blijf Alert' om
ondernemers te waarschuwen voor fout geld. De campagne wil ondernemers alert
maken op signalen die wijzen op pogingen van criminele inmenging en de risico’s van
criminele investeringen in hun bedrijf.
Door de coronacrisis verkeren veel bedrijven in zwaar weer. Het risico ligt op de loer
dat malafide investeerders daarvan misbruik willen maken en proberen hun crimineel
verdiende geld wit te wassen. De campagne wijst bijvoorbeeld op de gevaren van
zogenaamde 'hulp' van criminelen en dubieuze aanbiedingen en roept op om verdachte
situaties te melden en in gesprek te gaan over mogelijke acties. Hierbij wordt verwezen
naar politie (wijkagent) of Meld Misdaad Anoniem (M.).
>> meer info op de website van het CCV
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