Bekijk de webversie

nieuwsbrief
15-03-2022
Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
6 april ondernemerscafe / ondernemersbijeenkomst
18 mei bedrijfsbezoek bij Automaterialen Heesch - save the date
Nieuw lid: B&B en vergaderlocatie Erve Jonkerhoeve
"Van meer naar beter" - actieprogramma gemeente Bernheze
Wijs je werknemers op 1000 euro STAP-budget voor scholing
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

6 april ondernemerscafe / ondernemersbijeenkomst
Op 6 april organiseren we een uitdagende bijeenkomst met een leuke en vooral
gezellige activiteit die je zeker niet wilt missen.
Bereid je voor op een competitief samenzijn met maar één groep als uiteindelijke
winnaar.....
De avond wordt natuurlijk volledig verzorgd met hapjes en drankjes.
Programma:
• opening
• uitleg activiteit door Marieke Borkus van Bedrijfshelden
• start activiteit
• prijsuitreiking
• gezellig samen zijn.
Locatie: De Pas
Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Doe mee en meld je aan!
Éen van de doelstellingen van de ondernemersvereniging is dat de ondernemers in
Heesch elkaar beter leren kennen. Deze avond is daar met name op gericht.

18 mei bedrijfsbezoek bij Automaterialen Heesch - save the date
Op woensdagavond 18 mei bezoeken we Automaterialen Heesch. Partners van leden
zijn ook van harte welkom.
Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Nieuw lid: B&B en vergaderlocatie Erve Jonkerhoeve
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Marjolan van Gerwe:
Vanaf 2021 zijn we een B&B met vergaderlocatie gaan runnen op het erf waar we
wonen.
Inmiddels hebben we uit alle delen van het land al gasten in onze landelijk ingerichte
B&B mogen ontvangen. Ook hebben we al veel vergaderingen, meetings en trainingen
gehad in de vergaderlocatie. Deze is geschikt tot en met 20 personen en is te
combineren met een overheerlijke lunch of diner. Ook is het mogelijk om diverse
workshops te boeken zoals schapen drijven, honden spiegelen of een spel via
bedrijfshelden.nl.
En mocht je zelf niet hier overnachten omdat je in Heesch woont: je kunt met een
mooie cadeaukaart iemand een overnachting in de B&B cadeau doen.
Om een indruk te krijgen van onze mooi ingerichte locatie kun je kijken op insta
@ervejonkerhoeve of op onze website.
Adres: Venhofstraat 3, Heesch

"Van meer naar beter" - actieprogramma gemeente Bernheze
[bericht van de gemeente Bernheze]
In navolging van de Economische Visie Bernheze ‘Van meer naar beter’ 2021 -2026, is
afgelopen december het bijbehorende actieprogramma vastgesteld door het college.
Met het actieprogramma geven we concreet uitvoering aan de Economische Visie
Bernheze en zetten we een volgende stap in de economische doorontwikkeling van de
gemeente Bernheze.
We zetten ons in om de dienstverlening naar de ondernemers te verbeteren en
voldoende ruimte te bieden om te kunnen ondernemen. Maar we gaan ook meer
verbindingen leggen tussen de verschillende gebieden en/of de verschillende
bedrijfstakken in onze gemeente. Meer de kwaliteiten benutten van onze ondernemers
zelf en deze versterken.
» lees hier verder en bekijk het actieprogramma

Wijs je werknemers op 1000 euro STAP-budget voor scholing
[bericht van KVK]
Het STAP-budget is een opleidingsbudget voor werkzoekenden en werkenden. Ook voor
werkgevers heeft dat voordelen. Je personeel kan zich hiermee ontwikkelen, en dat
geeft mogelijkheden om te groeien met je bedrijf. 3 voordelen uitgelicht, plus tips om
je werknemers te enthousiasmeren.
Op 1 maart 2022 treedt het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) in werking.
Dit vervangt de fiscale aftrekpost scholingskosten, de voormalige privé-aftrekpost voor
studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting. Met het STAP-budget kunnen
werkzoekenden en werkenden in loondienst per jaar een aanvraag ter waarde van
maximaal 1000 euro per persoon indienen voor een opleiding. Die aanvraag dienen ze
zelf in bij het UWV. Als werkgever kun je je werknemers informeren over de subsidie en
hen stimuleren om een aanvraag te doen.
» lees hier verder

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.

