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Bij Sportcentrum Aerofit zijn
mensen geen streepjescode
En verder:
- Weervrouw Helga van Leur komt naar AOL
- ZZP-Steunpilaar regelt grootschalige verhuizingen
- Samen met BKL op onderzoek uit
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Verliefd!

Column

Ik val maar meteen met de deur in huis. Ik ben verliefd! Nu hoef je niet gelijk
van verbazing van je stoel te rollen door mijn amoureuze leven. De verliefdheid
waar ik het over heb, is anders dan je misschien zou vermoeden. Ik ben er
achter gekomen dat ik verliefd ben op Langedijk. Op de manier hoe we met
elkaar omgaan en wat we voor elkaar betekenen. Een paar weken geleden
organiseerde ik in mijn winkel een modeshow. Terwijl ik het eindresultaat in een
bomvolle winkel aanschouwde, realiseerde ik mij dat we zo lekker dorps zijn
met elkaar. We zijn niet van de deftige fratsen of hoogdravende woorden. Doe
maar gewoon. Samen bepalen we de sfeer. Speciaal voor de modeshow had
ik een dame uit het oosten van het land laten komen om het geheel aan
elkaar te praten. Af en toe stond ze raar te kijken naar wat zich allemaal voltrok
in de winkel. Ik kon er alleen maar om lachen. Het hoort bij Langedijk.
In ons bedrijfsleven mis ik die saamhorigheid de laatste jaren een beetje. Ieder
is voor zich bezig. Ondernemers bekommeren zich, in tegenstelling tot de
plaatselijke bevolking, niet om elkaar. Het lijkt er bijna op dat het ineens andere
Langedijkers zijn. Dat is jammer. Want ook in de ondernemerswereld kunnen we
het verschil maken als we samen de sfeer bepalen. Ik herinner mij de toespraak
van Annemarie van Gaal tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst. Woordelijk
vertelde ze dat ondernemers het niet alleen kunnen. Samen bereik je meer.
Dat geldt ook voor ons. We moeten niet verstikken in individualisering.
Ik geloof trouwens niet dat het altijd onwil is. Mijn ervaring is dat wanneer je
een ondernemer vraagt iets samen te doen, je altijd een gewillig oor treft. Als je
iets voorstelt willen velen meewerken. Maar uit zichzelf komen maar weinig
ondernemers uit hun cocon. Dat is een gemiste kans. Ik weet zeker dat er
prachtige dingen ontstaan wanneer we het samen doen. Kom op met de
initiatieven! Ik sta te popelen om mee te helpen. Bruisende dingen doen voor
mijn grote liefde.
Par Oudejans
Bestuurslid AOL

AOL is de overkoepelende organisatie van zelfstandige ondernemers in
Langedijk. De AOL heeft als doel het behartigen van belangen van deze
ondernemers. Klik hier voor onze website.
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Voormalig RTL-weervrouw en
televisiepersoonlijkheid Helga
van Leur komt spreken tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de
AOL. De Langedijker
ondernemersvereniging luidt
het nieuwe jaar in op maandag
13 januari (20.00 uur).
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt dit jaar
gehouden in Gastvrij De Burg te NoordScharwoude. Het verhaal van
Helga van Leur wordt afgestemd op de
doelgroep. Dat wil zeggen dat haar
bijdrage interessant is voor alle leden
van de AOL.

Nieuwjaarsbijeenkomst
met weervrouw
Helga van Leur

De nieuwjaarsreceptie van de AOL mag
zich de laatste jaren verheugen op een
grote belangstelling. Afgelopen jaar
waren meer dan honderd leden getuige
van onder meer een inleiding van
Annemarie van Gaal. Een interessante
spreker is slechts een onderdeel van de
populaire avond waarin vooral het
onderlinge contact centraal staat.

..……………………………………………….....
Nieuwe detailhandelsnota in de maak
Het bureau Bureau Stedelijke Planning gaat voor
de fusiegemeente Heerhugowaard en Langedijk
een nieuwe detailhandelsnota ontwikkelen. In de
aanloop naar de totstandkoming van een
nieuwe visie bezochten vertegenwoordigers van
beide gemeenten, medewerkers van het externe
bureau en enkele vertegenwoordigers van de

winkelgebieden op woensdag 6 november
plekken in beide gemeenten waar detailhandel
plaatsvindt. De bustour ging langs
winkelcentrum Broekerveiling, bedrijventerrein
Zuiderdel, bedrijventerrein Beveland,
Centrumwaard en Middenwaard. Eén van de
passagiers was AOL-voorzitter Rick Muileboom.
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Werkzaamheden aan Oostelijke Randweg en Voorburggracht:

De asfaltmachine
draait

De komende weken wordt
gewerkt aan het Langedijker
wegennet. Dat heeft
gevolgen voor het verkeer
op de Voorburggracht in
Oudkarspel en de Oostelijke
Randweg in NoordScharwoude.

Op verzoek van omwonenden wordt de Voorburggracht in
Oudkarspel voorzien van asfalt met zogenoemde
fietssuggestiestroken. Van het huidige wegdek met klinkers
worden de bewoners niet blij. De werkzaamheden
beginnen 7 november. Naar verwachting is de klus op 9
december geklaard. Het werk verloopt in twee fasen. Een
omleidingsroute wordt aangegeven.
Ook de Oostelijke Randweg krijgt een nieuwe asfaltlaag. In
overleg met aldaar gevestigde ondernemers is een plan
van aanpak bedacht. De wegwerkers zijn op 4 november
begonnen. Wanneer de weergoden niet te veel roet in het
eten gooien, is het totale werk voor de kerstdagen klaar.
Om de bereikbaarheid van bedrijven te beperken, wordt er
in sommige gevallen gebruik gemaakt van het fietspad.
Daarom wordt dat afgesloten voor fietsen en brommers.
Ook hier geldt dat verkeersdeelnemers met borden worden
geïnformeerd over de te volgen (omrij)route.
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‘Fusie heeft niet
als insteek om
kosten te drukken’
Burgemeester Bert Blase ziet de
gemeentelijke fusie niet als een
middel om kosten te drukken. Hij ziet
vooral kansen voor het bieden van
een betere kwaliteit. “De
schaalvergroting dient als toevoegde
waarde voor kwaliteit van een
professionele organisatie. Ik denk dat
u als ondernemer daar baat bij
heeft.” De Heerhugowaardse
burgemeester ziet eigenlijk alleen
maar voordelen in de fusie. Hij is niet
bang dat de identiteit van de dorpen
in het gedrang komt. “Ook Heerhugowaard heeft zijn kernen. Denk aan
De Noord en Het Kruis.” De omvang
van de nieuwe gemeente is volgens
hem niet zodanig dat er straks niet
meer geschakeld kan worden.

Ondernemersavond over
fusie druk bezocht

Bij Sportcentrum Aerofit kennen
ze iedereen
In tegenstelling
tot de diversebij
doornaam:
de gemeente

‘Mensen zijn hier
geen streepjescode’

georganiseerde bijeenkomsten, was bij de AOLondernemersavond aan belangstelling geen gebrek. De
zaal in het oude museum zat vol. Niet alleen AOL-leden
waren welkom. Ook andere geïnteresseerde ondernemers
mochten aanschuiven. Wie van de burgemeesters Blase
en Kompier een op ondernemers gericht verhaal over de
gemeentelijke fusie had verwacht, kwam bedrogen uit.
Beide burgemeesters werkten het verhaaltje af dat ook
aan inwoners werd gepresenteerd. Dat de avond toch
informatief was, kwam mede door de voorzitters van de
ondernemersfederaties Medemblik en Schagen. Beiden
hebben recentelijk te maken gehad met gemeentelijke
samenvoegingen en spraken dus uit ervaring. Voormalig
burgemeester Jan Baas van Enkhuizen leidde de avond
op een prettige manier.
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“Personal trainers rijzen als paddenstoelen uit de grond. Die wildgroei
baart mij best wel zorgen. Iedereen kan zich tegenwoordig personal
trainer noemen. Daar heb je geen diploma voor nodig. Bij centra als
de onze zijn sporters verzekerd van begeleiding door goed
opgeleide trainers. Want juist goede begeleiding is belangrijk. Je
hebt zomaar een blessure. Ik vraag me af of sporters zich dat altijd

realiseren.”

‘Wildgroei
baart mij
best wel
zorgen’

Aan het woord is Angela Rozendaal. Volgend
jaar bestaat Sportcentrum Aerofit in NoordScharwoude vijfentwintig jaar. Al die tijd staat ze
er aan het roer. En niets weerhoudt haar om
daar nog geruime tijd mee door te gaan. Aan
het begin van haar werkzame leven leek ze niet
voorbestemd als ondernemer van een
sportschool. “Ik begon in de balletwereld,
daarna werkte ik op een reisbureau. Ook was ik
pedicure. Nadat ik bevallen was van mijn derde
kind vond ik dat ik weer eens iets moest
oppakken. Ik kwam toen bij de vorige eigenaar
wat lesjes volgen. Ik kreeg zo de smaak te
pakken dat ik de benodigde opleidingen ging
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Voorzitters
Ondernemersfederaties
en Schagen:
volgen. Uiteindelijk
werd ik zijn opvolger.Medemblik
Het kan
bijvoorbeeld
niet aangeboren hersenletsel of
raar lopen in het
‘Investeer
inleven.”
contact’

Een wandelingetje is niet genoeg
Sportcentra nemen een steeds belangrijkere rol
in bij het dagelijks leven van mensen. De
bevlogen Sportcentrum Aerofit-voorvrouw is
daarvan overtuigd. “Iedereen krijgt steeds meer
het besef dat je niet moet blijven zitten op de
bank. Bewegen, daar draait het om. Het draagt
bij aan de kwaliteit van het leven. Een
wandelingetje alleen is niet genoeg.
Spierkrachttrainingen zijn nodig om het lijf in een
goede conditie te houden. Die bewustwording
komt steeds meer tussen de oren. Ook bij
ouderen. Gelukkig maar.”
Lekker dorps
Hoewel Sportcentrum Aerofit rond de duizend
leden telt, blijft het een kleinschalig centrum.
“Dat willen we ook graag zo houden”, haast
Angela te zeggen. “Kleinschaligheid heeft
effect op de sfeer. Wij zijn lekker dorps. Iedereen
kent elkaar. Het zorgt voor een informele sfeer.
Je merkt dat veel mensen hier ook komen voor
het sociale contact. Dat maakt het zo leuk. Wij
kennen iedereen bij naam. Bewust zijn onze
ledenpasjes nog steeds voorzien van een
pasfoto en niet vervangen door een
streepjescode. Mensen zijn hier geen code. Dat
onderscheidt ons van veel andere centra. Je
merkt aan alles dat de mensen de persoonlijke
aanpak waarderen.”
Groepslessen
Angela Rozendaal vindt dat het persoonlijke
contact ook blijkt uit de vorm van begeleiden.
“Onze begeleiders zijn altijd in de zaal. En ze
staan niet alleen wat toe te kijken. Ze coachen
écht. Wij zijn ook een gecertificeerde preventieen leefstijlclub waar we mensen met

diabetes mogen begeleiden. Wij behoorden tot
de eerste tien centra in Nederland die dit
certificaat kregen. Ook bieden we medisch fitness.
En we hebben veel groepslessen. Dat vind ik zelf
het allerleukste om te doen. Mensen begeleiden
naar een gezondere leefstijl. Want beweging is
één, maar er moet vaak ook een knop om op het
gebied van voeding en leefstijl. Dat is leuk om te
doen omdat je dan echt contact hebt met de
mensen.”
FitnessTV
Al geruime tijd biedt Sportcentrum Aerofit
bedrijfsfitness aan. Deelnemers kunnen vaak op
kosten van de baas werken aan hun conditie.
Sinds kort kan dit ook in combinatie met promotie
van het betreffende bedrijf. Sportcentrum Aerofit
werkt hiervoor samen met FitnessTV. Dat is een
organisatie die voor inhoud van de
beeldschermen zorgt die in de sportschool
hangen. “Ik verdien er geen cent aan, maar ik
denk wel dat het een interessante optie is voor
bedrijven die hun medewerkers hier laten sporten.
Zo’n advertentie draait de hele dag door op de
schermen. Geïnteresseerden kunnen contact met
ons opnemen. Wij geven het dan door aan
FitnessTV.”

Uitreiking certificaat Preventie- en leefstijlclub
door onder andere Edwin van der Sar
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Inwoners
Vrijdag 1 februari, De Burg
bepalen
Borrelen en netwerken tijdens de
vrijdagmiddagborrel
naam
nieuwe
gemeente

De Fusieraad van Heerhugowaard en
Langedijk heeft op woensdag 30 oktober
geadviseerd dat de naam van de nieuwe
gemeente wordt bepaald door de inwoners.
Gastvrij
De beide colleges hadden de raad twee
varianten voorgelegd over het proces voor
een nieuwe gemeentenaam. Deze voorstellen
gingen de fusieraad niet ver genoeg. De raad
wil dat de inwoners van beide gemeenten
zich uitspreken over een gemeentenaam.
Het was de eerste keer dat de Fusieraad
bijeenkomt. De fusieraad bestaat uit de 52
leden van de gemeenteraden van Langedijk
en Heerhugowaard. De Fusieraad heeft geen
besluitvormende bevoegdheid, maar is

adviserend naar beide gemeenteraden. Het advies
van de Fusieraad is unaniem overgenomen door de
formele gemeenteraden.
Op welke wijze de gemeenten de bevolking
betrekt bij de naamgeving wordt later bekend
gemaakt.

Samen met BKL op onderzoek uit
Samen met zusterorganisatie BKL gaat de AOL
onderzoeken in welke vorm de
ondernemersverenigingen in de gefuseerde
gemeenten Heerhugowaard en Langedijk het
beste vorm kunnen krijgen.
Centrale vraag hierbij is of de fusie tussen
beide gemeenten ook betekent dat de
ondernemersverenigingen samen moeten
gaan. Beide gemeenten hebben meerdere
ondernemersverenigingen. Is schaalvergroting
gewenst of juist niet? En zo ja, welke vorm

moet dan worden gekozen.
Tijdens de jaarvergadering van de AOL in april van
dit jaar is al aangekondigd dat een verkenning
moet plaatsvinden. De BKL is deze mening ook
toegedaan. Daarom trekken de Langedijker
belangenvertegenwoordigers samen op.
Achtergrond van het onderzoek is dat de diverse
ondernemersverenigingen niet moeten
ondersneeuwen in een groter bestuurlijk- en
ambtelijk apparaat dat straks door de fusie
ontstaat.
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Voorbereidende
werkzaamheden
provinciale weg N504
Volgend voorjaar wordt de
provinciale weg N504 voorzien van
een rotonde ter hoogte van
tankstation Tesselaar en een
verkeersplein (ovatonde) op de
kruising met de Voorburggracht.
Inmiddels zijn enige voorbereidende
werkzaamheden gestart. Kabels en
leidingen worden verlegd omdat ze in
de weg liggen voor de toekomstige
verkeerssituatie. Verwacht wordt dat
de huidige werkzaamheden eind
november zijn afgerond. Ook worden
gasleidingen vervangen, zodanig dat
ze straks op een plek liggen dat de
afsluiters van die leidingen goed
bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld
onderhoudswerkzaamheden. Het
doorgaande verkeer heeft weinig
overlast van de werkzaamheden. Wel
geldt een snelheidsbeperking.

In gesprek
met de
fractievoorzitters
Zusterorganisatie BKL overlegt elk jaar een keer met de
fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Op maandag 18
november staat weer een dergelijke ontmoeting gepland.
Ook een vertegenwoordiging van de AOL schuift deze keer
aan. Het overleg is bedoeld om de fractievoorzitters bij te
praten over zaken die ondernemers bezighouden en wat er
op economisch gebied zoal speelt in het dorp. De
bijeenkomst wordt gehouden bij Elma Edities. De fractievoorzitters krijgen ook gelegenheid het bedrijf te bekijken.

..……………………………
Herindelingsontwerp ligt ter inzage
De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben op 8 oktober ingestemd met het
‘Herindelingsontwerp van gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard’. Van 9 oktober tot en met 12
december ligt het ontwerp voor iedereen ter inzage.

In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend
door inwoners van beide gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en omliggende
gemeenten. Lees hier meer over het
herindelingsontwerp of indienen van een zienswijze.
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Vrijdag 29 november, De Burg Gastvrij

De gezellige
vrijdagmiddagborrel
Bijpraten met een collega-ondernemer of even
stoom afblazen na een drukke werkweek onder
het genot van een glaasje? Dat kan tijdens de
vrijdagmiddagborrel in De Burg Gastvrij voor
ondernemers. Vrijdag 29 november, 17.00 uur is
het weer zover.
De bijeenkomst is gezellig voor AOL-leden, maar
nadrukkelijk zijn ook andere Langedijker
ondernemers van harte welkom. De consumpties
zijn voor eigen rekening.

..……………………………………………….....
Kijk uit met wie je inhuurt voor incasso
Incasso nodig? Weet wie je inhuurt. Onder die titel hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en
MKB-Nederland een checklist voor betrouwbare incasso opgesteld voor ondernemers. Met enige
regelmaat komen 'foute' private incassobureaus in het nieuws, die consumenten onder druk zetten,
te hoge tarieven rekenen of andere dingen doen die niet horen bij fatsoenlijk incasseren. Dat is
vervelend voor de consument, maar ook voor de ondernemers die die bureaus hebben ingehuurd.
Die bureaus handelen immers in hun naam.

Nieuwe horeca
in Dorpsstraat?

"Probleem is dat iedereen een incassobureau kan beginnen", zegt voorzitter Jacco
Vonhof van MKB-Nederland. "Er is geen
opleiding of vergunning nodig, er zijn geen
regels en wettelijke kwaliteits- en
scholingseisen. Er zijn vele incassobureaus
die het goed doen, maar er zitten ook
cowboys tussen, zelfs malafide bureaus,
waar je als ondernemer echt niks mee te
maken wilt hebben."
Toelatingseisen
Vonhof juicht het daarom toe dat minister
Dekker met een wetsvoorstel voor een
incassoregister komt. Incassobureaus kunnen

daarin alleen worden opgenomen als zij aan
toelatingseisen voldoen. "Dat register maakt dat
ondernemers straks een goede keus kunnen
maken."
Bewustwording
Omdat zo'n register niet van vandaag op morgen
is geregeld, hebben het ministerie en MKBNederland samen een infoblad met
tips opgesteld, die ondernemers in staat stellen
het kaf van het koren te scheiden en betrouwbare
bureaus te selecteren. "Het gaat ook om
bewustwording", zegt Vonhof. "Ga niet zomaar
met het eerste het beste bureau in zee, maar doe
tenminste enig onderzoek."

NIEUWSBRIEF
6 november 2019

Café het Rad van avontuur en
de Langedijker sigarenfabriek
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De AOL bestaat al meer dan
honderd jaar. In die tijd is er
veel veranderd. In deze rubriek
kijken we terug naar
de tijd dat het ondernemers-

beeld nog totaal anders was.
Dat doen we in nauwe
samenwerking met de stichting
Langedijker Verleden. Deze
keer Café het Rad van avontuur
en de Langedijker
sigarenfabriek in Oudkarspel.
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Robin Avis van ZZP-Steunpilaar:
‘Het is veel meer dan het
regelen van een
verhuiswagen’

Organiseren
grootschalige
verhuizingen
vraagt expertise
Bij de bedrijfsnaam ZZP-Steunpilaar kun je je van alles
voorstellen. Het dekt een brede lading om het zo maar eens te
zeggen. Eigenaar en AOL-lid Robin Avis uit Sint Pancras
nuanceert de breedte van zijn onderneming gelijk als de
bedrijfsactiviteiten aan de orde komen. “Ik bied vooral
facilitaire ondersteuning. Daar ligt mijn expertise en langjarige
ervaring. De laatste jaren komt dat vooral tot uiting bij het
organiseren en begeleiden van grootschalige (interne)
verhuizingen van bedrijven.”
Lees verder op volgende pagina
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Vervolg van vorige pagina
Het werkzame leven van Robin staat helemaal in
het teken van facilitaire activiteiten. “Na mijn
facilitaire opleiding bleef ik na een stage hangen
bij een organisatie in de ouderenzorg. Daar
vervulde ik verschillende functies.” Aanvankelijk als
facilitair medewerker, maar in de loop der jaren
groeide hij door tot facilitair leidinggevende en
kwaliteitsmedewerker. Ook voelde hij zich prettig
als coach. Al tijdens zijn opleiding zag hij zichzelf
voorbestemd als ondernemer. “Het zat in mijn
competenties”, zegt hij. Met voldoende
praktijkervaring op zak besloot hij in 2016 de stap
te wagen. En niet zonder succes. Inmiddels
begeleidt hij organisaties op verschillende fronten.
“Ik ben tamelijk breed inzetbaar en schroom ook
niet de handen uit de mouwen te steken. Ik ben
dus niet alleen een jongen die vanaf een bureau
alles aanstuurt. Dat heeft zijn voordelen. Maar ook
zijn beperkingen. Vanmorgen heb ik zelfs een klus
moeten afzeggen omdat het te veel afwijkt van
de richting die mijn bedrijf is ingeslagen.”

Technische beroepen worden
steeds minder populair:

Ouderenzorg
De activiteiten van ZZP-Steunpilaar bewegen zich
steeds meer richting gecompliceerde of grote
verhuizingen. “De kennis die ik heb opgedaan in
de ouderenzorg kan ik goed gebruiken bij het
organiseren van een verhuizing van bijvoorbeeld
een verzorgingshuis. Daarbij komt namelijk een
heleboel kijken. Het is niet een kwestie van alleen
een verhuisauto regelen. Een verhuizing van
ouderen of mensen met een beperking zorgt altijd
voor grote onrust. Of het nu gaat om het tijdelijk
huisvesten wegens een verbouwing of een
verhuizing met een definitief karakter. Daar moet
je goed op inspelen.”
Ingraven
“Het gaat veel verder. Zo heb ik bijvoorbeeld veel
contact met de ICT-afdeling, mensen die zich
bezighouden met veiligheid of de
communicatiemedewerkers in een organisatie.
Het leuke aan dit werk is dat je je als het ware

ingraaft in een organisatie. Je moet je kunnen
verplaatsen in de leefwereld van de bewoners.
Anders komt er een heleboel onnodige stress naar
boven. Doordat ik de wereld ken, kan ik erop
inspelen. Gelukkig lukt het tot dusver prima om
passende oplossingen te vinden. Mijn uitgebreide
netwerk helpt daar natuurlijk bij. Ik weet waar ik
moet aankloppen om iets soepel te laten
verlopen.”
Expertise van een externe
Het zijn overigens niet alleen verzorgingshuizen die
gebruik maken van de diensten van ZZPSteunpilaar. Op dit moment werkt hij bijvoorbeeld
voor een woningbouwcorporatie in Hoorn.
Rob ziet een toenemende markt voor zijn
bedrijfsactiviteiten. “Je merkt dat organisaties zich
steeds vaker de vraag stellen of het verstandig is
hun eigen medewerkers daarvoor in te zetten. Niet
alleen omdat je hun daarmee van hun reguliere
taak afhoudt, maar ook omdat steeds meer wordt
erkend dat de expertise van een externe van
grote toegevoegde waarde is. Als je die
wetenschap combineert met de slag die moet
worden gemaakt in de zorginstellingen in ons land,
dan heb ik een optimistisch gevoel bij de
toekomst. Door vernieuwde inzichten gaat er de
komende jaren een hoop gebeuren op het
gebied van vernieuwing en verbetering. Daar
horen natuurlijk verhuisbewegingen bij. En dat kan
ik organiseren.”

Robin Avis
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MKB-Nederland wil snel pilots met mkb-rechter
MKB-Nederland wil zo snel mogelijk pilots te starten
met een speciale 'mkb-rechter' die samen met
partijen een geschil zo goed mogelijk probeert op te
lossen en het kort geding en de bodemprocedure
verenigt. Dit moet voorkomen dat rechtszaken maar

steeds scheef: 306 euro voor een
vordering van 501 euro. En
digitaliseren van de handelszaken
kanton kan incassoprocedures
sneller, goedkoper en
laagdrempeliger maken.

doorslepen en er maar geen uitspraak komt. Kleine
bedrijven houden dat niet
Onlangs verscheen een rapport
van het WODC in opdracht van
Minister Dekker van Justitie en
Veiligheid over geschillen in het
mkb. Daarin staat dat veel
ondernemers de gang naar de
rechter mijden omdat
procedures moeilijk, kostbaar en
tijdrovend zijn. De uitkomsten
bevestigen voor een groot deel
wat MKB-Nederland ook al lang
constateert. Dat is natuurlijk een
slechte zaak, want toegang tot
de rechter is een fundamenteel

Juist kleinere bedrijven zijn bij
juridische conflicten kwetsbaar,
vol en willen verder kunnen.
zeker als ze tegenover grotere
partijen staan, die een veel
recht, dat niet mag worden
langere adem hebben.
belemmerd door bijvoorbeeld
(naar verhouding) te hoge kosten. Procedures moeten korter (en
toegankelijker en betaalbaar) zijn,
vindt de ondernemersorganisatie.
De minister heeft deze zomer al
MKB-Nederland ziet daarom veel
een stap in de goede richting
gezet door een verlaging van de in pilots met een speciale ‘mkbrechter’, zoals de minister in zijn
griffiekosten voor vorderingen
tussen de 500 en 5.000 euro aan te voorstel deze zomer aankondigde.
Deze moet samen met partijen
kondigen. Maar verdere
verbetering en modernisering van een geschil zo goed mogelijk en
finaal proberen op te lossen en het
het systeem blijft nodig. Zo zijn
kort geding en de bodemgriffierechten voor vorderingen
procedure verenigen.
tussen de 500 en 1000 euro nog

…………………………………………….........
Ken je een collegaondernemer die nog
geen AOL-lid is?
Via onze website is aanmelden heel
eenvoudig.
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Realisatie:

Toerismesector wordt steeds belangrijker
De toerismesector wordt steeds belangrijker voor
onze economie. In 2018 gaven alle toeristen uit
binnen- en buitenland bijna negentig miljard euro uit
in bijvoorbeeld restaurants, hotels, pretparken en
musea. Dat leverde behalve veel geld ook 27.000
extra banen op.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). "Het gaat uitstekend met de
toeristische branche. Op dit moment is toerisme zelfs
bijna net zo belangrijk als bijvoorbeeld de bouw en
de ict-sector", zegt hoofdeconoom Peter Hein van
Mulligen van het CBS. "Het wordt veelzijdiger. Dat
maakt het fundament onder onze economie
natuurlijk nog steviger." Binnenlandse toeristen
namen het grootste deel van de omzet voor hun
rekening, zo'n vijftig miljard euro. Dat kwam in 2018
grotendeels doordat de zomer nog warmer was dan
die van 2017 en het zomerweer langer duurde dan
het jaar daarvoor. Het grootste deel van het geld
wordt besteed in de horeca; overnachtingen in
hotels en bed & breakfasts, uit eten, een terrasje.
Ook gaat er veel geld naar brandstof, en naar uitjes
als een museum, een festival of een pretpark.

De toeristische sector wordt
steeds belangrijker in ons land

Noteer alvast in je
agenda
29 november
Vrijdagmiddagborrel in Gastvrij De Burg. Ook
niet leden zijn van harte welkom.
Eind december
Volgende nieuwsbrief.
13 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst AOL in Gastvrij De Burg.
Aanvang 20.00 uur. Gastspreker: Weervrouw en
televisiepersoonlijkheid Helga van Leur.

