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Golfbaan Weesp
ligt er pico bello bij
‘GOLFEN IS EEN VEILIGE SPORT’

Nieuwe ontsluitingsweg pas in 2023
IVW NIET BLIJ MET VERTRAGING

Corona hakt er stevig in bij ondernemers
KLEINE MEERDERHEID DENKT DAT CORONA GEEN GEVOLGEN HEEFT VOOR BEDRIJFSVOERING

Multifunctioneel

Met het grote netwerk van ProHands bieden

inzetbare ‘handen’

diensten. Maak gebruik van deze flexibel

Flexibel,
efficiënt
en snel

wij ondersteunende krachten bij multifunctionele
inzetbare helpende ‘handen’ tegen zeer
aantrekkelijke condities.

Per direct beschikbaar:
Enkele krachten of compleet afgestemde
projectteams. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
0294 - 20 30 30
info@prohands.nl
www.prohands.nl

GLASBEWASSING
SCHOONMAAK
... en meer

MULTIFUNCTIONELE DIENSTEN

Infrahands levert goed opgeleid, volledig

VERKEERSREGELAARS

Deze bieden maximale veiligheid aan spoor-

SPOORWEGVEILIGHEID

en events.

PARKEERBEGELEIDERS

wegwerkzaamheden, wegwerkzaamheden

Flexibele inzetbaarheid van enkele krachten of
compleet afgestemde projectteams.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
0294 - 20 30 31
info@infrahands.nl
www.infrahands.nl

Weten wat
er in uw
sector speelt
De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar.
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig.
Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie
te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis
Samen sterker
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Momenteel begint Nederland lang400 TOZO- en 180 NOW-

zaam maar zeker te wennen aan

regelingen aangevraagd

het nieuwe normaal. Het nieuwe
normaal, dat is dat mensen met een
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Ellen Kamminga
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wijde boog om je heen lopen, dat je

(IVW):

verdacht bent als je per ongeluk een

‘De IVW zit bepaald niet stil’

kriebelhoestje hebt, dat je niet met je
vrienden gezellig bij elkaar kunt zitten
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Nieuwe ontsluitingsweg pas

in de kroeg en dat je constant op je

in 2023 gereed

qui-vive moet zijn dat je je wel aan de
regels houdt.

Cover fo to
Brian Elings

Ik weet niet hoe u erin staat, maar ik
zie hier niets normaals in. Laatst las ik
een artikel over het gegeven dat mensen huidhonger hebben: mensen willen elkaar nu eenmaal aanraken, dat
is hoe we zijn. We zullen het er mee
8
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Corona hakt er stevig in bij
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maar normaal is het niet.
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het ondernemen niet. Uit een enquête

uw publicaties in
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contact op met

ondervinden van het coronavirus.
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Jolanda de Rijk
via 0294 203045.

Golfbaan ligt er pico bello

Voor velen van u is het zoeken naar

bij

de goede weg om te kunnen blijven
ondernemen in deze rare tijden. Creativiteit is geboden bij het vinden van
nieuwe verdienmodellen. Een aantal
van u zal er mogelijk over enkele
maanden niet meer bij zijn, omdat het
niet is gelukt de bakens te verzetten.
Maar ik ben ervan overtuigd dat ver-
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Oud en nieuw:

reweg de meesten van u hier wel in

Achtergracht stond door

zullen slagen. Dat zit namelijk in de

melkfabriek Neerlandia

aard van het beestje.

Nieuws van de IVW

Hans Peijs,
B2B Weesp
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Betaald parkeren
Gemeente Weesp
Het betaald parkeren in Weesp wordt niet
dit jaar, maar pas in het eerste kwartaal van
2021 ingevoerd. De ingangsdatum blijkt niet

400 TOZO- en 180
NOW-regelingen
aangevraagd in Weesp

haalbaar.
Op 3 juli 2019 is het Parkeerbeleidsplan
Weesp vastgesteld. Onderdeel van dit besluit
is een flinke uitbreiding van het gebied met
betaald parkeren. Hierdoor zal de parkeerdruk verlagen en krijgen inwoners, onderne-

De coronacrisis raakt ook Weesp economisch hard, met de
nodige gevolgen voor de arbeidsmarkt. Een aantal ontwikkelingen laat dat zien en daaruit blijkt dat Weesp wat betreft
het aantal aangevraagde ww-uitkeringen zwaarder wordt
getroffen dan de andere gemeenten in de regio Gooi en
Vechtstreek.

mers en bezoekers van Weesp meer ruimte
om te parkeren. De ingangsdatum (1 sep-

Het aantal WW-uitkeringen – een belangrijke indicator – is in april geste-

tember 2020) van de uitbreiding blijkt echter

gen tot 354, terwijl dat er in maart nog 289 waren. Dat is een stijging van

om uiteenlopende redenen niet haalbaar.

22,5 procent in een maand tijd. In april 2019 waren dat er 298, hetgeen
een stijging van 18,8 procent over een jaar genomen betekent. Beide

In het najaar van 2020 worden bewoners en

stijgingspercentages zijn de hoogste in de regio.

ondernemers van deze gebieden geïnformeerd hoe zij een parkeervergunning kun-

180 NOW-aanvragen

nen aanvragen.

Verder is bij het UVW bekend dat op 30 april 180 NOW-aanvragen zijn

Kijk voor meer informatie over het parkeer-

toegekend in Weesp. Welk scenario zich ontwikkelt bepaalt de mate

beleid op weesp.nl/parkeren.

waarin er uiteindelijk ontslag zal worden aangevraagd. Een deel van de
instromers zal, zo verwacht de gemeente, een relatief korte uitkeringspe-

Ook iets leuks te melden?
Stuur naar info@b2bweesp.nl

riode hebben opgebouwd en dus na betrekkelijk korte tijd een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.
Half mei waren er in Weesp 400 aanvragen door zelfstandige ondernemers gedaan voor inkomensondersteuning via de Tozo-regeling. Dit
aantal loopt nog op, want tot 1 juni bestond de mogelijkheid deze aan
te vragen en de laatste cijfers zijn hier niet in verwerkt. Bovendien hebben 220 zelfstandigen een krediet aangevraagd van maximaal ongeveer
10.000 euro.
Mindere mate
Het beeld half mei wat betreft de bijstandsuitkeringen is dat deze oplopen (11 extra in deze periode), maar in mindere mate dan wat andere gemeenten in de regio laten zien. Maar dit betekent wel een verdubbeling
ten opzichte van de periode januari-april van vorig jaar.
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Even wennen, maar
klant vindt zijn weg
binnen horeca

Weespers hebben oog
voor middenstand
in Weesp

Op 1 juni klokslag 12.00 uur gingen niet alleen de terrassen
open, maar kon er ook weer binnen gegeten worden. Het is
even wennen voor de restaurantbezoekers, maar het verloopt
vrij soepel.

Tijdens de coronacrisis werd er een dringend beroep gedaan
op Weespers om vooral lokaal te kopen om zo de Weesper
middenstand een handje te helpen. Dat is massaal gebeurd.
Goed voorbeeld is het succes van de Weesper Box, waarvan
op de laatste dag het duizendste exemplaar is overhandigd.
De familie Verhoeff was de gelukkige en kreeg een extra goed
gevulde Weesper Box.

Bij Café-Restaurant Aaltje aan de Herengracht stapten onlangs vier oudere dames naar binnen. Ze kwamen speciaal voor de kalfslever, vertelt Jordi Dekker, eigenaar van het restaurant. “Toen ik ze naar hun tafel bracht
schrokken ze toch even van hoe ver ze bij elkaar vandaan moesten

De Weesper Box, bedacht door Didi Feuth, bevat acht producten van

zitten. Tijdens hun potjes bridge zaten ze dichter op elkaar, vertelden ze

zes lokale ondernemingen. De deelnemende bedrijven zijn Zorg-

gekscherend. Maar ja, wij moeten ons aan de regels houden. Uiteindelijk

boerderij Hoogerlust (groente, fruit en eieren), Ons Backhuys (brood),

vonden ze het prima hoor. En omdat er minder mensen in het restaurant

Moma (zuivel), De Groene Griffioen (zuivel), slagerij Van Donk (vlees)

zitten, konden ze elkaar, ondanks de afstand, toch goed verstaan.”

en Wispe Brouwerij (speciaal bier). Daarnaast is er elke editie een extra
product.

Even wennen
Dat het voor de meeste mensen even wennen is om te dineren met 1,5

Strippenkaart

meter afstand, merken meer horecaondernemers. Tamara van Stroe, ei-

Mensen konden een strippenkaart kopen voor de afname van vier,

genaar van restaurant Il Bocconcino da Rimini, aan de Nieuwstad merkt

zes of acht boxen. Uiteindelijk haakten 280 Weespers aan. Elke vrijdag

dat ook. “Het is vooral wennen voor mensen die komen eten en niet uit

haalden zij tussen 11.00 en 15.00 uur hun Weesper Box af bij Wispe

één gezin komen. Stel dat er drie vriendinnen komen eten, dan mogen

Brouwerij aan de Herengracht (op de foto worden de boxen gereed

er twee naast elkaar zitten en de derde moet op 1,5 meter afstand van de

gemaakt). En de familie Verhoeff was de duizendste.

andere twee zitten. Wij schuiven in zo’n geval een extra tafel aan zodat

Speciaal voor deze gelegenheid pakten de ondernemers uit om een

je wel het idee hebt dat je bij elkaar aan tafel zit. Ook al zit er dan wat

super-de-luxe pakket samen te stellen voor de gelukkige.

afstand tussen.”
Koopinweesp.nl
Eén iemand alleen

Via de website welkominweesp.nl startte er aan het begin van de crisis

Dus ook als je niet uit een gezin komt, mag je met twee personen naast

ook een nieuw onlineplatform onder de noemer koopinweesp.nl. Hier

elkaar zitten zonder 1,5 meter afstand. Maar hoe groter de groep, hoe

is het vrijwel complete aanbod aan winkeliers en horecavoorzieningen

ongezelliger. “Als je met vijf personen wilt komen eten dan mag je dus

– die hebben een apart hoofdstuk – te vinden en ook dit initiatief heeft

twee tweetjes maken en één iemand zit alleen. Dat maakt het er niet ge-

geleid tot meer aanloop bij de Weesper winkeliers.

zelliger op. Wij zien dat grotere groepen daarom tot nu toe wegblijven”,

Nu het coronavirus niet meer de media beheerst en sinds 1 juni ook de

vertelt Jordi Dekker.

horeca weer draait, wil dat niet zeggen dat de boodschap niet meer
geldt. Nog steeds zitten plaatselijke ondernemers in zwaar weer en
nog steeds is het belangrijk dat zij een steuntje in de rug krijgen.
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Column
Reinier Mommaal

De IVW zit bepaald niet stil
Nu de horeca en terassen weer open zijn gegaan, lijkt het wel alsof er niet
veel meer aan de hand is. Ik hoor van een aantal ondernemers dat de
zaken weer wat aantrekken, maar ook is een aantal nog heel voorzichtig
over de komende periode. Voorspellingen gaan uit van een recessie en
er worden twee scenario’s geschetst, één met en één zonder een tweede
golf met respectievelijk 6% en 7,5% krimp van de economie. De tijd zal het
leren en laten we hopen dat wij als Weesper ondernemers veerkrachtig en
innovatief genoeg zijn om er doorheen te komen.
In de kranten, vakbladen en op social media duikelen experts over elkaar
heen hoe de wereld er na het coronatijdperk uit gaat zien. Meer aandacht
voor duurzaamheid, circulair produceren en veranderend (zaken)reisgedrag zijn veelgehoorde thema’s. Persoonlijk moet ik het allemaal nog zien,
maar ik hoop zeker dat er een kern van waarheid in zit. Wat nog totaal niet
veranderd is, is het gedrag van hedgefondsen. Met enige afschuw en verbazing heb ik het gevecht rondom ons ‘oer-Hollandse’ merk Hema gevolgd
de afgelopen weken. Als je dan ziet hoe de schuldenlast als product wordt
verhandeld en veel partijen een stukje daarvan opkopen met het doel aan
deze schuld te verdienen, dan heeft dat voor mij weinig meer met ondernemen te maken. Sowieso het feit dat je een bedrijf kunt overnemen met
geleend geld en dan het overgenomen bedrijf volhangen met schulden,
leg dat maar eens aan je kleinkinderen uit.
Zoals het er nu naar uitziet mogen er in juli weer evenementen plaatsvinden met 100 man, mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Wij zijn van
plan om op 2 juli de algemene ledenvergadering + BBQ weer te houden
op onze vertrouwde golfclub. Samen met de golfclub, de horeca en Theo
Voskuil hebben we een coronaproof evenement weten samen te stellen.
De uitnodiging heeft u inmiddels ontvangen en ik hoop velen van u daar
weer te zien.
Op het gebied van de belangenbehartiging hebben we ook niet stilgezeten. We hebben achter de schermen gewerkt aan de voorbereidingen
van de toekomstvisie industrieterreinen Weesp en we zitten nog boven op
de ontwikkelingen op de Nijverheidslaan en Rijnkade. Verder hebben wij
binnenkort een oriënterend gesprek met partijen uit Amsterdam om ons
ook aan te sluiten bij de koepel van bedrijvenverenigingen daar. Op dit
moment maken wij nog deel uit van de Gooise Bedrijven Federatie en daar
zullen we gelukkig ook voorlopig bij aangesloten blijven, maar een aantal
zaken moet toch vanuit Amsterdam worden opgepakt. Hierover later meer.

HET

ONLINE MARKETINGBUREAU

Ik hoop tot 2 juli op de ledenvergadering!

UIT WEESP!

Unieke ASAP Methode | Digital Experts | Succes Gegarandeerd

www.converseon.nl | Bloemendalerweg 43D 1382 | KB Weesp
0294 267 984 | info@converseon.nl

Bedrijvenvereniging Weesp
06 43 87 11 86 | reiniermommaal@ivw-weesp.nl |
www.ivw-weesp.nl | info@ivw-weesp.nl

Nieuwe weg pas in 2023
Veel ondernemers kijken er al langer
naar uit, maar de nieuwe ontsluitingsweg laat nog een jaar langer op zich
wachten: het wordt niet 2022, maar
2023. Dat is een streep door de
rekening.

De werkzaamheden voor de nieuwe ontslui-

en nu valt eigenlijk tussen neus en lippen door

tingsweg die gaat aansluiten op de Hogewy-

te lezen dat het nog later wordt.

eselaan, zijn al enige tijd terug gestart, maar
het duurt zeker tot 2023 tot de weg klaar is. Dit

Niet blij

blijkt uit antwoorden door het college van B en

Bedrijvenvereniging IVW is er verre van blij

W op vragen van de PvdA.

mee. “De Korte Muiderweg wordt steeds drukker en sluit bovendien voor verkeer richting het

Wie enigszins op zijn netvlies wil krijgen hoe

Gooi niet goed aan op de A1. Je rijdt zomaar vijf

deze weg gaat lopen: de weg loopt vanaf het

tot tien minuten om en dat is zonde en irritant.

‘gat’ in de geluidsschermen langs de A1, ter

Veel van onze leden zijn er helemaal niet blij

hoogte van het busstation, en loopt dan met

mee dat dit allemaal zo lang duurt en nu dus

een wijde bocht naar rechts en naar beneden

nog langer dan aanvankelijk was aangekon-

richting Leeuwenveldseweg om aan te sluiten

digd”, laat bestuurslid Ingrid Kikkert weten.

op de Hogeweyselaan. Deze weg moet gereed
zijn op het moment dat de 840ste woning in

Korte Muiderweg

Weespersluis wordt opgeleverd, zo staat in de

De PvdA maakt zich verder zorgen over de

contracten.

verkeersveiligheid van de Korte Muiderweg
en Leeuwenveldseweg en heeft hier vragen

Zand gestort

over gesteld aan het college van B en W. En die

Op dit moment wordt er zand gestort om, zoals

angst blijkt gegrond. Volgens het college zijn

dat wordt genoemd, de weg ‘voor te belasten’

vorig jaar alle wegen in Weesp geïnspecteerd

en er loopt een aanbestedingsprocedure voor

en daaruit blijkt dat er in 2022 én 2026 grooton-

alle bruggen en viaducten (de zogeheten

derhoud moet worden gepleegd aan de Korte

kunstwerken). Pas als de route is aangelegd en

Muiderweg: de verkeersader vanuit Weesp naar

het talud gereed is, komen de asfaltwagens en

de A1. Maar zo lang kan het niet wachten en

uiteindelijk wordt de weg ergens in 2023 ge-

daarom staan dit jaar kleine reparaties gepland,

opend. Dat zou 2021 zijn, daarna werd het 2022

zoals het vullen van scheuren in het asfalt.
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Enquête van IVW onder ondernemers

Corona hakt er
stevig in bij de
ondernemers

3. Hoe
Hoegr
g

19

4. Dezi
Deze

Bijna 56 procent van de ondernemers in Weesp verwacht dat de coronacrisis niet of
nauwelijks impact zal hebben op het bedrijf. Daartegenover staat dat 44 procent
verwacht dat het een sterke impact heeft. 12 procent voelt zichzelf zelfs bedreigd in
het voortbestaan.

Dit blijkt uit een enquête van bedrijvenvereniging IVW naar de (verwachte) impact van

-B
 ijna een kwart van de bedrijven ervaart
het verlies van bestaande klanten.

volgens 49 procent van de ondernemers is

-R
 ond 15 procent heeft een tekort aan financiële middelen.

geen behoefte aan (financiële) steun of
na 60 procent van hen aan dat kwijtschelding of vermindering van de belastingen
en/of uitstel van belastingen of heffingen

de impact van de coronamaatregelen groot
tot zeer groot en het andere, vrijwel gelijke,

- Vier van de tien ondernemers heeft (nog)
hulp. Is die steun wel nodig, dan geeft bij-

de coronacrisis. Het resultaat is een typisch
geval van een halfvol of een halfleeg glas:

-D
 e grootste groep ondernemers heeft

hen zou helpen bij hun problemen. Aan

deel meent dat het allemaal wel zal meeval-

een geschatte financiële schade tussen

bepaalde vormen van financiering zoals

len. Onder andere blijkt de hoop bij grote

de 25.000 en 50.000 euro (23%), gevolgd

een overbruggingsfinanciering, structureel

bedrijven op een goede afloop groter dan

door een schade van 50.000 – 100.000

kapitaal of een garantstelling voor lenin-

bij kleinere. Van ondernemingen met twee

euro. 17 procent van de ondernemingen

gen is minder behoefte. Circa 15 procent

tot en met negen medewerkers ervaart 64

ondervindt geen schade. Van de zzp’ers

heeft behoefte aan dergelijke oplossingen.

procent de impact als groot tot zeer groot.

ondervindt 29 procent geen schade van de

Slechts weinig ondernemers hebben be-

Bij de eenpitter is dit 29 procent en bij de

maatregelen. Het merendeel (43 procent)

hoefte aan administratieve hulp, advies of

grotere bedrijven 37 procent. Een aantal an-

ondervindt schade tot 25.000 euro. 14 pro-

coaching.

dere resultaten:

cent ondervindt een aanzienlijke schade
tussen de 50.000 en 100.000 euro.

-B
 ijna 90 procent van de ondernemers ervaart in meer of mindere mate de impact

8

-R
 uim 80 procent heeft diverse maatregelen
genomen om de impact van corona te be-

-H
 oe meer medewerkers het bedrijf heeft,

perken of te voldoen aan de regelgeving.

van de coronacrisis. Het wegvallen van

hoe groter over het algemeen de financiële

Van alle genomen maatregelen is men het

vraag, afzet en markt wordt het hevigst

schade is. Bij bedrijven met een grootte

meest overgegaan op thuiswerken en zijn

gevoeld, gevolgd door derving van omzet.

vanaf tien medewerkers is de schade in

extra hygiënemaatregelen en instructies

Bijna drie kwart van deze bedrijven ervaart

ieder geval hoger dan 25.000 euro. 9 pro-

genomen daar waar men wel op het bedrijf

deze problemen.

cent van de bedrijven met maximaal tien

werkzaam is. Meer dan de helft van deze

medewerkers heeft zelfs een schade van

ondernemer heeft voor deze maatregelen

meer dan 250.000 euro en 14 procent zit

gekozen. Andere genomen maatregelen

last van vertraging in lopende orders en de

met een schadepost tussen 100.000 en

zijn met name op financiële gronden

annulering van evenementen.

250.000 euro.

gestoeld, zoals uitstellen van investerin-

-R
 ond een derde van de ondernemers heeft
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12%

% Ten opzichte van de totale impact (100%)
A % Ten opzichte van de totale impact (100%)

Geen
impact==3.1%
3.1%
Geen
impact
Geen impact
= 3.1%

50%
50%
Werktijdverkorting
Werktijdverkorting
Tijdelijke
sluiting
door =maatregelen
Tijdelijke
sluiting
door
maatregelen
= 5.0% = 5.0%
Tijdelijke sluiting
door
maatregelen
5.0%

19%
19%

Ziekte=personeel
Ziekte personeel
personeel
Ziekte
=5.0%
5.0% = 5.0%

vraag
/ afzet
/ markt
= 21.9%
Wegvallen
vraag
/ afzet
/=markt
= 21.9%
WegvallenWegvallen
vraag / afzet
/ markt
21.9%
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van
omzet
= 19.4%
Derving
omzet
= 19.4%
Derving van
omzetvan
= 19.4%

Geen impact = 3.1%

Geen
extra
maatregelen
Geen
extra
maatregelen

38%
38%

Aanvragen
financiële
steun
Aanvragen
financiële
steun

Bedrijfssluiting
Bedrijfssluiting
aan
financiële
middelen
= 4.4%
Tekort aan
financiële
middelen
= 4.4%
Tekort
aanTekort
financiële
middelen
=
4.4%

Vertraging
lopende
= 10.6%
lopende
orders
= 10.6%
VertragingVertraging
lopende orders
=orders
10.6%

58%
58%
Verminderen
productie
Verminderen
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aan
voorraad
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=/ 3.8%
Gebrek
aan
leverancier
= 3.8%
Gebrek
aan
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/voorraad
leverancier
=
3.8%
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evenementen
Annulering
evenementen
= 8.8%
Annulering
evenementen
= 8.8% = 8.8%

Financieringsmogelijkheden
= 2.5%
Financieringsmogelijkheden
= 2.5% openingstijden
Aangepaste
openingstijden
Financieringsmogelijkheden
= 2.5%Aangepaste

Verlies
van
= 6.9%
vanbestaande
bestaande
klanten
= 6.9%
Verlies vanVerlies
bestaande
klanten klanten
= 6.9%

Overig =
.5%
Overig
= 22Overig
.5% = 2 .5%

Beperkte reismogelijkheden
Beperkte
reismogelijkheden
= 6.3%
Beperkte reismogelijkheden
= 6.3% = 6.3%

Geen personeel
personeel
= 0%
Geenvoorhanden
personeel
voorhanden
= 0%
Geen
voorhanden
= 0%

B % Tenvan
opzichte
van de
op
het
totale
aantal =ondernemers
Tijdelijke
sluiting
door
maatregelen
5.0%
B % Ten opzichte
de impact
op impact
het
totale
aantal
ondernemers
Ziekte personeel = 5.0%

Wegvallen vraag / afzet / markt = 21.9%
Derving
vanprocent),
omzet =het
19.4%
gen (48
aanvragen van een

Tekort
middelen
4.4%
denten
welaan
nogfinanciële
maatregelen
willen= nemen

NOW-regeling
(37orders
procent)
en het verlagen
Vertraging
lopende
= 10.6%

krijgt
werktijdverkorting
(60= 3.8%
Gebrek
aan voorraad /prioriteit
leverancier

Annulering
= 8.8%
uitstellenevenementen
van betalingen
is door 17 pro-

Financieringsmogelijkheden
= 2.5%
financiële
steun (38 procent). Bedrijfsslui-

van operationele kosten (33 procent). Het

procent), gevolgd door het aanvragen van

cent van de ondernemers als maatregel

ting behoort bij bijna 20 procent van deze

genomen.

ondernemers tot de mogelijkheden.

Overig = 2 .5%

Verlies van bestaande klanten = 6.9%

Geen personeel voorhanden = 0%

Beperkte reismogelijkheden = 6.3%

- Ondanks dat veel bedrijven gevolgen ervaren door corona denkt 43 procent niet

-D
 e steunmaatregelen zijn bij iedereen
bekend en bijna iedereen weet of ze voor

na opzichte
over eenvan
alternatieve
vantotale
een prozijn/haar bedrijf van toepassing zijn. In
B % Ten
de impactvorm
op het
aantal ondernemers
duct of dienst. Een bijna even groot deel

iets mindere mate weet men hoe die aan

van de ondernemers denkt daar
welimpact
overGeen
te vragen,
maar het aanvragen van steunTijdelijke
sluiting
door maatregelen
= 17%
impact
11%
Tijdelijke sluiting
door
maatregelen
= 17%
Geen
11%
na (39 procent, 19 procent van de onder-

maatregelen is op dit moment slechts voor

Wegvallen vraag / afzet / markt = 75%

Ziekte personeel = 17%

Ziekte personeel = 17%
Wegvallen vraag / afzet / markt = 75%
nemers heeft dit al uitgevoerd).
een deel van de ondernemers opportuun.
Derving
omzet = 66%
Derving van
omzetvan
= 66%

- De helft van de ondernemers neemt geen

aan financiële
middelen
= 15%
Tekort aanTekort
financiële
middelen =
15%

Vertraging
lopende orders = 36%
nieuwe of extra maatregelen als
de situatie

Gebrek
aan/voorraad
/ leverancier
= 13%
Gebrek aan
voorraad
leverancier
= 13%

nog langer gaat duren. Daar waar
responAnnulering
evenementen
= 30%
Annulering
evenementen
= 30%

Financieringsmogelijkheden
= 9%
Financieringsmogelijkheden
= 9%

Vertraging lopende orders = 36%

van bestaande
klanten = 23%
Verlies vanVerlies
bestaande
klanten = 23%

Overig = 9%
Overig = 9%

Beperkte reismogelijkheden
= 21%
Beperkte reismogelijkheden
= 21%

Geen personeel
voorhanden
= 0%
Geen personeel
voorhanden
= 0%
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6. Ik heb als ondernemer / onderneming behoefte aan?

IkAheb
/ onderneming
behoefte aan?
% als
Ten ondernemer
opzichte van alle
maatregelen (100%)

% Ten opzichte van alle maatregelen (100%)

7. 7.
Welke
maatregelen
heeft
u zelf
genomen?
Welke
maatregelen
heeft
u zelf
genomen?
Geen
Geen
= =26.6%
=26.6%
26.6%
Geen
A A% %
Ten
opzichte
van
alle
maatregelen
(100%)
Ten
opzichte
van
alle
maatregelen
(100%)
Kwijtschelding/vermindering
Kwijtschelding/vermindering
belastingen
belastingen
= 22.8%
= 22.8%
Kwijtschelding/vermindering belastingen
= 22.8%

Hulp
bij aanvragen
steun maatregelen
= 2.5% = 2.5%
Hulp
Hulp
bijbij
aanvragen
aanvragen
steun
steun
maatregelen
maatregelen
= 2.5%
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op het
gebied
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2.5%
Advies
Advies
opop
hethet
gebied
gebied
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= 2.5%
= 2.5%

Uitstelvan
van
belastingen
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= 21.5%
Uitstel
Uitstel
van
belastingen
belastingen
of
heffingen
heffingen
= 21.5%
= 21.5%

(Inter)nationaal
handelsadvies
= 1.3% = 1.3%
(Inter)nationaal
(Inter)nationaal
handelsadvies
handelsadvies
= 1.3%

Overbruggingsfinanciering ==6.3%
Overbruggingsfinanciering
Overbruggingsfinanciering
6.3%
= 6.3%

Ondersteuning
ICT i.v.m.
thuiswerken
=0
Ondersteuning
Ondersteuning
ICTICT
i.v.m.
i.v.m.
thuiswerken
thuiswerken
= 0= 0

Structureelkapitaal
kapitaal
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Structureel
Structureel
kapitaal
6.3%
= 6.3%

Business
coaching
= 0 = 0= 0
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Business
coaching
coaching

Garantstelling voor
voor
leningen
= 5.1%
Garantstelling
Garantstelling
voor
leningen
leningen
= 5.1%
= 5.1%
Overig= =5.1%
Overig
Overig
=5.1%
5.1%

7. Welke maatregelen heeft u zelf genomen?

Welke
heeft
zelf genomen?
A %maatregelen
Ten opzichte van
alleu maatregelen
(100%)

B%
B%
Ten
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opzichte
opzichte
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van
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aantal
aantal
respondenten
respondenten
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behoefte
heeft
heeft
aan
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steun
steun
(31)
(31)
Hulp bij aanvragen steun maatregelen = 2.5%

Geen = 26.6%

% Ten opzichte van alle maatregelen (100%)

Advies op het gebied van HR = 2.5%

Kwijtschelding/vermindering belastingen = 22.8%

= 4.7%
(Inter)nationaal handelsadvies = 1.3%
Uitstel van belastingen of heffingen = 21.5%Geen
Geen
4.7%
Geen
==4.7%

Betalingen
uitstellen
= 5.3%
Betalingen
uitstellen
Betalingen
uitstellen
= 5.3% = 5.3%

Overbruggingsfinanciering = 6.3%

Werktijdverkorting
vast
personeel
= 4.7%
Thuiswerken
==Ondersteuning
14.6%
ICT i.v.m. thuiswerken = 0 Werktijdverkorting
Werktijdverkorting
vast
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Thuiswerken
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Thuiswerken
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Extra
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maatregelen
/ instructies

Aangepaste
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Aangepaste
openingstijden
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Aangepaste
openingstijden
= 4.7% = 4.7%

Garantstelling voor leningen = 5.1%

Investeringen
uitstellen
12.3%
Investeringen
uitstellen
= 12.3%
Investeringen
uitstellen
==12.3%

Overig
= 4.7%
Overig
= 4.7%
Overig
= 4.7%

Overig = 5.1%

NOW
regeling
aangevraagd
= 11.1%
NOW
regeling
aangevraagd
= 11.1%
NOW
regeling
aangevraagd
= 11.1%

Geen
verlenging
tijdelijke
arbeidscontr.
Geen
verlenging
tijdelijke
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= 3.5% = 3.5%
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verlenging
tijdelijke
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operationele
kosten
= 9.9%
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operationele
kosten
= 9.9%
Verlaging
operationele
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Tijdelijke
sluiting
i.v.m.
maatregelen
Tijdelijke
sluiting
i.v.m. maatregelen
= 2.9% = 2.9%
Tijdelijke
sluiting
i.v.m.
maatregelen
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Overige
regelingen
aangevraagd
= 9.4%
Overige
regelingen
aangevraagd
= 9.4%
Overige
regelingen
aangevraagd
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B % Ten opzichte van het aantal respondenten dat behoefte heeft aan steun (31)

Krediet
aangevraagd
Krediet
aangevraagd
= 1.2%= 1.2%
Krediet
aangevraagd
= 1.2%
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Hulp
bijbij
aanvragen
aanvragen
steun
steun
maatregelen
maatregelen
= 10%
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Betalingen uitstellen = 5.3%
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%
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= 10%
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belastingen
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Aangepaste openingstijden = 4.7%
Extra hygiëne maatregelen / instructies = 14.0%

Verlaging operationele kosten = 9.9%
Overige regelingen aangevraagd = 9.4%

Overbruggingsfinanciering
Overbruggingsfinanciering
= 16%
= 16%
Overig = 4.7%

(Inter)nationaal
(Inter)nationaal
handelsadvies
handelsadvies
= 3%
= 3%
Ondersteuning
Ondersteuning
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i.v.m.
thuiswerken
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coaching
= 0= 0
Structureel
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met handelsadvies
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maatregelen
/ instructies
= 5%
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Ruime gratis parkeergelegenheid.

Garantstelling voor leningen = 13%

Investeringen
uitstellen
= 48%
Investeringen
uitstellen
= 48%

Overig = 13%

NOW
regeling
aangevraagd
= 43%
Wilt
reserveren
NOW
regeling
aangevraagd
=u43%

Overig
= 18%
Overig
= 18%

Geen
verlenging
arbeidscontr.
= 14%
of informatie
overtijdelijke
de
zakelijke
Geen
verlenging
tijdelijke
arbeidscontr.
= 14%
Kennismaking
cursus;

mogelijkheden? Neem gerust
contact met ons op.
Tijdelijke sluiting i.v.m. maatregelen = 11%

3Zaken
lessen
29,50
doen op€een
sportieve manier!

Verlaging
operationele
kosten
= 39%
Verlaging
operationele
kosten
= 39%

Overige
regelingen
aangevraagd
= 36%
Overige
regelingen
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= 36%

Basisweg
Geen = 18%

Tijdelijke sluiting i.v.m. maatregelen = 11%

Krediet
aangevraagd
= 5%
Krediet
aangevraagd
= 5%
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| www.golfweesp.nl
,  NC Weesp | 
Betalingen
uitstellen
= 20%

Thuiswerken = 57%

Werktijdverkorting vast personeel = 18%

Extra hygiëne maatregelen / instructies = 5%

Aangepaste openingstijden = 18%

Investeringen uitstellen = 48%

Overig = 18%
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NOW regeling aangevraagd = 43%

Geen verlenging tijdelijke arbeidscontr. = 14%

Verlaging operationele kosten = 39%

Tijdelijke sluiting i.v.m. maatregelen = 11%

Overige regelingen aangevraagd = 36%

Krediet aangevraagd = 5%

Koen Horseling

Pandemische fases

Makelaardij

COVID-19, hoe kunnen we het niet onbehandeld laten. Ook deze column
moet eraan geloven. Voorop hoop ik dat het virus jouw fysieke gesteld-

Hypotheekadvies

heid ongemoeid heeft gelaten. Helaas raakt het virus iedereen. Los van

Pensioenadvies

als het gaat enigszins versoepeld raakt, hebben we te maken met een 1,5

Verzekeringen
Schadebehandeling

de introductie van een ‘intelligente lockdown’, die nu zo goed en kwaad
metereconomie. Dat zijn wat vage termen die we begin dit jaar niet kenden, maar noodgedwongen krijgen. De impact van het virus, dan wel de
opgelegde maatregelen in dat kader, hebben tastbare impact.
De gevolgen op de economie zijn ongekend in tijden van vrede. De nationale overheid doet er alles aan om getroffenen tegemoet te komen,
volledig terecht overigens. Ik zal nog wat nieuwe termen opgooien; Togs,
Tozo, NOW, coronareserve en bijzonder uitstel van betaling. Vermoedelijk

Weesperweg 2A 1398 XD Muiden
0294 - 261 392 info@streefkerk.com

www.streefkerk.com

brengt de toekomst aanvulling.
Voor mijn tak van sport betekent dat veel extra werk, maar ik realiseer
me dat dit voortkomt uit het feit dat er nood aan de man is. Elders is
namelijk minder werk. Wat dat betreft is de economie vergelijkbaar met
een bloedsomloop; circuleren goederen en geldstromen, dan blijft de

NIEUW IN DE VERHUUR!

economie draaien. Alleen nu hebben we te maken met een infarct en is de
economie in levensgevaar.
Een pandemie kent volgens de WHO meerdere alarmfases, vervolgens een
post-piekperiode en tot slot de post-pandemische periode. Het moge dui-

FLEVOLAAN 50A - bedrijfsgebouw
Totaal ca. 1.380 m² magazijn, entresol,
kantoor en showroom voorzien van
keuken, gecoate vloer, beveiliging etc.
Prachtig gerenoveerd !
Beschikbaar: Per direct !
Huurprijs: € 78.000 per jaar ex BTW

delijk zijn dat economische effecten direct optrekken met de ontwikkelin-

FLEVOLAAN 60 - bedrijfsgebouw
Zeer praktische kopunit van ca. 555
m² bedrijfsruimte inclusief entresol
en kantoor op de verdieping met veel
parkeerruimte.
Beschikbaar: Spoedig in overleg
Huurprijs: € 37.000 per jaar excl. BTW

onvoldoende aanvoelen: het zijn ongekende tijden. Hoe dan ook ligt erg

DAMMERWEG 103e - Nederhorst
den Berg
Kantooretage met airconditioning op
de verdieping met vrij uitzicht op de
Spiegelplas.
Oppervlakte : Totaal ca. 104 m²
Beschikbaar: Per direct in overleg
Huurprijs: € 875 per maand ex BTW

tenvertrouwen en daarmee slinger je een economie niet aan. Anderzijds

gen van het virus. Ook economisch zullen we deze fases kunnen indelen.
We weten alleen nog niet waar we nu zijn. Hoe dan straks?
Ik heb zonder meer respect op de wijze waarop de overheid de steunmaatregelen opstelt. Ook al zal dat in heel hard getroffen sectoren als
voor de hand dat door de krimpende economie en de steunmaatregelen,
de staatsschuld naar ongekende hoogte zal stijgen. Hoe gaan we dat
straks financieren?
Een mogelijkheid is om te bezuinigen, alleen dat remt het consumenkent een crisis veel slachtoffers, maar floreert een kleine groep. Solidair is
de gedachte om de winnaars (als je die zo wilt noemen) straks separaat
te belasten. Uitvoeringstechnisch roept dat veel complexe vraagstukken
op, daar heb ik niet het antwoord op klaarliggen. De toekomst zit vol met
uitdagingen en zoals Churchill zei: “Never waste a good crisis.” Moeilijke
perioden dwingen tot reflectie en bezinning. Ik wens dit eenieder, naast

VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

vanlonkhuizen.nl 0294 - 480 355

veel sterkte, wijsheid en gezondheid, toe!

JAN© Accountants & Adviseurs
088 220 2200 - Nesland 3m - Weesp - www.jan.nl

Niels van de
Griend
De executeur aan het roer?
Het is alweer even geleden, maar bij invoer van het nieuwe (thans dus huidige)
erfrecht werd aan de executeur een gouden toekomst toegedicht. Dat bleek
maar gedeeltelijk waar. De executeur bleek gaandeweg niet oppermachtig.
Wel machtig, maar niet oppermachtig. Daarmee is dus tevens aangegeven dat
het nog steeds aan te bevelen is een executeur in je testament te benoemen.
Uit recente rechtspraak bleek maar weer eens in welke gevallen een executeur
wel een doorslaggevende rol kan vervullen.
Het betrof een nalatenschap met twee erfgenamen. Tot de nalatenschap behoorde onder meer ook aandelen in een BV. De overledene was aandeelhouder en ook bestuurder. In het testament was een executeur aangewezen.
De erfgenamen hadden geëmmer over de persoon die als bestuurder van de
BV zou moeten worden benoemd. De rechter werd verzocht om een voorziening te treffen. De rechter stelde allereerst vast dat het gezien de omstandigheden van dit geval het aannemelijk was dat de verdeling van de aandelen wel
even op zich zou laten wachten. Dat betekende dat er in de tussentijd dringend behoefte was aan een bestuurder van de BV. Beheer was dus nodig en de
executeur was daarvoor aangewezen in het testament.

info@methorstbouw-weesp.nl

www.methorstbouw-weesp.nl

Verder stelde de rechter vast dat de executeur vanwege deze bevoegdheid
tot beheer tevens het stemrecht op de aandelen in de BV kan uitoefenen. Het
behoort volgens de rechter dan ook tot de taak van de executeur om gebruik
te maken van het stemrecht op de aandelen en met dit stemrecht een nieuwe
bestuurder te benoemen. Zoals in bijna alle gevallen stond dus blijkbaar in de
statuten dat de bestuurders in de vennootschap worden benoemd door de
vergadering van aandeelhouders.
Omdat het stemrecht wordt uitgeoefend door de executeur, kwam dus in dit
geval alleen aan de executeur de bevoegdheid toe een bestuurder te benoemen. Daarmee was de rol van de erfgenamen als rechtsopvolgers van de overleden aandeelhouder, wat dit betreft en op dit moment, uitgespeeld.
Deze casus is een klassiek voorbeeld van doorslaggevende zeggenschap van
de executeur en daarmee het belang om een executeur aan te wijzen. Zeker als
het te verwachten is dat de erfgenamen weleens onenigheid zouden kunnen
krijgen. Er zijn echter ook gevallen waarin de executeur niet zelfstandig kan
handelen, maar toch medewerking van de erfgenamen nodig heeft. Zo kan de
executeur voor overdracht van bepaalde goederen, zoals de verkoop van het
huis dat tot de nalatenschap behoort, in beginsel niet zelfstandig handelen
en zullen de erfgenamen moeten meewerken. De inhoud van het testament
is daarbij van belang én de constatering of betreffende verkoop nodig is om
schulden van de nalatenschap te voldoen. Indien de omstandigheden niet
heel duidelijk zijn, zal de notaris die de overdracht verzorgt eigenlijk altijd de
erfgenamen vragen om mee te werken aan de overdracht.
Kortom, de executeur staat in beginsel aan het roer, maar heeft niet in alle gevallen het alleenrecht op de vast te stellen koers.

Niels van de Griend, notaris bij Notarisweesp
0294-413131 - Van Houtenlaan 14 - www.notarisweesp.nl

THEY NEED
YOUR HELP
HRIF KRIJGT GOEDERENDONATIES VAN BEDRIJVEN EN
INSTELLINGEN, T.B.V. NOODHULP IN LANDEN GETROFFEN
DOOR OORLOG, NATUURRAMPEN, ZIEKTEN E.D.
We werken met bedrijven samen door middel van:
- Het versturen van overschotten, samples en afgeschreven voorraden
naar het buitenland
- MVO activiteiten, het ontvangen van collega’s die samen aan
teambuilding kunnen doen door vrijwilligerswerk uit te voeren
- Het ontvangen van ﬁnanciële donaties
ADRES:
Stichting HRIF
Rijnkade 21
1382 GT Weesp
info@hrif.nl

Golfbaan Weesp is
pico bello in orde
‘Golfen wordt gezien als een veilige sport’
PROFIEL
Golfbaan Weesp
Basisweg 2,
1383 NC Weesp

Toen er eind mei eindelijk weer gegolft mocht worden, slaakten Gerhard van Galen
en Friso Verhoeve van Golfbaan Weesp een zucht van verlichting. Ze hebben de afgelopen periode de kans genomen om wat reparatiewerkzaamheden uit te voeren,
waardoor de baan er nu pico bello bij ligt.

T 0294 269 057
I Golfweesp.nl

De laatste jaren zijn er voor Golfbaan Weesp

maal klaar te zijn voor een nieuw seizoen. Dat

Weer open

veel pieken en dalen. Toen Gerhard van Galen

was afgelopen jaar. Dat mooie seizoen kwam

Nu zit doemdenken niet bepaald in hun aard.

en Friso Verhoeve ruim twee jaar geleden

er, de ondernemers waren inmiddels helemaal

Ze wisten dat de baan ooit weer open zou

de golfbaan overnamen, was er vanwege

geaard in Weesp, en niets kon een nog beter

gaan (dat gebeurde op 11 mei) en 20 dagen

het faillissement van de vorige eigenaar veel

derde seizoen in de weg staan.

later mocht ook de horeca weer open, zij het

achterstallig onderhoud. Het is dat een groep

dat er tot 1 juli binnen maximaal 30 personen

actieve leden van de golfvereniging zo goed

De stekker eruit

mogen plaatsnemen (na 1 juli honderd) en

en zo kwaad als het soms ging de baan heeft

Toen werd het 15 maart, de dag dat premier

buiten op het terras zoveel als mogelijk is,

onderhouden, anders was het einde oefening

Rutte bekendmaakte dat vanwege het coro-

maar natuurlijk met inachtneming van de

geweest. Maar Van Galen en Verhoeven, echte

navirus tot nader order de stekker eruit moest.

nieuwe anderhalvemeterregels.

ondernemers, zagen kansen, togen aan de

Weg mooie vooruitzichten, welkom grote

slag en vorig jaar maart lieten ze weten hele-

onzekerheid.
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Een streep erdoor

op 15 maart. “Per persoon heb je gemiddeld een half voetbalveld ter

“We waren helemaal klaar voor het nieuwe seizoen en toen kregen we

beschikking, dus waar hebben we het over. Het enige dat je kunt hebben

dit”, kijkt Van Galen terug. “In 2018 zaten we met de aanloopverliezen,

is dat het druk is bij de entree, maar dat kun je regelen. Maar het was niet

vorig jaar hadden we een licht plusje en alle seinen stonden op groen

anders.”

voor een prachtseizoen. Vorig jaar hadden we 40 nieuwe leden erbij en
we dachten dit jaar nog eens zoveel erbij, waarmee we naar de 300, 350

Opfrissen

leden zouden gaan. Helemaal goed. Maar daar ging van het ene op het

Die pachters van de bar en brasserie op de golfbaan zijn Natasha Verheij

andere moment een streep door. Het was ook een bijzonder ongeluk-

en haar man Jos Mooij en ook zij hebben de vrije tijd die ze opeens had-

kig moment. Tot en met half maart hebben we namelijk best veel regen

den benut om de boel op te frissen. De keuken is aangepakt, de wanden

gehad, dus weinig golfers, Het weekend van 15 maart was het eerste

hebben een nieuwe lambrisering en ook de vergaderruimten zijn weer

weekend met mooi weer.”

helemaal spic en span. “We zijn de tijd doorgekomen, zeg maar, en we
hebben niemand hoeven ontslaan”, vertelt Natasha. “Nog sterker, we

Handelen

hebben zelfs drie mensen aangenomen, want al die nieuwe maatregelen

Maar het is gewoon een kwestie van je verlies pakken. “Je kunt er wel

zorgen niet voor meer omzet, bepaald niet zelfs, maar alle geregel erom-

moeilijk over doen, maar het is wat het is en daar moet je naar handelen.

heen kost wel veel meer tijd. Je moet wat.”

Een aantal vrijwilligers heeft onder leiding van Mark Goudberg, die ook
vrijwilliger is, allerlei klusjes gedaan. De holes zijn verder verbeterd, er

Reikhalzend

zijn wat gaten in de netten geboet en zo zijn er nog wat werkzaamheden

Zij merkt dat er reikhalzend wordt uitgekeken naar 1 juli, maar moet in

uitgevoerd.”

het licht daarvan ook soms mensen teleurstellen. “Veel mensen denken:
‘o, er kunnen er weer honderd komen, we kunnen weer’, maar zo werkt

Echt klasse

het niet. Die anderhalve meter blijft van kracht en ik merk dat dat wel

Van Galen wil graag kwijt dat van de vaste leden van de golfvereniging

een dingetje is. Het is ook niet onze manier van gastvrijheid bieden, maar

niemand moeilijk heeft gedaan over de contributie. “Die wordt in januari

we gaan er zo goed en zo kwaad als het kan mee om.”

geïnd en helemaal niemand heeft een deel daarvan teruggevraagd. Echt

Ze wil overigens, nu we er toch zijn, graag benadrukken dat je niet per se

klasse. Daardoor hadden wij gelukkig nog inkomen, maar de horeca, die

hoeft te golfen om er te kunnen eten. “We hebben het ruimste uitzicht

wij hebben verpacht, lag er helemaal uit.”

van heel Weesp, er is genoeg plek, er is altijd parkeergelegenheid en par-

Eerlijk gezegd snapt hij ook niet goed waarom golfen er ook uit moest

keren is gratis, en we hebben top eten. Wil je dat erin zetten?”
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Gemeente
Van Galen pikt de draad weer op en wil graag vermeld zien dat hij lovend is over de medewerking van de gemeente. “Ik heb contact gehad
met de NGF, de nationale golfbond, en ik kan je vertellen dat het in veel
gemeenten niet zo makkelijk is gegaan als hier. We hebben het protocol
ingeleverd bij wethouder Heijstee en burgemeester Bas Jan van Bochove
en het was meteen goed, complimenten hoor.”

Gerhard van Galen van
Golfbaan Weesp is lovend
over de gemeente

Bedrijfsleden
Ook mooi: er is geen lid, maar ook geen bedrijfslid, opgestapt. “Sterker
nog, sinds we weer open zijn gaan, hebben we vijftig nieuwe spelers ver-

gedaan voor feesten en partijen, maar dat ligt nog wel lastig om de

welkomd, onder wie vijf bedrijfsleden. Dus we gaan alsnog richting die

reden die Natasha je net vertelde. En niet te vergeten: op 2 juli komt de

350 leden waar we op hoopten.”

IVW weer met zijn jaarlijkse zomerborrel. Die twee maanden omzetverlies maken we dit jaar niet meer goed, maar de swing komt er weer in”,

Feest

zegt hij, om af te sluiten met: “Weet je ook wat het is: golf wordt gezien

Van Galen en Verhoeve koesteren hun leden, want zij zijn de basis. “Nu is

als een veilige en gezonde sport, vanwege de grote afstand tot elkaar.

het nog even lastig allemaal. Op 1 juli wordt het weliswaar ruimer, maar

Daar zijn wij blij mee.”

ook dan weet je nog niet wat het gaat brengen, maar in september/
oktober willen we voor onze vaste spelers een groot feest organiseren
bij wijze van blijk van waardering dat er niemand heeft opgezegd. Is het
dan nog steeds 1,5 meter dan is dat niet heel gezellig maar ook niet heel
erg, want we hebben ruimte genoeg.”
Vergaderingen
Er worden ook weer vergaderingen en bijeenkomsten gehouden en ook
daar is Van Galen blij mee. “Het is wel gedoe met die anderhalve meter,
maar we hebben weer boekingen kunnen noteren. En er wordt navraag
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De Achtergracht stonk
door lozen van Neerlandia
Neerlandia kon je niet missen. Een voor een

kortweg Neerlandia. Neerlandia maakte boter,

binnenstad groot fabriekscomplex met dag en

room, melk en gecondenseerde melk. Vooral

nacht het lawaai van rammelende melkbus-

dat laatste was voor de Tweede Wereldoorlog

Mogelijk heeft ook uw bedrijf een

sen en glazen melkflessen in ijzeren kratten,

een belangrijk exportproduct.

geschiedenis in Weesp. Wellicht een

af en aan rijdende vrachtauto’s en natuurlijk

roemruchte, maar ook een historie die

de enorme schoorsteen met daarin het woord

Werknemers

niet meteen tot de verbeelding spreekt

‘Neerlandia’ die boven Weesp uittorende.

Het grote terrein van Neerlandia werd omsloten

OOK UW BEDRIJF?

maar die zeker leuk is om te delen met

door de Achtergracht, Groeneweg, Singel en

anderen, vinden wij leuk. Wij staan daar

Tot 1971

het terrein van de voormalige brandweerka-

voor open, zeker.

Neerlandia heeft bestaan van 1898 tot 1971,

zerne. In de topjaren rond de Eerste Wereldoor-

maar de geschiedenis van het bedrijf gaat terug

log werkten er zo’n 150 mensen. Later zakte dat

Even een mailtje met één of meerdere

tot 1878. Toen begon de Weesper Galesloot aan

terug tot gemiddeld 70 werknemers.

foto’s van de situatie vroeger en die van

de Achtergracht een margarinefabriek in het

nu (maar die laatste kunnen wij ook

oude pand van jeneverstokerij Het Anker. Dat

Berucht

maken, geen probleem) en het liefst een

jaar kreeg hij van de gemeente Weesp toestem-

De Weesper melkfabriek was in het begin van

opzet van de tekst zoals u die wilt en wij

ming voor het ‘oprichten’ van één stoommachi-

de vorige eeuw berucht vanwege de slechte

zorgen dat ook uw bedrijf laat zien dat

ne. In 1889 stonden er al twee stoommachines

arbeidsomstandigheden, zeker vergeleken met

het diepe wortels heeft in de samenle-

en daar kwam een derde bij toen zijn fabriek in

andere Weesper werkgevers zoals Van Houten.

ving van Weesp.

1898 werd overgenomen door de heren Jansen

Bij Neerlandia werkten veel jonge mensen. In

& Storms. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ging

1901 waren van de 55 voornamelijk manneljke

de fabriek officieel NV Fabriek van Melkpro-

werknemers slechts 12 ouder dan 16 jaar. In

ducten Neerlandia v/h Jansen & Storms heten,

1903 scheef het regionale SDAP-blad dat die

Mailen kan naar Hans@entermedia.nl.
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Nieuw

jongens vaak van zes uur ’s ochtends tot half

jaren zestig de gracht werd gedempt, is het

Gesloopt

elf ’s avonds moesten werken. Overwerk werd

feit dat het water enorm stonk als gevolg van

Het grote karakteristieke pand aan de Achter-

niet betaald en mocht ook niet worden gewei-

de jarenlange lozingen dor Neerlandia.

gracht – het oude pand van Het Anker – werd

gerd. De meegenomen boterhammen moes-

aan het einde van de jaren zeventig gesloopt.

ten staande op de werkplek worden opgege-

Magneet fietsfabriek

Eén van de bijgebouwen bleef staan. Daarin

ten. Die situatie zou lang duren. Pas na 1945

Ook Magneet (Rijwielen- en Motorenfabriek

kwam een supermarkt. Dat begon met Jac

kregen de werknemers een pensioenregeling

N.V.) heeft enige tijd aan de Achtergracht

Hermans Prijs-Slag, dat in 1994 A&P zou gaan

en werden de werkomstandigheden beter.

gezeten, naast Neerlandia. In 1928 verhuisde

heten, daarna C1000 (vanaf 2001), totdat Al-

het van origine Amsterdamse bedrijf na een

bert Heijn de winkel overnam en haar eigen

Schaalvergroting

brand naar een leegstaande blikfabriek aan

naam op de gevel zette. Inmiddels was voor

In 1960 werd Neerlandia overgenomen door

de Van Houtenlaan/Groenesingel in Weesp. In

de supermarkt het oude pand al vervangen

Albert Heijn en ondergebracht in haar zui-

de Tweede Wereldoorlog heeft de productie

door nieuwbouw.

velpoot Sterovita Melkproducten. Acht jaar

enige tijd stilgelegen, maar in 1945 werd de

Anno nu is Albert Heijn gevestigd op de plek

later verkocht AH Sterovita aan de Melkunie,

productie van fietsen weer opgestart, nu in

waar Neerlandia zat en ernaast wordt na ja-

het tegenwoordige FrieslandCampina. De

enkele panden aan de Achtergracht in Weesp.

renlang treuzelen gebouwd aan een nieuwe

Weesper melkfabriek overleefde de fusiegolf

Na een brand in 1948 verhuisde de productie

vestiging van de Vomar. Of deze bedrijven ooit

in de zuivelindustrie niet en sloot de deuren.

opnieuw, toen naar Villa Casparus aan de

weer aan een gracht komen te zitten, zal de

Overigens, de reden dat aan het begin van de

Korte Stammerdijk.

toekomst leren.
nr 6. | juni 2020 | B2B Weesp 17

WIM BOS TRANSPORT B.V.
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Wim Bos Transport B.V.
Rijnkade 13-14 - 1382 GS Weesp

+31 (0) 294 - 415 412
www.wimbostransportweesp.nl

FAMILIEBEDRIJVEN
BRENG PERSOONLIJK EN ZAKELIJK BELANG IN BALANS
In een familiebedrijf sta je vaak voor complexe afwegingen.
Heb je vragen over bedrijfsopvolging of waardeoverdracht?
Zorgen over conflicterende (persoonlijke) belangen of continuïteit?
Zoek je naar de optimale ondernemingsvorm? Advies nodig over
visie en strategie? Bij JAN© staat een speciaal team van vijf zeer ervaren
partners voor je klaar om mee én vooruit te denken. In goed vertrouwen.
Op JAN© kun je rekenen.

Kijk voor meer informatie op de website of neem direct contact op met
Jolanda van der Maden via 06 427 27 822 / JolandavanderMaden@JAN.nl

INFO@JAN.NL
088 220 2200
WWW.JAN.NL

IVW leden, het is tijd om
elkaar weer te ontmoeten!
Wij missen het contact met onze leden en collega-ondernemers. Gelukkig
zijn vanaf 1 juli zeer waarschijnlijk bijeenkomsten tot 100 personen weer

Hoe vind je online de klant die bij je past?
Driven
4Data
tips die je
direct aanMarketing:
meer klanten helpen
De kansen van Leadinfo
Vorige maand schreven we over het optimaliseren van processen om
meer
je marketingbudget
halen. Belangrijk?
weten!
Datauit
Driven
Marketing enteLeadgeneratie:
weZeker
hebben
er alMaar het
isregelmatig
net zo belangrijk
om
de
juiste
leads
binnen
te
halen.
over geschreven. Om jouw aantal gekwalificeerde leads

te laten groeien is data driven marketing essentieel, alleen blijft
Even
terugeen
naarvage
de basis.
Wat is een lead?
het vaak
marketingterm.
Wat betekent het voor jou? En
hoe kun je Data Driven Marketing effectief inzetten? In dit artikel
‘Een lead is een persoon of bedrijf die interesse heeft in jouw dienst of
behandelen we ‘De kansen van Leadinfo’.
product. Jouw potentiële klant.’

toegestaan. Dat komt mooi uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, dit jaar
op donderdag 2 juli. Wij nodigen onze leden en relaties graag uit te komen
naar de eerste fysieke bijeenkomst sinds de lockdown.
Deze bijeenkomst is meer dan alleen vergaderen. Er is na de vergadering
een gezellig borrel en een heerlijke BBQ. Alle ingrediënten voor een gezellige middag met collega ondernemers zijn aanwezig. Alles natuurlijk Corona-proof. We vinden het leuk als je komt maar de RIVM richtlijn bepaalt
dat je moet reserveren als je erbij wilt zijn. Hiertoe heb je een persoonlijke
uitnodiging ontvangen. Reserveren is mogelijk tot vrijdag 26 juni.

Wist je dat gemiddeld maar 3 tot 5% van je websitebezoekers direct

Een kwalitatieve lead is een lead bij wie de kans groter is dat ze
contact opneemt of een formulier invult? Wat doe je dan met de 95%
uiteindelijk klant zullen worden. Dit zijn dus leads waarvan je er zoveel
van je websitebezoekers die niet direct converteert?
mogelijk wilt hebben!
Hoe zorg je ervoor dat je meer kwalitatieve leads binnenhaalt? Deze 4
Leadinfo
een handige
tips
gaan jouishierbij
helpen! tool die inzicht geeft in wie jouw website

bezoekt.
Leadinfo herkent
bedrijven die jouw website bezoeken doordat
Doelgericht
online adverteren
hun leadgeneratie
softwarekan
hetenorm
IP aangoede
een uniek
samengestelde
Doelgericht
online adverteren
resultaten
opleveren.
databaseBezoekers
koppelt. Met
dit inzicht
gericht
Waarom?
zijn specifiek
opkun
zoekjenaar
jouwcontact
productopnemen
of dienst.
metonline
bedrijven
die interesse
hebbendat
getoond
inbij
jouw
of
Met
adverteren
zorg je ervoor
ze direct
jou product
terecht komen.
service.
Des
te specifieker jij je advertentie richt op jouw doelgroep, des te groter
Dus
niet
meer
koud bellen,leads
maarnaar
gericht
benaderen
van
leads!
de
kans
is dat
je kwalitatieve
je website
trekt. Je
vergroot
hiermee de kans dat lezers van jouw advertentie oprecht geïnteresseerd
zijn
jouw
product ofvan
dienst.
Nainhet
verzamelen
data van websitebezoekers is de volgende

stap het waarderen van websitebezoekers: Lead scoring.
Neem
obstakels
weg
Leadinfo
doet dit
automatisch door aan te tonen welke pagina’s
Zorg
ervoor
dat
je
obstakels
contact iemand
op te nemen.
Elke
iemand bezocht alle
heeft
en voorweghaalt
hoelang.om
Wanneer
regelmatig
bezoeker
op
jouw
website
heeft
een
bepaalde
interesse
in
jouw
dienst
of
op je website komt, krijgen ze een hogere score. Op deze manier kan
product.
Willen
ze
contact
opnemen,
maar
kunnen
ze
geen
contactpagina
je op basis van data bepalen welke leads je het eerst wilt opvolgen.
of -button vinden? Een gemiste kans!

Wil je Leadinfo gratis uitproberen?
Bepaal welk kanaal jouw focus verdient
In 3 simpele stappen herken je zakelijke websitebezoekers:
Ken je kanalen. Bekijk vanuit jouw data via welk kanaal de meeste leads
• Vraag een proefversie aan.
contact opnemen. Komen leads vooral binnen via zoekmachines? Of
Je mag Leadinfo 14 dagen gratis testen. Er zijn geen creditcard of
speelt social media voor jou een belangrijke rol? Leg de focus op de plek
andere betaalgegevens nodig. Geen risico dus!
waar leads jou vinden.
• Installeer een stukje code op je website.
Wij helpen je een tracking-code op je website via Google Tag
Mond-tot-mondreclame
Manager
of via een WordPress-plugin
Good
old mond-tot-mondreclame!
Een lead te
dieinstalleren.
jij ontvangt vanuit mond•
Vanaf
nu
herken
je
direct
zakelijke
klanten.
tot-mondreclame is een kwalitatieve lead. Er wordt namelijk contact
meteen
aanNog
de slag.
metDe
joualgoritmes
opgenomenvan
op Leadinfo
advies vangaan
iemand
anders.
altijdBezoekers
de beste
van je website worden direct herkend!
reclame!
Stimuleer jouw klanten om positieve ervaringen te delen met anderen.
jedirect
geïnspireerd
geraakt om
leadgeneratie
naar
een
JeBen
hebt
een waardevolle
tooljouw
om meer
kwalitatieve
leads
te hoger
niveau te tillen?
genereren!
Wil
je meer weten
over online
leadgeneratie?
Of loop je ergens tegenaan
Converseon
is certified
partner
van Leadinfo.
en
zoek je
eenpartnerpagina
oplossing? Neem
met ons op en we kijken graag
Bekijk
onze
opcontact
www.converseon.nl/leadinfo
hoe
we joucontact
verder kunnen
helpen.
of neem
op en we
helpen je graag verder!
Daan
Boekhoorn
& Arjen
de Groot
Daan
Boekhoorn
& Arjen
de Groot
Team
Converseon
Team Converseon

Tel: 0294-267984

Tel: 0294-267984
E-mail: daan@converseon.nl of arjen@converseon.nl

Programma:
- Om 16.30 uur start de Algemene Ledenvergadering.
- Om 17.00 uur is er een borrel en kunnen we o.a. golfen en boogschieten.
- Van 18.00 tot 20.00 uur kun je genieten van een gezellige BBQ.

Socie, de nieuwe manier van
communiceren
Kortgeleden ben je per e-mail uitgenodigd de Socie app te installeren. Een
app om in een besloten IVW omgeving met elkaar in contact te treden. Het
is een platform voor het delen van kennis en informatie tussen de leden en
IVW relaties. Zo vind je hier de IVW agenda, ons nieuws en extern nieuws,
kun je simpel een vraag stellen aan de leden of iets aanbieden, tref je de
ledenlijst aan en kun je documenten ontvangen.
Heb je deze app nog niet in gebruik genomen doe dat dan binnenkort.
Hoe meer leden gebruik maken van deze app, hoe meer toegevoegde
waarde je hiervan ondervindt. Voor vragen over deze app kun je ons altijd
mailen: info@ivw-weesp.nl.

Nieuwe (aspirant) leden IVW
In het afgelopen jaar hebben zich veel jonge en nieuwe ondernemers en
ondernemingen in Weesp gevestigd. Enkelen zijn (aspirant) lid geworden
van de IVW.
Wij verwelkomen 2 aspirant leden:
Richard Birkhoff van De Vecht Projecten uit Weesp. Richard houdt zich
ezig met Projectmanagement en interieurbouw.
Steven Heijtel van Aubergine-IT. Steven ontwikkelt websites en
webapplicaties.
Ervaar zelf waar de IVW voor staat en word (aspirant) lid. Kijk voor informatie op de website: www.ivw-weesp.nl.
Bedrijvenvereniging voor Weesp, Muiden en omstreken.

S e cre ta ria at
Monique Veldhuijzen - Stationsplein 30 - 1382 AD Weesp
info@ivw-weesp.nl - www.ivw-weesp.nl

Pover schilders
werkt op hoog niveau

Pover schilders voor onderhoud aan appartementsgebouwen,
woningen en bedrijfspanden. Voor vereniging van eigenaren,
gemeente, bedrijven en instellingen.
Naast schilderwerk zijn wij gespecialiseerd in bedrijfsvloeren,
beton- en galerijcoatings, trapvlokcoatings.
Meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave?
Neem dan meteen even contact met ons op.

Pover schilders
0294 - 41 24 72

|

|

Pampuslaan 104

info@poverschilders.nl

|
|

1382 JR Weesp
www.poverschilders.nl

