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Het laatste nieuws van MKB Nederland

AANBIEDINGEN
Acties en kortingen van leden, voor leden

STEL ‘EM AAN STELLA
Hoe zit het met de privacy bij de BVL?

IN HET VAT
Wat zit er allemaal nog aan te komen?

21e jaargang



2  Stel ‘em aan Stella
Van de redactie

Vragen aan Stella mogen gaan over zo ongeveer alles wat BVL-leden zakelijk bezighoudt. De vraag
van deze maand is gesteld naar aanleiding van de laatste Algemene Ledenvergadering:

“Loop ik een risico als ik de BVL toestemming geef voor het publiceren van mijn gegevens?”

Het antwoord op deze vraag komt van BVL-lid dr. Jan Holvast, van Holvast & Partner. Jan bracht recent
het boek ‘Kroniek van de Privacydiscussie’ uit, zoals o.a. in dit artikel uit het Kompas te lezen is.

“Het publiceren van een beperkte set van gegevens van de leden van de BVL heeft voor- en nadelen.
Het voordeel is de publiciteit. Het kan werk opleveren. Ikzelf, maar ook het Dorpshuis, heb de neiging
om bij voorkomende werkzaamheden te kijken naar de leden van de BVL. (…) Het nadeel is dat de
gegevens gebruikt kunnen worden voor spam, zoals het vragen om donaties. Gegevens van bedrijven
kunnen naar mijn mening altijd gepubliceerd worden, tenzij het om eenpersoonsbedrijven gaat. (…)
Maak per bedrijf een lijstje van de naam van het bedrijf en de hoofdactiviteiten met de voor
communicatie benodigde gegevens, zoals adres, e-mail en telefoonnummer(s). Bij
eenpersoonsbedrijven zou ik toestemming vragen, bij de andere de mededeling dat de gegevens op de
website worden geplaatst tenzij men bezwaar heeft.”

Iets later dan gepland, vond eind vorige maand een gesprek plaats tussen de BVL en wethouder Erik
Heinrich, binnen het College van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor Economische
Zaken. We zijn over onderstaande onderwerpen bijgepraat. Een lange ‘De schermen’ dit keer.

Terras aan de Breek en hotel
Bijna 7 jaar geleden besloot de dat er ruimte was voor een hotel in Landsmeer, vlakbij de Ring. Begin dit jaar
leek het hotel er snel te gaan komen, maar corona vertraagde het proces. Verschillende opties zijn de revue
gepasseerd, maar de komst van een resort (in plaats van een hotel) is nu het meest voor de hand liggend.
Eerder dit jaar accordeerde de gemeenteraad daarnaast een plan om een paviljoen met terras aan de Breek te
bouwen. Daar wordt een exploitant voor gezocht, informatieavond is op 27 oktober 2020.

Gevolgen corona-uitbraak voor gemeente
Uiteraard ondervindt ook de gemeente de gevolgen van de corona-uitbraak. Een van de gevolgen is dat ook in
Landsmeer het aantal (toeristische) overnachtingen sterk is teruggelopen. Daardoor loopt de gemeente
toeristenbelasting mis. Daarnaast heeft de gemeente extra boa’s ingezet om naleving van maatregelen te
controleren en handhaven. Het meest opvallende is nog dat een groei van bijstandsgerechtigden wordt
verwacht. Op dit vlak wil de regio Waterland zogenaamde Mobiliteitscentra instellen. Wij hebben een aantal
tips hierover gegeven en verder aangegeven dat de gemeente zou kunnen beginnen met het inhuren van
(thuiszittende) ZZP-ers zodra er externe expertise ingehuurd moet worden bij de gemeente.

1  De schermen
Ellen Metgod

https://www.rodi.nl/regio/landsmeer/187675/jan-holvast-schrijft-actueel-boek-over-privacy?fbclid=IwAR2t_eqF5f-ww826Ufccz5-5Yza0vdo8ylI4Edv-H5C5zlagWf9zFvPKHek
https://www.rodi.nl/regio/landsmeer/187742/familiehuis?fbclid=IwAR3SBLKQyXRuf2TIxhF3CqjJMKElffBaMD_josOihgEesR8wWu5udcuedFE


4  Aan tafel!
Van het bestuur

Op 17 december gaan we aan tafel met zijn allen!
In tegenstelling tot wat in de feestmaanden
gebruikelijk is, komt er geen ingewikkeld of
spannend gerecht op tafel.

We hebben ervoor gekozen om eens een mooi
‘assortíment’ aan stamppotten aan u voor te
schotelen. Met inachtneming van de RIVM-
richtlijnen, komt u aan tafel met een select groepje
BVL-leden, inclusief een van de bestuursleden van
de BVL.

Een mooie gelegenheid om een goed gesprek over
uw business af te wisselen met tips om de BVL in
2021 nóg interessanter te maken voor leden en
potentiële leden.

Opgeven kan nu al! Stuur een e-mail
naar bestuur@bvl-landsmeer.nl om
zeker te zijn van uw plaats aan tafel.

3  Ondernemer v/h jaar
Van het bestuur

Begin volgend jaar kijken we terug op het tot
nu toe behoorlijk dynamische jaar 2020 en
houdt de BVL de verkiezing van de
Ondernemer van het Jaar 2020. Thema:
“Innovatie tijdens corona”.

Toen de coronaperikelen steeds meer bedrijven in
hun greep kregen, werd het voor veel bedrijven
een kwestie van pompen of verzuipen.

Welke ondernemer uit de omgeving van
Landsmeer wist zijn of haar bedrijf dit jaar op de
meest innovatieve manier door de crisis heen te
loodsen?

Aanmelden van uw kandidaat kan nog
steeds! Meld uw kandidaat uit de regio
Landsmeer bij ons aan via bestuur@bvl-
landsmeer.nl!

5  Wijnproeverij

De BVL-activiteit van deze maand zou vallen op de
30e. Helaas hebben we moeten besluiten deze
activiteit tot nader order uit te stellen, vanwege de
recente maatregelen vanuit de overheid.

De wijnproeverij zou gedaan worden onder leiding
van André Merlijn, mede-oprichter van La Branche,
uit Amsterdam. Hij zou een ruime keuze aan wijnen
meegenomen hebben, uit het brede assortiment
voornamelijk Europese wijnen dat ook online
beschikbaar is bij La Branche.

De wijnproeverij gaat er nog wel komen, maar dus
nog even niet op de heel korte termijn. Het blijft
even ‘in het vat’. Bent u nieuwsgierig geworden naar
La Branche? Neem dan in de tussentijd gerust een
kijkje op de website.

Van het bestuur

mailto:bestuur@bvl-Landsmeer.nl
mailto:bestuur@bvl-landsmeer.nl?subject=Ondernemer%20van%20het%20jaar
https://www.labranche.nl/


7  Aanbiedingen
Van de redactie

Heeft u al gebruik gemaakt van één van deze
aanbiedingen? Of heeft u misschien zelf nog
een aanbieding in te brengen, voor uw mede-
BVL-leden?...

 Korting van 10% op het hele assortiment bij
Juwelier Nusselein.

 Gratis bittergarnituur bij een borrel of 
feestje in Café De Goede Stek.

 Bestel bij Café de Drie Zwanen een daghap
en krijg een drankje ‘van het huis’.

 ‘P&O-boer’ h.r.met houdt kosteloos een
arbeidsovereenkomst voor je tegen het licht.

 Jumbo Landsmeer biedt online-bestellers
hulp bij aanmelden én een welkomstpakket. 

8  In het vat
Van de redactie

Onderstaande activiteiten zitten alvast in het vat.
Details (zoals locatie en/of datum) volgen zodra
die bekend zijn!

Voor november is de datum bekend, namelijk
woensdag de 25e. Over de exacte invulling van
deze avond informeren wij u zo spoedig mogelijk!

 Aan tafel
 Bezoek aan Adriaan Goede B.V.
 Nico Perdaan (Netwerker v/h Decennium)
 Bezoek aan Bouwmaatschappij Buitenhuis
 Verkiezing Ondernemer van het Jaar
 Golfdag

6  MKB-berichten
Van de redactie

Ben je lid van de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer, dan ben je automatisch ook lid van MKB
Nederland.

MKB Nederland publiceert regelmatig berichten die ook voor Landsmeerse ondernemers relevant
kunnen zijn. Hieronder vind je een selectie.

 Wil jij profiteren van de SLIM-subsidie?
 Een onbetaalde factuur kost meer dan het factuurbedrag
 Zorg jij al voor een veilige werkplek?
 Wat zijn de opties en voordelen van hybride rijden?
 Prinsjesdag 2020: wat verandert er voor jou als ondernemer?

Uitnodiging masterclass
Wij ontvingen een uitnodiging van ondernemersvereniging VEBAN voor een interessante masterclass cybercrime. 
BVL-leden zijn van harte welkom. Voor meer informatie, zie deze link.

https://mailchi.mp/09086eb7d265/wij-nemen-nog-de-tijd-voor-u-6450206?e=0f49db5cb5
http://www.degoedestek.nl/
http://www.cafededriezwanen.nl/
https://www.hrmet.eu/
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-landsmeer-johan-plemp
http://eepurl.com/hd466T
http://eepurl.com/heJfLv
http://eepurl.com/heO5F9
http://eepurl.com/hfdL6b
http://eepurl.com/hdEsjr
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-masterclass-cybercrime-1-voorkomen-is-beter-dan-genezen-123466237841
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