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Langzaamaan kunnen we alles 
weer wat zonniger inzien. 
De zomer is in volle gang 
en alles gaat steeds meer 
open. De meeste bedrijven 
draaien daardoor weer beter. 
Het aantal faillissementen 
gedurende het afgelopen jaar 
was opvallend laag. Of en 
hoe de economie herstelt na 
corona, moet nog blijken.
We gaan nu de vakantie-
periode in. Ter gelegenheid 
daarvan bieden wij u een 
heerlijk Macedonisch bier-
pakket aan. Deze kunt u bij ons 
ophalen, zolang de voorraad 
strekt. Wij ondersteunen 
hiermee het bijzondere MVO-
project Microdonia.

Houd ook onze website in de gaten voor actuele zaken.

Premieverlaging AWf  
ter compensatie schrappen BIK
Vanaf 1 augustus aanstaande wordt 
de premie van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds (AWf) verlaagd. Dit 
dient ter compensatie van de regeling 
Baangerelateerde Investeringskorting 
(BIK), die moest worden geschrapt.

Wijziging termijn aanvaarding 
arbeidsovereenkomst
Een werkgever is verplicht om een
oproepkracht in de dertiende maand dat 
deze voor hem werkzaam is een aanbod 
te doen voor een arbeidsovereenkomst
met vaste uren. Nieuw is dat sinds juli
2021 een werknemer maximaal 1 maand
de tijd heeft een aanbod te aanvaarden
van de werkgever. Daarnaast moet
de vaste arbeidsomvang uiterijk 2
maanden na afloop van de tijdelijke

arbeidsovereenkomst (van 12 maanden)
ingaan.

Alsnog NOW aanvragen voor eerdere 
kwartalen? Deadline 16 juli!
Hoewel de aanvraagperiode officieel 
is verstreken, is het alsnog mogelijk 
NOW aan te vragen voor perioden 
vanaf oktober 2020. Met terugwerkende 
kracht NOW aanvragen kan alleen als u  
TVL hebt ontvangen. 
Onlangs is bekendgemaakt dat de TVL 
vanaf de derde aanvraagperiode NOW 
(oktober 2020) toch niet meetelt als 
omzet. Door het niet meetellen van de 
TVL heeft een bedrijf dus een lagere 
omzet. Daardoor kan het bij sommige 
bedrijven zo zijn dat het omzetverlies 
alsnog hoger is dan 20%  en het in 
aanmerking komt voor NOW. 
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Jan Mulderij

Er staat een heerlijk bierpakket voor u klaar!
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Ons fiscaal-juridisch team houdt zich bezig met allerlei fiscale en juridische vraagstukken. 
Elk teamlid heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied. Willem Hartman is met zijn ervaring 
en brede kennis de generalist binnen het team.

“Tijdens de opleiding Fiscaal Recht leer je 
over de verschillende rechtsgebieden en 
je bestudeert de ins en outs van talloze 
heffingen. Door de nationale, maar ook 
door de Europese wetgeving, krijgen we 
met steeds meer en steeds complexere 
regelgeving te maken. Wat mij betreft 
wordt er in ons land overgereguleerd en 
wordt teveel wetgeving gebaseerd op 
incidenten. De hoeveelheid regels zorgt 
er voor dat er steeds meer specialisatie 
ontstaat binnen het fiscaal-juridisch 
vakgebied. Ik ben zelf een generalist en 
heb geen voorkeur voor een bepaald 

deelgebied in mijn werk. Het meest 
interessant is de klant. Geen situatie is 
gelijk en daarom kun je als fiscalist nooit 
uitgaan van een standaard scenario. Elk 
advies is afhankelijk van de wensen van 
de klant, in combinatie met zijn of haar 
specifieke situatie, hoe hij of zij zakelijk 
maar ook privé de zaken heeft geregeld.”
Willem vormt samen met zijn collega’s 
het fiscaal-juridisch team binnen Mulderij 
& Partners. Zij kunnen u helpen met 
verschillende vraagstukken. “Wij houden 
ons bijvoorbeeld bezig met advisering 
op het gebied van het voorkomen of 

beperken van risico’s, het verlagen van 
belastingdruk en het optimaliseren 
van de organisatiestructuur. Niet 
alleen de onderneming, maar zeker 
ook de ondernemer zelf kunnen wij 
goed helpen met bijvoorbeeld een 
persoonlijke financiële planning, 
waarvan nabestaandenplanning en 
pensioenplanning onderdeel kunnen 
zijn. Met ons team hebben wij een brede 
kennis in huis. Hiermee kunnen wij onze 
klanten goed verder helpen.”

“Het interessantste onderwerp 
voor een fiscalist? Dat is de klant.”

Het fiscaal-juridisch team bestaat uit Sanne Jonkman, Laura de Waard, 
Willem Hartman, Naushad Ishaak, Hans Reinders en  Marcella Koekoek.

• Hoeveel vermogen heb ik nodig om (eerder) te kunnen stoppen 
met werken?

• Hoe zonder ik privévermogen af van mijn ondernemersrisico?
• Hoeveel kan ik schenken of lenen aan mijn kinderen zodat dit past 

bij mijn financiële wensen en doelstellingen?
• Hoe draag ik mijn vermogen en onderneming over aan de volgende 

generatie?
• Hoe laat ik mijn partner goed verzorgd achter?
• Wat gebeurt er met mijn vermogen en pensioen als ik ga scheiden?

Persoonlijke vraagstukken 
waarmee wij u kunnen helpen:

• Het beperken van zakelijke risico’s;
• Het optimaliseren van de organisatiestructuur;
• Het verlagen van de belastingdruk;
• Adviseren over diverse overeenkomsten, waaronder 

aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten en 
rekening courant-overeenkomsten;

• Begeleiding bij bedrijfsovername en bedrijfsoverdracht.

Zakelijke vraagstukken  
waarbij wij u van dienst kunnen zijn:

meer weten?

neem contact 

op met uw 

relatiebeheerder
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sinds 2 jaar hotspot Marron, met ook nog 
eens zo’n 90 medewerkers. Het inspelen 
op steeds wisselende omstandigheden 
maakte het afgelopen jaar erg pittig. 
Heinri: “Sinds we afgelopen maand weer 
volledig open mochten hebben we het 
drukker dan ooit. Deels hebben we ook 
nieuw personeel, dus we moeten alle 
zeilen bijzetten om de kwaliteit zo hoog 
mogelijk te houden.” 

Dat doen ze samen met hun kinderen 
Mark en Paulien, die beiden volledig in de 
zaken actief zijn. Paulien en Carla runnen 
La Brochette; Mark en Heinri houden zich 
voornamelijk met Marron bezig.  
Carla: “En we zijn natuurlijk flexibel. We 
kunnen bij elkaar bijspringen, zelf, maar 
ook qua uitwisseling van personeel als 
dat nodig is. Voor onze familie is dit 
echt een ‘way of life’ geworden. We 
hebben met de verschillende formules 
een heel breed aanbod, zeker met de 
toevoeging van LB Chick’n.” Heinri: “Met 
LB Chick’n zijn we vorig jaar gestart, toen 
alles dicht moest. We deden vanuit La 
Brochette altijd al bezorging en afhaal 
voor particulieren, maar dat hebben we 
verder uitgebreid. Bij LB Chick’n kun 
je online kipgerechten bestellen. Dat is 
geleidelijk gaan groeien, zodat wij zelf 

ook mee konden groeien. Het loopt nu 
erg goed; we hebben een professioneel 
bestelsysteem en bezorgen met eigen 
elektrische fietsen.”

Wat de toekomst brengt is nog 
onduidelijk: “We hebben nog wel wat 
ideeën over waar we naartoe willen met 
onze bedrijven. Maar we hebben nu 
eerst onze handen vol aan het opnieuw 
opstarten en voortzetten van de zaken. 
Ons uitgangspunt om een goede service 
te leveren, staat altijd voorop. Over 
een tijdje hopen we een stapje terug te 
kunnen doen. Dat gaat zeker lukken met 
hoe onze kinderen en ons personeel alles 
oppakken.”

www.lbchickn.nl | www.labrochette.nl

“Dit is een  
‘way of life’ 
geworden”
Dag en nacht werken om de 
zaak draaiende te krijgen, hollen 
of stilstaan tijdens corona… 
In 25 jaar als horeca-
ondernemers zijn Heinri en 
Carla Schonewille heel wat 
uitdagingen tegengekomen.   
Spijt hebben ze nooit gehad. 

Heinri startte La Brochette in 1997 nadat 
hij uitgebreide ervaring had opgedaan in 
diverse horecagelegenheden. “Ik wilde 
graag voor mezelf beginnen en het liefst 
een eigen dagzaak. Ik werkte in het begin 
90 uur in de week, je móet overleven. 
Carla werkte ook al snel zo veel mee als 
ze kon.” Carla: “Inmiddels werken we 
bij La Brochette met zo’n 25 mensen. Ik 
doe werkzaamheden op het gebied van 
planning en administratie, maar ik spring 
ook graag bij in de zaak, bij de kassa en 
in de bediening.” Heinri: “Carla is daar 
ook erg goed in. Ze houdt van contact 
met mensen en onthoudt ook alles van 
ze. We hebben dan ook veel trouwe 
klanten. Bedrijven waar wij al vanaf het 
begin de vergader- en overwerkcatering 
mogen verzorgen, maar ook mensen in 
de zaak en die komen afhalen. Kinderen 
die vroeger met hun ouders meekwamen, 
komen nu met hún kinderen bij ons. Dat 
maakt het erg leuk.“

Behalve een broodjeszaak is La Brochette 
ook een cateringbedrijf voor bedrijven 
en feesten. Daarnaast runt de familie 

De ‘subsidieregeling praktijkleren‘ 
ondersteunt bedrijven en organisaties die 
een praktijk- of werkleerplaats bieden 

 

aan mbo-bbl leerlingen. De hoogte van 
de subsidie hangt af van het aantal 
weken waarin de deelnemer begeleiding 
kreeg in het studiejaar. U vraagt de 
subsidie aan het eind van het studiejaar 
aan, na afloop van de begeleiding. 
 
Extra subsidie specifieke sectoren 
De subsidie bedraagt maximaal 
€ 2.700 per praktijk- of werkleerplaats 
per schooljaar. De hoogte van de 
subsidie hangt af van het aantal weken 
waarin de mbo’er praktijkbegeleiding 

kreeg. Er komt extra subsidie (toeslag) 
beschikbaar voor erkende leerbedrijven 
die een mbo bbl-leerplek aanbieden in de 
sectoren landbouw, horeca en recreatie 
(2019-2020 tot en met 2021-2022) en in 
conjunctuurgevoelige sectoren (2020-
2021 en 2021-2022). Zij kunnen bovenop 
de gebruikelijke subsidie praktijkleren 
een extra subsidiebedrag aanvragen. 
 
De subsidie (en evt.extra subsidie) moet 
u vóór 16 september 2021 aanvragen; wij 
kunnen u daarbij helpen. 

Extra subsidie mbo werk-/praktijkleerplaats

Heinri en Carla startten  
La Brochette 25 jaar 

geleden.  
“We kozen toen voor Jan 
Mulderij omdat hij bij ons 

uit de buurt kwam; de 
no-nonsense mentaliteit 
van het kantoor past bij 
ons. Door de jaren heen 
zijn wij goed geholpen 

met onder andere 
financieringen en het 

herstructureren van onze 
onderneming.”

Mariska Blokzijl 
HR-adviseur

Carla en Paulien zijn de 
gezichten van La Brochette
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Mulderij  & Partners

Stationsstraat 19, Postbus 371

7900 AJ Hoogeveen

Telefoon 0528 232323 

info@mulderijenpartners.nl
Volg ons ook op LinkedIn, Facebook en Twitter.
www.mulderijenpartners.nl

Plezier staat voorop bij 
De Peddelaars

De Peddelaars is met zo’n 550 leden een 
flinke sportvereniging in de regio. Begin 
vorig jaar kwam deze vereniging voort uit 
een fusie tussen de recreatieve Tourclub 
De Peddelaars en de Wielrenvereniging 
De Peddelaars, die gericht was op de 
wedstrijdsport. 

Een naam hoog te houden
De jeugdleden van de Peddelaars slepen 
heel wat prijzen in de wacht. Steven: “Op 
nationale kampioenschappen, of dat nou 
bij wegwedstrijden of bij veldwedstrijden 
is, staan De Peddelaars vrijwel altijd op 
het podium. We zijn er trots op dat we één 
van de grootste jeugdverenigingen van 
Nederland zijn, met zo’n 50 jeugdleden. 
Sommige renners bij de Peddelaars weten 
het ver te schoppen, zoals Erik Dekker, Jens 
Dekker en Coen Vermeltfoort. Het is vaak 
een combinatie van genen, aanleg en het 
met de paplepel ingegoten krijgen. 
Maar we laten iedereen vrij om zich te 
ontwikkelen tot de renner die hij of zij wil 
worden. Daarom gaan de trainingen in het 
begin puur om het plezier, zonder druk van 
ouders en trainers. Later worden daar meer 
gerichte trainingen aan toegevoegd.”
Ook de toertak van de WSV is een 
begrip in Hoogeveen en omstreken. Voor 
toerrijders organiseert WSV de Peddelaars 

ook een aantal aansprekende toertochten 
zoals de Roodtoer (eind augustus) en in het 
winterseizoen is de Oliebollentocht (ATB) 
een vaste plaats op de agenda. Steven: “Wij 
willen voor allen die de fietssport willen 
uitoefenen een podium bieden. Dat is van 
jong tot oud.”

Niet te bang zijn
Het is geen toeval dat Mulderij & Partners 
hoofdsponsor is van WRV De Peddelaars. 
Jan Mulderij: “Wij associëren ons graag met 
de regionale wielersport. De combinatie 
van niet te bang zijn en het genieten van de 
mooie omgeving waar we wonen, dat past 
bij onze organisatie. Daarbij heeft sport 
een belangrijke maatschappelijke functie. 
Veel mensen hebben het afgelopen jaar 
het plezier van fietsen ontdekt. Van huis 
uit ben ik opgegroeid met schaatsen en 
skeeleren op wedstrijdniveau, maar daarbij 
heb ik altijd al veel gefietst. Toen mijn zoon 
Lars wedstrijden ging fietsen, ben ik net 
als hij lid geworden van de Peddelaars. Het 
is erg mooi om samen met de wielersport 
bezig te zijn.” Steven kan dat beamen: 
“Als je kind de wielersport bedrijft, beleef 
je dat met het hele gezin. Als een jongere 
interesse heeft in de wielersport, maakt dat 
de kans klein dat hij of zij bijvoorbeeld gaat 
roken of drinken, omdat je dat meteen in 

 

je prestaties merkt. Het is erg mooi 
om te zien hoe de jongeren in deze 
sport zich ontwikkelen, hoe ze met 
elkaar omgaan en zichzelf kunnen 
stimuleren om steeds verder te 
gaan.”

Een keer meedoen?
Wilt u eens kijken of wielrennen 
iets voor u is? Voor elke leeftijd en 
elk niveau zijn er mogelijkheden. 
Ook de jeugd kan een aantal keren 
meedoen om te kijken of het fietsen 
iets voor ze is. Daarvoor heeft de 
club  fietsen te leen.

www.wsvdepeddelaars.nl

Steven Berends: “Wij realiseren ons 
heel goed dat een sponsorrelatie 
niet vanzelfsprekend is en dat  
sponsoring vaak voor een groot 
deel voortkomt uit ‘gunnen’. 
We waarderen de relatie met 
Mulderij & Partners bijzonder. Het is 
veel meer dan alleen periodiek het 
contract bespreken. Er is oprechte 
betrokkenheid en ook tussendoor 
sparren we regelmatig.”

De Hoogeveense Wielersportvereniging De Peddelaars kan de 
breedtesport aanbieden en daar waar mogelijk jongeren laten 
doorgroeien naar de topsport. Voorzitter Steven Berends: “Een 
goede sfeer is het belangrijkst. Daarnaast hebben we de ambitie 
om ook op wedstrijdniveau een vooraanstaande club te blijven.”

voor  NOW vanaf okt. ‘20 
16 juli (zie voorpagina)

tot Subsidieaanvraag 
16 sept. praktijkleren

vóór Onderneming in B.V.-
30 sept. vorm voortzetten  
  Kan met terugwerkende  
  kracht vanaf 1-1-2021.

REGEL HET OP TIJD


