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Woord van de voorzitter

De laatste OVS Update van 2018 ligt alweer 
voor jullie. De zomer is voorbijgevlogen en 
we gaan richting het laatste kwartaal van 
dit jaar, de donkere dagen.

Zon en droogte, dat waren de thema’s 
van de afgelopen maanden. Diverse 
records zijn gebroken en dit bevestigt 
nogmaals dat ons klimaat aan het 
veranderen is. Afgelopen OVS dag zijn we 
bij Groentekwekerij A. vd Einden geweest. 
Een mooi bedrijf met daarachter een 
ondernemer die als geen ander weet hoe 
om te gaan met de klimaatveranderingen. 
Niet alleen in de agrarische sector heeft 
men ermee te maken maar ook de 
ondernemers op de bedrijventerreinen en 
in ons centrum. De gemeente anticipeert 
hierop en neemt maatregelen om 
Someren klimaatbestendiger te maken. 

De OVS heeft zeer nauw en goed contact 
met de gemeente en in het bijzonder 
met het nieuwe college. We mogen wel 
spreken van een samenwerking. We hopen 
binnenkort de eerste uitkomsten van onze 
samenwerking kenbaar te maken. 
Ondanks de zomerreces heeft niemand 
stil gezeten. De werkgroepen hebben 
hard gewerkt om in het najaar een mooi 
programma neer te zetten. Denk aan het 
Ondernemerscafé, de Eindejaarsactie en 
de Winterse Kerst Koopavond. Tot ziens op 
een van deze activiteiten en veel plezier 
met het lezen van deze OVS Update. 
 
Moniek Peeters - Voorzitter OVS
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Someren

Bedrijfsbezoek Over de miljoenennota... Column

Dinsdag 19 juli OVS dag

Met een gesmeerde ketting en goed opgepompte banden vertrokken we 
afgelopen dinsdag om 12:00 uur vanaf het Wilhelminaplein met een groep 
van bijna 50 personen richting Lierop.

Aangekomen bij Groentekwekerij A. vd Einden werden we hartelijk welkom 
geheten door Adri van den Einden en werden we ontvangen voor een 
lunch. Een lekkere soep gemaakt met de producten van Green Specialties 
(het merk van de groentekwekerij) en broodjes van Broodjeszaak Jam 
Jamm. Met een gevulde buik is de concentratie altijd beter, aldus Adrie.
Tijd voor een bezoek aan dit prachtige Lieropse bedrijf.

Na de presentatie van Adrie en Hennie en een mooie bedrijfsfilm werd 
de groep in 3-en verdeeld om zo een rondje over het bedrijf aan de 
Achterbroek te maken.
Indrukwekkend om te zien wat er in dit bedrijf gebeurd en hoe, door 
specialisatie en het zien van kansen, dit bedrijf op een unieke wijze 
opereert in de agrarische sector. 

>> Lees het hele verslag op www.ovs.nl

Heb je ideeën voor een volgende OVS-activiteit?  Laat dit dan weten via 
info@ovs.nl  - Tips zijn altijd welkom!
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Zomerse Jaarmarkt

Vrijdag 17 augustus organiseerde OVS 
de eerste Zomerse Jaarmarkt. 

Van het begin tot het einde van de 
Postelstraat stonden kraampjes. Niet 
alleen waren er kraampjes van buitenaf, 
ook verschillende winkeliers hadden een 
kraampje voor de deur staan. 

Natuurlijk was er gezorgd voor muziek en 
entertainment zoals een papegaaienshow 
en draaimolen. Op deze laatste vrijdag van 
de schoolvakantie was het een prachtig 
zonnige dag en mede daardoor was het  
gezellig druk het centrum. Hopelijk sluiten 
er volgende jaar nog meer winkeliers aan 
zodat we er een mooi jaarlijks evenement 
van kunnen maken!

Karen Leenen - Verwende apen 



Koopzondag en 
bierdoppen-inleverdag

Zondag 9 september was de succesvolle 
grote-bierdoppen-inleverdag op het 
Wilhelminaplein in Someren. 

Iedereen kon hun gepaarde bierdoppen 
inleveren voor het goede doel. 
Dit jaar sloot de OVS voor het eerst aan bij 
dit mooie evenement. Een samenwerking 
tussen Bierdoppenfestival Someren, OJC 
Comeet, S.K. Wilhelmina plein en de OVS. 

De winkels waren open en er waren 
diverse acties georganiseerd. 
De goede doelen zijn dit jaar Stichting 
Kinderen Kankervrij (KiKa), 
Hemofilie Patiënten Vereniging en 
Stichting Leergeld Asten Someren.

De bierdoppen werden met een bakfiets 
opgehaald in de winkels en afgeleverd 
op het Wilhelminaplein.

Welkom nieuwe OVS leden
• Invent Beveiliging
• Optie 1 Someren

Noteer alvast in je agenda
• DInvent Beveiliging
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Eindejaarsactie

De voorbereidingen voor de 
Eindejaarsactie 2018 zijn weer 
in volle gang. 

Net als voorgaande jaren is de 
Eindejaarsactie een consumentgerichte 
actie waarbij veel winnaars blij gemaakt 
worden met een grotere of kleinere prijs. 
Afgelopen jaar was het succesvolste jaar 
ooit, met de meeste sponsoren en het 
hoogste prijzengeld ooit. We konden we 
maar liefst 250 prijzen uitreiken! Ook dit 
jaar zijn er weer vele prijzen door de OVS 
leden toegezegd, hartelijk dank hiervoor!

Allemaal dankzij de saamhorigheid 
van ondernemers uit Someren. Om die 
saamhorigheid te bevorderen en extra 
PR te genereren wordt de Eindejaarsactie 
ook dit jaar traditioneel geopend door een 
gezamenlijk ontbijt met deelnemers en 
sponsoren. 

Ontbijt
Ook dit jaar start de actie met een 
gezamenlijk ontbijt met deelnemers en 
sponsoren op donderdag 15 november 
2018 om 07.00 uur. Burgemeester Blok 
komt samen met de wethouders de actie 
openen.

Eindejaarsactie
Dit jaar loopt de actie van 15 november 
tot en met 21 december. Dit jaar zijn er 3 
trekkingen + 1 hoofdtrekking, waarbij de 
prijswinnaars worden getrokken uit alle 
inzendingen. 

Op donderdag 27 december om 19.30 uur 
is de feestelijke hoofd-prijsuitreiking bij 
Café Zaal Brasserie In d’n Herberg.

Bedrijfsbezoek Martens Staal

Op dinsdag 18 september brachten we 
een bezoek aan Constructie- en Lasbedrijf 
W. Martens B.V. Een mooi bedrijf, dat sinds 
2 jaar gevestigd is in onze gemeente. 

Willie van Mierlo introduceerde Wim bij 
het aanwezige publiek. Wim behoefde 
geen uitgebreide introductie, aangezien 
hij met zijn opvallende, maar bovenal 
humoristische ondernemersstijl, goed 
bekend is bij de meeste aanwezigen. 
Wim opende het woord op geheel 
eigen wijze. Geen flitsende PowerPoint 
presentatie maar gewoon lekker simpel. 
Uit zijn verhaal zou later blijken dat dit de 
belangrijkste drijver is achter zijn (bedrijfs)
filosofie.  Wim is nu ruim 25 jaar actief in 
de metaalindustrie. Het bedrijf groeide 
door de jaren heen erg sterk.  Wim heeft 
20 vaste mensen in dienst en daarnaast 
8 (jonge én enthousiaste) krachten met 
een nul uren contract. Mooi hierbij om te 
zien, is dat 16 vaste krachten door Wim 
zijn opgeleid. Wim vertelt dat ze nu zo’n 
150 vaste klanten hebben, die in diverse 
sectoren actief zijn. 

Wat verklaart nu het succes van Wim? 
Een vraag die veel bezoekers bezighield 
tijdens zijn verhaal. Hij heeft geen website, 
Facebook of andere social-mediakanalen, 
maar slaagt er toch nog steeds in om te 
groeien. Je kunt geruststellen, zeker gezien 
het huidige digitale tijdperk, dat dit een 
bijzondere prestatie is. De verklaring van 
Wim hiervoor laat zich raden. Ondernemen 
moet je simpel houden. Probeer gewoon 
goed je werk te doen en zorg ervoor dat je 
klanten tevreden zijn. Naar eigen zeggen 
komen klanten dan van zelf. 

>> Lees het hele verslag op www.ovs.nl

Noteer in je agenda

OVS Ondernemerscafé
Woensdag 24 oktober
S.C.C. de Ruchte Someren
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Frank van den Boomen | Frank van den Boomen Deuren

Frank geeft het stokje door aan OVS-lid 
Toon van den Einden

5 VRAGEN AAN...

Waar krijg je elke dag 
energie van? 

Als je ziet dat er vooruitgang/groei is 
en dat je een doel hebt om naar toe te 
werken. Bovendien geeft het me veel 
energie wanneer je samen met je team 
weer een mooi project hebt afgerond en 
we er weer een tevreden klant bij hebben.

Waar verbaas jij je 
wel eens over?  

Je denkt er vaak niet over na dat wat voor 
jou eenvoudig en vanzelfsprekend is, dat 
dat voor de ander ingewikkeld kan zijn.

Waar krijg je echt 
jeuk van?  

Prutswerk!

Wat is de belangrijkste les 
die jij ooit hebt geleerd?

Door de jaren heen ben ik er wel achter 
gekomen dat iedereen een andere 
denkwijze heeft ook al heb je hetzelfde 
doel. Ik heb nu wel geleerd dat het heel 
belangrijk is om je eigen gevoel te volgen.
Natuurlijk kun je advies van anderen 
meenemen in je beslissingen, maar je 
moet toch je eigen plan trekken.

Welk (ongevraagd) advies wil je de 
Somerense ondernemer geven?   

Vertrouw op je sterke punten en doe 
waar je goed in bent. Dat geeft je ook het 
meeste plezier in je werk en daar gaat het 
tenslotte toch om!

1

2

3

54

Wat u als ondernemer 
moet weten over de 
miljoenennota...

Op 18 september was het Prinsjesdag. 
Op deze dag is de miljoenennota 
bekendgemaakt met de plannen voor 
volgend jaar. Er zijn een aantal belangrijke 
plannen die invloed kunnen hebben 
op u als ondernemer. In dit artikel de 
belangrijkste plannen voor u op een rijtje.

Vennootschapsbelasting
Het tarief van de vennootschapsbelasting 
daalt stapsgewijs van 25% in 2018 naar 
22.25% in 2021. De tussenstappen voor 
de overige jaren zijn 24.3% in 2019 en 
23.9% in 2020. Daarnaast daalt het tarief 
voor winsten tot € 200.000 stapsgewijs 
van 20% in 2018 naar 16% in 2021. De 
tussenstappen voor de overige jaren zijn 
19% in 2019 en 17.5% in 2020. 

Het verrekenen van verliezen naar de 
toekomst wordt beperkt van 9 naar 
6 jaar. De verliesverrekening naar het 
voorafgaande jaar blijft bestaan.

Het afschrijven op onroerende zaken 
in eigen gebruik wordt verder beperkt. 
Voorheen gold een beperking tot 50% 
van de WOZ-waarde. De beperking wordt 
nu opgetrokken tot 100% van de WOZ-
waarde. Dit kan betekenen dat er in 2019 
geen (verdere) afschrijving meer mogelijk 
is.

Inkomstenbelasting voor de DGA
Het tarief in box 2 stijgt van 25% in 2019 
naar 26.9% in 2021. In 2020 bedraagt het 
AB tarief 26.25%.

Omzetbelasting
U heeft wellicht al ergens gehoord dat 
er plannen zijn om het lage BTW tarief 
te verhogen. Dit is nu bevestigd en het 
verlaagde BTW tarief gaat van 6% naar 9%. 
Indien in 2018 vooruit wordt betaald voor 
leveringen en diensten die plaatsvinden 
in 2019 geldt nog het 6% tarief.  De kleine 
ondernemersregeling (KOR) wordt per 1 
januari 2020 gemoderniseerd en omgezet 
in een facultatieve omzetgerelateerde 
vrijstellingsregeling (OVOB) voor alle 
ondernemers ongeacht de rechtsvorm. 

Is de omzet lager dan € 20.000 per jaar 
en kiest de ondernemers voor de nieuwe 
regeling dan factureert hij zonder BTW. De 
BTW voordruk is niet aftrekbaar.

Overige maatregelen
In 2020 komt er een nieuwe regeling voor 
de fiets van de zaak. Voor het privé gebruik 
wordt uitgegaan van een bijtelling van 7% 
van de oorspronkelijke nieuwwaarde van 
de fiets.

Bij RSW helpen we u graag vooruit als u 
vragen heeft over wat dit specifiek voor u 
betekent. U kunt altijd vrijblijvend contact 
opnemen met een van onze adviseurs. 

RSW Accountants + Adviseurs
Kijk voor meer infomatie op www.rsw.nl



Column: OTC geeft 
veiligheidsonderwijs 
een nieuwe dimensie

Innoveren
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie 
(RI&E) is een wettelijke verplichting 
conform de Arbowet. In de RI&E worden 
alle veiligheids-, gezondheids-, en 
welzijnsrisico’s aan de hand van een 
vastgestelde systematiek geïnventariseerd 
en geëvalueerd. Deze risico’s hebben 
betrekking op alle relevante processen. Uit 
de risico-inventarisatie volgt een Plan van 
Aanpak, vertaald in concrete maatregelen, 
gekoppeld aan een tijdsplanning welke 
redelijkerwijs haalbaar is. Een bedrijf voert 
actief veiligheidsbeleid als uitvoering aan 
het plan van aanpak wordt gegeven.

Veiligheid is een cultuur
Een belangrijk onderdeel bij uitvoering 
geven aan het veiligheidsbeleid is het 
verzorgen van voorlichting en instructie 
aan medewerkers. Veiligheid is een 
cultuur. We hebben onszelf bij OTC als 
doel gesteld trainingen te verzorgen 
gericht op het creëren van zelfvertrouwen 
en verantwoordelijkheid. Door het 
geleerde positief te benadrukken krijgt 
een cursist zelfvertrouwen waarmee deze 
sneller zal gaan handelen en meer eigen 
verantwoordelijkheid zal ontwikkelen. 
Hiermee maken onze cursisten uiteindelijk 
in de praktijk het verschil.

BHV saai?
Wat ik het allerliefste doe? Mensen iets 
leren over (brand-)veiligheid. Inmiddels 
heb ik al honderden trainingen gegeven 
aan heel veel verschillende mensen. 
De grootste misvattingen zijn: BHV-
trainingen zijn saai, langdradig, luisteren 
naar een brandweerman met spannende 
verhalen, stoffig, voorspelbaar en altijd 
met dezelfde oefeningen.

Veel medewerkers hebben als neventaak 
een BHV-functie op zich genomen. Om 
te zorgen dat medewerkers deze taak 
serieus nemen en niet na een paar jaar 
“het bijltje” alweer bij neergooien mogen 
onze trainingen allesbehalve saai of 
voorspelbaar zijn! 

Volwassenen leren anders en hebben 
ook veel hogere verwachtingen van 
trainingen dan vroeger. Door beperkte 
beschikbare tijd wordt veel gebruik 
gemaakt van Blended learning. Dit is een 
combinatie van e-learning (een internet-
lesprogramma) met een praktijkopleiding. 
Met het e-learning programma bereiden 
cursisten zich in hun eigen tempo en op 
een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats 
voor op de praktijkopleiding. Doordat 
wij praktisch oefenen, in combinatie met 
interactieve didactische werkvormen blijft 
zo’n dag leuk en leerzaam. Een nieuwe 
trend is een leven lang leren, maar het 
moet ook vooral leuk zijn!

Inmiddels is OTC net verhuist naar haar 
nieuwe locatie gelegen aan de Trasweg in 
Someren-eind. Het trainingscentrum is het 
nieuwe state-of-the-art trainingscentrum 
en geeft veiligheidsonderwijs een nieuwe 
dimensie! Er zijn interactieve ruimtes 
en werkvormen ontwikkeld, welke alle 
zintuigen zullen prikkelen. 

Escaperoom
Een innovatie is onze zeer spectaculaire 
Escaperoom. Door continu op zoek te 
gaan naar leuke, nieuwe interactieve 
trainingsmethoden en out of the box te 
denken zijn wij op het idee gekomen de 
Escape Room in het leven te roepen.

Opening
Naast gebruik voor BHV-trainingen is het 
de bedoeling dat de Escape Room ook kan 
worden gebruikt voor teambuildingsuitjes. 
De Escape Room is in samenwerking met 
FireWare ontwikkeld en ontworpen. Naar 
verwachting zal de Escaperoom eind 
oktober in gebruik worden genomen.

Uitbreiden
Het nieuwe opleidings- en 
trainingscentrum geeft OTC ook kans 
uit te breiden, de oude locatie voldeed 
niet (meer) aan de wensen. In vijf jaar 
tijd zijn wij uitgegroeid naar meer dan 
5000 cursisten. Onder hen ook veel 
beroepschauffeurs, die de opleidingen 
volgen voor hun nascholingspunten 
(code 95). Met het nieuwe Opleidings- en 
trainingscentrum kan OTC groeien en 
veiligheidsonderwijs een nieuwe dimensie 
geven.

Wil jij een veiligheidstraining eens op 
een andere manier beleven dan in een 
klaslokaal? Een ding kunnen we jou 
beloven: het zal allesbehalve alledaags, 
saai of gemakkelijk worden!

Raymond Oussoren
Oprichter en mede-eigenaar OTC 
opleidings- en trainingscentrum Someren
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Meer weten?

Kijk op www.ovs.nl voor een 
actueel overzicht van alle 
activiteiten en volg ons op
Facebook en LinkedIn voor het 
laatste nieuws. 

Heb je vragen of suggesties? 
Stuur een mail naar pr@ovs.nl


