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OKB team Limburg

Regiovoorzitter: 
Sjra Clerkx
Team van 35 adviseurs. 

team-limburg@ondernemersklankbord.nl
06-25065671
www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord (OKB) helpt 
jaarlijks in Limburg ruim 600 
bedrijven.  
Landelijk zelfs 2.800.
OKB wordt gesubsidieerd door: 
Ministerie van Economische Zaken, 
Rabobank, Provincie  Limburg en 
diverse gemeenten.

De vrijwillige en onbetaalde OKB 
adviseurs werken  
belangeloos en onafhankelijk.

Advies op maat voor:
• Hulp	bij	aanvraag	BBZ krediet
• Bedrijfsbegeleiding
• Marketing
• Financieel	advies
• Startersbegeleiding
• Opvolging
• Bedrijfsbeëindiging
• Bedrijfsovername
• Faillissementspreventie
• Natuurlijk	zijn	wij	ook	een

klankbord voor de ondernemer

Wat is het?

Ondernemersklankbord is een 
onafhankelijke stichting van 
ondernemers, directeuren,  
managers en specialisten die hun 
actieve loopbaan hebben beëindigd. 
Zij stellen vanuit maatschap-pelijke 
betrokkenheid hun jaren-lange 
kennis en praktijkervaring 
belangeloos ter beschikking aan 
ondernemers in het MKB, de 
agrarische sector en maatschap-
pelijke en culturele organisaties. Ze 
staan hen bij in hun onder- 
nemersvraagstukken. Op alle 
vlakken van de bedrijfsvoering en in 
iedere fase van de onderneming kunt 
u op ondersteuning en begeleiding
van stichting Ondernemersklankbord
rekenen.

Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact 
op met Sjra Clerkx, bereikbaar via e-mail 

team-limburg@ondernemersklankbord.nl 
of telefonisch via 06-25065671.

Ondernemersklankbord houdt spreekuur

OKB-team Limburg houdt wekelijks 
spreekuur op diverse locaties in Limburg.

Ondernemersklankbord (OKB) heeft in 2019 
ruim 450 Limburgse bedrijven geholpen/
geadviseerd.

Ondernemers begeleiden ondernemers
Ondernemersklankbord begeleidt al bijna 40 jaar ondernemers in het mkb en agrarische 
sector in elke bedrijfsfase: bij de start van de onderneming, bij alle aspecten van de 
bedrijfsuitoefening, bij faillissementspreventie en bij de bedrijfsopvolging. Dat doen we in 
een klankbordtraject van 6 maanden. Wij matchen uw vraag met de adviseur in uw regio 
die ter zake kundig is. Onze adviseurs zijn gemotiveerde oud-ondernemers en 
specialisten die hun kennis en praktijkervaring vrijwillig inzetten om u als ondernemer te 
helpen. Voor een adviestraject van een halfjaar betaalt u een minimumdonatie van slechts 
150 euro.

Meer info, over advies/hulp.
Neem contact op met OKB.
06-25065671. Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl
www.delimburgsezaak.nl

De adviseurs van Ondernemersklankbord team Limburg
Wensen u prettige Kerstdagen en een in alle opzichten 
voorspoedig 2020 

Ook in het nieuwe jaar staan wij voor u klaar

.
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Ondernemen in 2020: dit verandert er voor jou
Van de verlaging van de zelfstandigenaftrek tot de 
nieuwe kleine ondernemersregeling: ook in 2020 
voert de overheid weer nieuwe wetswijzigingen 
door. Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor 
ondernemers per 1 januari 2020.

Dit zijn de meest relevante veranderingen voor jouw 
bedrijf in 2020 op een rij. Lees het hele artikel via 
onderstaande link.

• Verlaging zelfstandigenaftrek
• Verlaging vennootschapsbelasting
• Nieuw btw-nummer
• Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)
• Alternatief voor de wet DBA
• Tariefwijzigingen aftrekposten
• Verplichte AOV
• Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

https://www.ikgastarten.nl/zzp/ondernemen-2020-dit-
verandert-er-voor-jou?
profileid=4407715&profilesource=Copernica&utm_sou
rce=Ikgastarten&utm_medium=Nieuwsbrief&utm_cam
paign=weeknr2019-47

Ondernemersklankbord (OKB) helpt en adviseert.
Neem contact op met OKB.
06-25065671. Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl

Geld lenen bij familie: wat zijn de haken en ogen?
Startkapitaal kun je vergaren via onder meer een 
bank, investeerders of crowdfunding. Een andere 
optie is geld lenen bij bekenden. Als je hierover 
duidelijke afspraken maken, kan zo'n informele 
'lening' een uitkomst zijn. Wat zijn de 
aandachtspunten.

Hoe gaat een onderhandse lening in zijn werk?
Geld lenen bij familie en/of vrienden noemen we ook 
wel een onderhandse lening, omdat het in feite een 
lening is die niet 'openbaar wordt aangeboden'.
De twee partijen, in dit geval jij en jouw familielid of 
vriend, maken samen afspraken over de voorwaarden 
en leggen deze vast in een contract.
Je kunt de gemaakte afspraken vastleggen bij een 
notaris. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden. Dan 
weten alle partijen waar ze aan toe zijn en zal hierover 
achteraf minder snel onduidelijkheid ontstaan.

Laat een deskundige meekijken bij het bepalen van het 
leenbedrag om te voorkomen dat je te veel (of juist te 
weinig) geld leent.
Natuurlijk kun je samen met je familie bekijken wat een 
goed startbedrag is om te lenen. Komen jullie er samen 
niet uit? Raadpleeg dan ook een accountant of een 
andere financieel expert. Zo voorkom dat je straks 
onverhoopt te veel (of juist te weinig) geld leent.

Neem contact op met Ondernemersklankbord (OKB)
OKB verstrekt u belangeloos en onafhankelijk advies, plus een half jaar 
onbeperkt persoonlijke begeleiding.

Neem contact op met OKB.
06-25065671. Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl
www.delimburgsezaak.nl

https://www.ikgastarten.nl/financien/financieren-en-investeren/geld-
lenen-bij-familie-wat-zijn-de-haken-en-ogen?
profileid=4407715&profilesource=Copernica&utm_source=Ikgastarten&
utm_medium=Nieuwsbrief&utm_campaign=weeknr2019-47
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Gemeente bereikt ZZP-ers met schulden niet
Schuldhulpverlening voor zzp’ers schiet vaak tekort. 
Daarom lanceert het Nibud vandaag een gratis online tool 
om zzp’ers bewust te maken van de hulp die gemeenten 
kunnen bieden. Dat zou een stap in de goede richting 
kunnen zijn, maar alleen als gemeenten daar actief mee 
aan de slag gaan.

Vier grote gemeenten

De vraag aan het Nibud om een geldplan speciaal voor 
zzp’ers te maken kwam van de vier grote steden. Die hebben 
moeite om zelfstandigen met schulden goed te bereiken, en 
andersom weten zzp’ers vaak niet wat de gemeente voor hen 
kan betekenen op het gebied van schuldhulpverlening. 
Daarom presenteert het Nibud vandaag voor alle gemeenten 
een Online Geldplan ZZP: ‘een drempelloze omgeving waar 
zzp’ers zelf aan de slag kunnen’, aldus Bas Schuurmans, 
projectleider Startpunt Geldzaken bij het Nibud. Het geldplan 
is grotendeels gefinancierd door Instituut GAK en wordt 
kosteloos aan alle gemeenten aangeboden. 

(bron, Binnenlandsbestuur)

ZZP’er zonder inkomen 
Ondernemersklankbord (OKB) helpt!

Niet wachten tot het te laat is.
Als het helemaal niet wil lukken om opdrachten te werven en 
u ook geen eigen financiële buffer heeft dan rest u niets
anders om naar uw gemeente te gaan en zich te melden bij
de Sociale Dienst. Dat lijkt een moeilijke stap en dat is het
waarschijnlijk ook, maar u heeft recht op ondersteuning als u
geen inkomen heeft zoals iedere Nederlander. Maak daar dan
ook gebruik van en wacht niet tot het te laat is en een
faillissement dreigt!

Startpunt geldzaken NIBUD

zie onderstaande link.

https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/
geldplan-zzp/?mpwui=38c0206c-9bb7-42c9-ab1f-9eaff19a317a

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeente-
bereikt-zzp-ers-met-schulden-niet.11496259.lynkx?
utm_medium=email

Ondernemersklankbord (OKB) helpt en adviseert.
Neem contact op met OKB.
06-25065671. Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl
www.delimburgsezaak.nl

Zo stel je een vennootschapscontract op
Hoe maak je een vennootschapscontract? Dit contract 
is speciaal voor de vennootschap onder firme (vof) en 
de commanditaire vennootschap (cv). Het is slim om in 
dit contract alle afspraken met je vennoten vast te 
leggen.

Waarom een vennootschapscontract opstellen?
Wanneer je een vennootschap onder firma (vof) of 
commanditaire vennootschap (cv) opricht, ga je een 
samenwerkingsverband aan met andere ondernemers.
Omdat je een samenwerking aangaat is het belangrijk om 
alle afspraken tussen de vennoten (partners) vast te leggen. 
Dit doe je in een vennootschapscontract.
Is een vennootschapscontract verplicht?
Nee, een vennootschapscontract is niet verplicht, helpt je 
om de samenwerking juridisch dicht te timmeren. Je laat 
daarmee geen ruimte voor onduidelijkheden of verrassingen 
achteraf.
Als je geen vennootschapscontract opstelt, gelden 
automatisch de regels uit het Burgerlijk Wetboek. Hier staat 
bijzonder weinig in.

Vennootschapscontract: voor welke rechtsvorm?
Er zijn twee soorten rechtsvormen waar je zo'n contract voor 
kunt opstellen: de vennootschap onder firma (vof) en de 
commanditaire vennootschap (cv).

Neem a.u.b. contact op met OKB.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl


