Nieuws
Nieuwe voorzitter KvK
Amsterdam
Oswald Schwirtz, voorzitter van de
Kamer van Koophandel Amsterdam,
heeft besloten zijn functie per 1 maart
2010 tussentijds neer te leggen. Na twee
jaar voorzitterschap is Schwirtz helaas
tot de conclusie gekomen dat hij deze
belangrijke functie niet kan combineren
met zijn zakelijke werkzaamheden en zijn
gezinsleven. Kamer van Koophandel
Amsterdam betreurt zijn besluit. Mr Age
A.G. Fluitman is op voordracht van het
Dagelijks Bestuur door het Algemeen
Bestuur benoemd als opvolger van
Oswald Schwirtz. Fluitman (60), sluit zijn
loopbaan binnenkort af als partner bij
Pricewaterhouse Coopers, waar hij ook
vele jaren in het bestuur heeft gezeten.
Daarnaast heeft hij ruime bestuurlijke
ervaring in diverse ondernemerskringen.
In de periode 2004-2008 maakte hij als lid
en vice-voorzitter al deel uit van het
Dagelijks Bestuur van de Kamer van
Koophandel Amsterdam.

OK Prosecco

Vincent & Vincent
Als appartementseigenaar ben je automatisch en verplicht lid van een Vereniging
van Eigenaren (VvE). Door recente wijzigingen in het appartementsrecht moeten
VvE's aan veel meer eisen voldoen dan
eerder het geval was. Zo riskeren VvE's
per 1 januari 2010 een boete of zelfs
gevangenisstraf als ze zich niet hebben ingeschreven bij de KvK. Daarnaast zijn ze
verplicht een onderhoudsplan op te stellen en hier actief voor te sparen. Veel VvE's
zijn hier nog niet of onvoldoende van op
de hoogte. De twee zussen Heleen (35) en
Geerte (27) Vincent van Vincent & Vincent
Management helpen appartementseigenaren met het opstarten en/of beheren
van een actieve en gezonde VvE en alles

wat daarbij komt kijken. Zo regelt Vincent
& Vincent een kapitaalfonds, de administratie en wordt er gecontroleerd of
iedereen zijn of haar contributie betaalt.
Maar de zussen regelen ook offertes bij
onderhoud en geven desgewenst bouwkundig en juridisch advies. Om de kosten
hoeven VvE's het niet te laten. Tot 6 appartementen betalen deelnemers ieder 195
euro per appartement per jaar. Van zes tot
twaalf appartementen is dat 160 euro, en
van twaalf tot vijfentwintig 135 euro.
Voor VvE's met meer dan vijfentwintig
appartementen wordt een offerte op
maat gemaakt.
Voor meer informatie:
www.vincent-vincent.nl

Een beetje lichter maar net
zo bruisend als Champagne.
Iedereen gaat houden van
deze Prosecco. Door de
zachte frisse mousse uitermate succesvol als aperitiefwijn en bij het maken
van cocktails. Een lichte hint van perzik,
citrus en bloemen afgerond met een
zachte droge smaak maken het ook een
heerlijke begeleider van visgerechten,
buffetten, bij nagerechten en als toast
bij een feestelijke gelegenheid. Deze
heerlijke Frizzante Prosecco del Veneto
DOC wordt geleverd in een aluminium
flesje van 25 cl. Precies genoeg voor 2
glazen. Niet alleen de innovatie van het
product, maar zeker ook functionele
kenmerken als versheid, veiligheid en
hanteerbaarheid geven het product een
meerwaarde. 100% recyclebaar, licht en
onbreekbaar. www.josrijnaarts.nl

Silk Fashion & Business Event
Silk- PR, Events & Models organiseert op
donderdag 22 april het Silk Fashion &
Business Event op het Westelijk Handelsterrein in Rotterdam. De combinatie van
mode, luxe en netwerken maakt dit evenement uniek in zijn soort. Couturier Addy
van den Krommenacker zal tijdens het
event een spectaculaire show verzorgen
zoals we dat alleen van hem kennen. Het
Silk Fashion & Business Event is een lifestyle
evenement dat vertegenwoordigd wordt
door organisaties uit het luxe segment.
Bedrijven uit zowel de Rotterdamse regio,
maar ook uit de rest van het land zijn aanwezig om hun producten en diensten aan
een exclusieve doelgroep te laten zien en
te verkopen. Tv-presentatrice Fabiënne de
Vries is verantwoordelijk voor de presen-

Uw nieuws
Is er een nieuwe directie aangetreden?
Hebt u productnieuws? Gaat u verhuizen,
een nieuwe vestiging openen of fuseren?
Uw persberichten, bij voorkeur met foto,
kunt u sturen naar Novema, t.a.v. Piet
Wiersma, Postbus 61, 1600 AB Enkhuizen,
of p.wiersma@novema.nl
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tatie van de avond. Om exclusiviteit te
waarborgen is het als bezoeker alleen
mogelijk om op uitnodiging te komen.
Netwerkclubs en genodigden van de deelnemende partijen zijn aanwezig tijdens
deze avond die plaatsvindt op donderdag
22 april 2010 van 18.00 tot 00.00. Silk-PR is
de stuwende kracht achter het promoten
van merken, mensen en organisaties.
Succes, Inventive, Leadership en Knowledge zijn de basis van ons denken en
doen. De divisie Silk-Events is een evenementenbureau gespecialiseerd in conceptontwikkeling en uitvoering van luxury fairs,
doelgerichte events, bijzondere feesten,
netwerkbijeenkomsten, incentives, autoraces, modeshows en productlanceringen.
Voor meer informatie: www.silk-pr.eu.

Unieke nieuwe
internettool voor de
rioleringssector
Met ingang van 1 februari lanceerde
Rioolgids.nl een unieke internettool. Dit
instrument brengt in één keer transparantie en gebruiksgemak voor de gehele
rioleringssector. Het nieuwe concept
werd gelanceerd onder de naam
Rioolgids.nl. Het concept biedt naast
transparantie tevens het laatste nieuws
over de sector. Bovendien is het een
leadgenerator voor alle dienstverleners
die in de sector actief zijn. Datzelfde geldt
voor hun toeleveranciers en opdrachtgevers. Doelgroepen voor de internettool
zijn onder meer waterschappen, (semi-)
overheden, industrie en bedrijven. Deze
kunnen zich overigens geheel gratis
abonneren op de nieuwsmodule via de
website www.rioolgids.nl. Ewoud van der
Leij (eigenaar en tevens eigenaar van Het
Commerciële Huis te Aalten) gelooft sterk
in het concept: “De rioleringsbranche is
sterk in ontwikkeling en professionaliseert aldoor. Hierdoor ontstaan nieuwe
behoeften en dienen zich kansen aan, in
en voor deze sector.” Doelstelling voor
2010 is het creëren van een internetportaal dat tevens fungeert als een
branche-overstijgende startpagina.

