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Dinsdag 31 mei 2016

Zelfs een ‘droge’ notaris boeit
everdingen • Notaris Wil Stein gaf
donderdag als lid van de businessclub
een lezing bij Contactus. De avond
vond plaats in het onderkomen van sc
Everstein. “Ik had een droge presentatie verwacht, maar dit was ontzettend
interessant.”
Hoe voorkom je dat een echtscheiding
een bom legt onder het voortbestaan
van je bedrijf? Waarom is het onverstandig om geld te lenen aan de BV van

je zoon? En wat gebeurt er met de erfenis als de echtgenoot zijn steenrijke
vrouw vermoordt en vervolgens aanspraak maakt op de helft die hem vanwege het huwelijk in gemeenschap van
goederen wettelijk toekomt?
Met zijn presentatie kreeg de Vianense
notaris Stein (64) de ondernemers van
Contactus aan zijn lippen. Doorgaans
hebben ondernemers hun fiscale en
notariële zaakjes goed voor elkaar, zegt
Stein. Althans, de laatste jaren met

name. Bedrijven worden hierin aangespoord door hun accountants en belastingconsulenten. Vroeger keken die
vooral uitsluitend naar de cijfertjes,
maar tegenwoordig hebben ze veel
meer een sturende functie. Bij dreigend juridisch onraad waarschuwen ze
de ondernemer om afspraken vast te
leggen bij de notaris. Stein: “Pakweg
twintig jaar geleden was die actieve begeleiding veel minder. Nu adviseren ze
een ondernemer bijvoorbeeld: denk

Opel kopen in de
Albert Heijn
In de Albert Heijn in Vianen
zijn tot en met zondag 5 juni vijf
Opel-modellen te bewonderen.
LeasePlan lanceert namelijk in die
week in samenwerking met Opeldealer Autobedrijf Hofplein een actie. De betreffende Opel-modellen
zullen tegen zeer scherpe tarieven
worden aangeboden in het filiaal van
de grootgrutter. Ted Kerkhof, directeur bij Opel-dealer Hofplein: “Het
aanbod varieert van de sportieve en
compacte Opel KARL tot en met de
nieuwe Opel Astra Sports Tourer,
Auto van het Jaar 2016.” Deze landelijke Private Lease-campagne via in
totaal ruim negenhonderd Albert
Heijn-winkels is tot nu toe de grootste in zijn soort.

erom, als je komt te overlijden, staat de
Belastingdienst op de stoep, zou je je
bedrijf onderhand niet aan je zoon/opvolger verpachten?”
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Als zulke problemen überhaupt gezien
worden, zijn ze tijdig op te lossen. Hoe
ingewikkeld (en duur) de vastlegging
van afspraken bij de notaris ook is. Gebeurt dit niet, dan dreigen slepende ruzies. “Veel ondernemers denken nog
steeds: mijn kinderen maken geen ruzie, mijn vrouw loopt niet bij me weg.
Maar er wordt meer gescheiden dan
ooit, er komen steeds meer samengestelde gezinnen, dus wordt het steeds
complexer. Vroeger hertrouwde men in
gemeenschap van goederen; niemand
die ergens aan dacht. Nu gebeurt het
vaker dat er huwelijkse voorwaarden
worden opgesteld. Het probleem wordt
dan ten minste gezien.”
De circa 25 aanwezige ondernemers
smulden van de lezing. “Ik had een
droog verhaal verwacht, maar dit was
ontzettend interessant”, vond Erik
Mooijman van het Everdingse Lamotec. Contactus is in 2015 opgericht
en telt inmiddels bijna dertig leden. De
groei komt wat voorzitter John Hol betreft gelijkmatig tot stand. “Daarmee
krijg je een hechte groep die veel betrokkenheid toont en interesse heeft
om naar de contactavonden te komen.”
Profiteren van elkaars netwerk heeft
prioriteit, maar toch is Contactus
vooral informeel van aard. “Wij zijn
geen agressieve netwerkclub, maar het
karakter is gemoedelijk.”

Wil Stein speelde de hoofdrol bij Contactus.
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Vierde editie Rondom Thuis Fair
herwijnen • In het GeoFort in Herwijnen vindt vrijdag 3 en zaterdag 4 juni
de vierde editie van de Rondom Thuis
Fair plaats.
De fair begon destijds voorzichtig in
Schoonrewoerd, maar is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen evenement.
Gert de Bruijn van G&G Tuinmachines
is één van de initiatiefnemers. “Vanaf
het eerste uur ben ik inderdaad betrokken geweest bij deze regiobeurs. Op
het terrein naast ons bedrijf houden
we regelmatig shows voor tuinmachi-

nes. Zo ontstond het idee een ondernemersbeurs te houden voor regionale
bedrijven in een landelijke ambiance
waar ze zichzelf konden presenteren
aan de regio waarin ze actief zijn. De
eerste editie was vier jaar geleden en
telde een aantal stands. Omdat de ondernemers het goed naar hun zin hadden, stimuleerden ze ons het voort te
zetten.”
De Rondom Thuis Fair heeft drie keer
in het najaar plaatsgevonden, maar
vanwege het weer wil de organisatie
het nu in de lente proberen. De Bruijn:

• Ferry van den Hatert (links) en Gert de Bruijn.
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Algemene voorwaarden
Alle orders worden afgesloten overeenkomstig
de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.
Uitgever/directie
Het Kontakt Edities bv, Goudriaan
Floor de Groot
Editie Vianen
Oplage: 10.250 exemplaren
Verspreidingsgebied
Verschijnt gratis huis-aan-huis op dinsdag in
de plaatsen Everdingen, Hagestein, Lexmond,
Vianen, Zijderveld

Redactie- en advertentieafdeling
Het Kontakt Edities bv
Zuidzijde 131 | 2977 ZE Goudriaan
Telefoon (0183) 58 32 00
Advertentieafdeling
advertentie.vianen@hetkontakt.nl

“Mede daardoor én vanwege de almaar
groter worden kring van ondernemers,
bedrijven, instanties die aanwezig willen zijn op deze beurs, zijn we uitgeweken naar het prachtige Geofort in Herwijnen. Een perfecte locatie waar deze
Rondom Thuis Fair heel goed zal passen.” Mede-organisator Ferry van den
Hatert van HZ-Zonwering haakt in. Hij
legt uit: “Parkeren is op locaties binnen de bebouwde kom best een probleem. Met de toestroom aan bezoekers moet je van politie en brandweer
ook voorzien in goede parkeergelegenheid. En terecht. Dat ging in Schoonrewoerd niet meer. We verwachten tussen de duizend en tweeduizend bezoekers. Die kunnen nu mooi hun auto
kwijt rondom Geofort. Het is tegelijk
een mooie omgeving waar je je niet
snel verveelt. Als het een succes wordt,
zal de vijfde editie zeker ook hier
plaatsvinden.”
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni presenteren vele bedrijven zich aan een gevarieerd publiek. Tevens geeft de brandweer een grote demonstratie op zaterdag. Er zijn allerlei activiteiten voor de
kinderen. Bovendien is er een poffertjeskraam present. De beurs is vrijdag
geopend van 16:00 tot 22:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur. De toegang en het parkeren zijn gratis.

q WWW.RONDOMTHUISFAIR.NL
Advertenties
Jolanda Smit (06) 13 08 88 31
jj.smit@hetkontakt.nl
Redactie-afdeling
De redactie is het best te bereiken door te mailen naar: redactie.vianen@hetkontakt.nl. Anders op donderdag- en vrijdagmorgen bellen
naar Janneke Kok via (06) 51 92 23 88.
Sportredactie
Dick Aanen (06) 51 63 52 00
d.aanen@hetkontakt.nl
Website
www.hetkontakt.nl/vianen

Handelsweg 1, Meerkerk
Tel: 0183 - 352244

www.kcmiddennederland.nl

André van der Vlerk

Hoef en Haag op de kaart
HOEF EN HAAG • Burgemeester Wim Groeneweg en wethouder André Landwehr
verzorgden op vrijdag samen met de commissaris van de Koning in Utrecht, Willibrord van Beek, de officiële bekendmaking van het nieuwe dorp Hoef en Haag. Na
een toespraak van de commissaris van de Koning in Stal Bosgoed, werd het bord
van Hoef en Haag onthuld. In het dorp, gelegen tussen Vianen en Hagestein, moeten circa 1.800 woningen worden gerealiseerd.

De gemeente Vianen heeft de ambitie om te groeien naar 21.000 inwoners. Hiervoor is wel bouw van nieuwe woningen nodig. Hoef en Haag wordt een nieuw
duurzaam woongebied met een breed aanbod aan woningen en voorzieningen.
Onder toeziend oog van een groot aantal belangstellenden werd na het onthullen
van het bord ook nog een bank met plaquette onthuld. Na afloop werd ook de
speeltuin geopend en hield Alfred Bolks van AM een woordje. Tot slot werd de
eerste paal geslagen.

• De officiële bekendmaking van Hoef en Haag.

Advertentietarieven
Zie www.hetkontakt.nl of neem contact op
met een van onze medewerkers.
Contracttarieven op aanvraag.
Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt
editie Alblasserwaard, Leerdam, Lek en IJssel
Oost en West, Land van Heusden en Altena,
Bommelerwaard en Klaroen.nl.
Inzendtermijn
Advertenties tot maandag 12:30 uur
Redactiekopij tot maandag 15:00 uur
Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal
in overleg.
Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen
advertenties of redactionele bijdragen
gedeponeerd worden in de brievenbus.
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Bij eventuele vragen kunt u bellen met
(0183) 58 32 00.
Verspreiding en bezorgklachten
Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55
www.vandermeerverspreiding.nl
Auteursrechtenvoorbehoud
Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt
zich ten aanzien van de inhoud van deze
uitgave en/of website zowel het auteursrecht
voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de
Auteurswet als het databankrecht.

