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De secretaris van de vereniging Janet van der Molen leidt de bijeenkomst. Er hebben
zich zo’n 25 mensen aangemeld, rond 20.00 uur is het merendeel ingelogd en kan er
gestart worden.
Als eerste stelt Karin Polling zich voor. Ze is de nieuwe toeristisch regisseur, gestart
half september jl. De komende tijd houdt ze zich bezig met fietsroutes, social media,
regiovorming en ondernemersvragen. Karin is te bereiken per e-mail
karin@zuidwestdrenthe.nl, telefoon 06-25565078
Vervolgens vertelt Rik van der Wal, beleidsmedewerker Recreatie bij de
samenwerkings-organisatie De Wolden-Hoogeveen, over de steunmaatregelen van de
overheid. Hij heeft onderstaande informatie op een rijtje gezet en geeft aan dat het is
bedoeld om richting te geven en te helpen bij de zoektocht naar welke maatregelen van
toepassing zouden kunnen zijn voor onze ondernemers. Nader onderzoek per individuele
ondernemer is noodzakelijk om te kunnen bepalen of men ook daadwerkelijk recht heeft
op een bepaalde regeling. Onderstaande is incl. linken in bijlage terug te vinden.

Beschikbare regelingen en subsidies
De afgelopen maanden zijn er een hoop gelden vanuit de Rijksoverheid, provincie
Drenthe, verschillende regionale samenwerkingsverbanden en O&O fondsen, beschikbaar
gesteld. Om u te helpen door de bomen nog een stukje bos te zien en te achterhalen wat
voor u van toepassing kan zijn, volgt hieronder een greep uit de beschikbare middelen,
mogelijkheden, regelingen en ondersteuning.
Rijksoverheid
• Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
• Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
• Belastingmaatregelen
• Energiebelastingen
• Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)
• Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
• COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups
• Klein Krediet Corona
• Qredits
• Overzicht regelingen culturele en creatieve sector
• TOA
Voor meer inzicht in welke regelingen voor u van toepassing zouden kunnen zijn:
• De regelingencheck van de Kamer van Koophandel
• De Coronacalculator van VNO-NCW/MKB Nederland
Provincie Drenthe
‘Ik ben Drents ondernemer’ (IBDO)
Een initiatief van de Provincie Drenthe in samenwerking met onder meer de NOM, MKB
fonds en Drentse gemeenten bedoeld als steuntje in de rug voor Drentse ondernemers.
In gesprek met een adviseur over vergroenen, groeien, exporteren, starten? Dat kan via
IBDO! Gebruik maken van een externe ‘kennisleverancier’ (specialist op bepaald
vakgebied) om te groeien, nieuwe markten aan te boren of te innoveren? Dat kan via de
‘voucherregeling’!
Daarnaast is er vanuit de provincie Drenthe het subsidieloket. Hier is te vinden welke
regelingen er zijn en hoe deze aan te vragen. Om een voorbeeld te noemen; er is voor
Noord-Nederland 1 miljoen euro beschikbaar voor ‘innovatieve COVID-19-oplossingen’.
Regionale samenwerkingsverbanden
• Regio Zwolle → Human Capital Agenda (HCA, Upgrade Jezelf)
• Arbeidsmarktregio
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• Netzwerk
• Leader Zuidwest Drenthe
Opleidings- en Ontwikkelfondsen
Voor enig ooverzicht.
Gemeente
Maatregelenpakket wordt medio december door ons college een besluit over genomen.
Over de hoogte van de toeristenbelasting voor 2021 neemt de Raad op 17 december een
beslissing. Beide zaken komen op de site en worden gedeeld via de nieuwsbrief voor
ondernemers. Vragen, opmerkingen, in gesprek; neem contact op!
Rik.vander.wal@dewoldenhoogeveen.nl
06-11938102
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De derde spreker van de avond is boekhouder Algert Uiterwijk Winkel. Hij vertelt het een en
ander over de fiscale kanten van een accommodatie aan huis. Elke onderneming heeft de
verplichting om een boekhouding bij te houden, ook al is de keuze gemaakt voor de
onderneming als “hobby” en wordt er geen BTW aangifte gedaan. Een onderneming moet
wel serieuze omzet maken willen kosten aftrekbaar zijn, anders vindt de belastingdienst dat
er geen sprake is van een onderneming. Ook investeringen moeten “terugverdiend” worden.
Veel kosten die gemaakt worden, kunnen worden opgevoerd, zoals ingrediënten voor het
ontbijt, wassen van beddengoed, verbouwkosten, gas- en elektra. De vraag is of bij de
laatste een aparte meter rendabel is vanwege de vastrechtkosten. Algert stipt ook nog even
aan dat er voor accommodaties verschillende regelgeving is, soms afhankelijk van het aantal
gasten zoals (legionella) gemeentelijke regels. We nodigen Algert graag uit voor meer
toelichting wanneer we weer fysiek kunnen samenkomen. Algert is te bereiken per e-mail:
post@algert.nl
Jan Willem Melisse, de relatiemanager voor o.a. Zuidwest Drenthe van Marketing Drenthe
(MD) praat ons bij over het jaar 2021. In de participatiebrochure, meegestuurd met de
uitnodiging voor deze avond, is het uitgebreid beschreven. Drenthe als oerprovincie is
uitgangspunt voor het merkverhaal. Thema 2021 is avontuur, doelgroepen zijn gezinnen met
kinderen tot 5 jaar en stellen 35+ . Op verschillende manieren zal MD dit in 2021 onder de
aandacht gaan brengen. Als ondernemer kun je hierop inspelen, laat je inspireren door de
participatiebrochure, instrumenten, campagnes. Maak gratis gebruik van de beeldbank,
waarin mooie foto’s van Drenthe opgenomen zijn. Of vergroot je herkenbaarheid door het
toepassen van de Drenthe huisstijl. Meld je aan voor het online Recreatiecongres (gratis dit
jaar) op 3 december en mis de voorjaarsbijeenkomst in het voorjaar niet. Jan Willem is te
bereiken via e-mail janwillem.melisse@marketingdrenthe.nl
Annemieke Bergsma, voorzitter van de vereniging, deelt nog mee dat op 24 november 2020
de bundeling app uitgerold wordt onder de leden van de ondernemersverenigingen van De
Wolden. De app geeft ondersteuning aan communicatie tussen ondernemers en de
verenigingen. Het is mogelijk om via de app te chatten, uitnodigingen, evenementen,
nieuwbrieven te maken. Als we het goed gaan gebruiken zal het zeker van toegevoegde
waarde zijn.
Janet bedankt alle sprekers voor hun bijdragen en spreekt de hoop uit om elkaar volgend
jaar weer in een bijeenkomst te ontmoeten. Leden bedanken Janet via de chat voor de
goede leiding van de leuke bijeenkomst.
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