
  
 
 
 
 
 
 
 

Den Haag, 9 juli 2020 

   

     
Aan de leden van VNO-NCW West, 
 

De zomerperiode is aangevangen. We hopen dat u de mogelijkheid heeft om tot rust te 

komen en vakantieplannen heeft. U als ondernemer heeft een zware tijd achter de rug 

waarin u alle zeilen moest bijzetten om de coronacrisis het hoofd te bieden. De 

belasting is ongetwijfeld ook voor u en de mensen in uw privé-omgeving hoog 

geweest. 

 

#hiermoetjezijn 

Veel Nederlanders zoeken nu ontspanning in eigen land. Dat juichen wij toe. Onze 

leden die actief zijn in de horeca, de culturele sector en het toerisme, zijn door de lock 

down hard getroffen. De leden in de metropool Amsterdam zelfs onevenredig hard. Het 

is goed als we die schade een beetje kunnen herstellen door onze vakantie in eigen 

land te houden. Het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen is hiervoor een 

campagne gestart onder de slogan #hiermoetjezijn. Wij bevelen u van harte aan een 

kijkje op deze website te nemen. 

 

ALV 

Vanmorgen 9 juli hebben we een tussentijdse Algemene Ledenvergadering 

georganiseerd. Uiteraard online. Wij vinden het belangrijk om met u in gesprek te gaan 

en hebben u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen bij VNO-NCW West, de 

activiteiten en dienstverlening. We hebben een overzicht gegeven van onze 

lobbyactiviteiten voor de leden tijdens de coronacrisis (overzicht) en onze visie op de 

toekomst van de vereniging. Met velen van u hebben we de afgelopen periode contact 

gehad via een van de vele webinars en onlinebijeenkomsten. 

 

Tweede noodpakket 

Ondernemers zien hun eigen vermogen slinken en kunnen maar heel beperkt omzet 

draaien en dat vaak nog tegen hogere kosten. Dit zet een enorme druk op de kurk van 

onze economie, het mkb. De verlenging van het steunpakket is zonder meer goed, 

maar het is wel van belang dit beter passend te maken voor ondernemers. Met name 

de compensatie van de vaste lasten schiet tekort. In de belangenbehartiging vragen 

we hiervoor aandacht bij de Tweede Kamer. Meer informatie over de door ons 

gewenste verbeteringen voor het Tweede noodpakket vindt u hier. 

 

Miljoenontbijten 

Ook in coronatijd kijken we uit naar ons jaarlijks hoogtepunt, de Miljoenenontbijten. 

De ochtend na Prinsjesdag komen onze leden en relaties in verschillende steden bijeen 

om in gesprek te gaan met ministers, burgemeester en wethouders over de 

Miljoenennota. Dit jaar worden er hybride bijeenkomsten georganiseerd, in ieder geval 

in Rotterdam, Den Haag en Alkmaar, waarbij een deel van de gasten op locatie 

aanwezig kan zijn en een deel de bijeenkomst online kan volgen. Met het thema 

‘Ondernemer op de troon’ wordt de ondernemer centraal gezet. We zorgen ervoor dat 

alle deelnemers, off- of online, aan het gesprek kunnen deelnemen. Zodra de 

inschrijving is geopend, laten wij het weten. Reserveer vast in de agenda: 

woensdagochtend 16 september, de dag na Prinsjesdag. 

https://www.holland.com/be_nl/toerisme/reisinspiratie/hier-moet-je-zijn.htm
https://www.vno-ncwwest.nl/lobby/duurzaamheid/Coronavirus/Coronavirus.aspx
https://www.vno-ncw.nl/brieven-en-commentaren/verbeterpunten-het-tweede-noodpakket-brief-aan-de-tweede-kamer


We hopen dat u in de gelegenheid bent om een beetje afstand te nemen van de 

coronaproblemen en de dagelijkse hectiek. Na de zomerperiode maken wij van deze 

corona-ledenbrief een maandelijkse ledenbrief, waarmee we u op de hoogte stellen van 

onze belangenbehartiging en netwerkbijeenkomsten gericht op de opbouw van de 

economie op de korte termijn en versterking van het verdienvermogen op de lange 

termijn. Uiteraard nemen we daarin de corona updates mee. Graag ontmoeten wij u 

vanaf half augustus weer op onze (online)bijeenkomsten. 

 

Reserveer alvast 28 augustus a.s. in uw agenda. Wij organiseren dan een online 

bijeenkomst met Hans de Boer. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 

 

Voor nu wensen wij u alle goeds en een mooie zomer toe. 

 

Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West 

 
Audrey Keukens, 

Voorzitter 

 

Kim Boersma, 

Directeur 

 

    

             

 

https://www.vnoncwwestcorona.nl/

