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Het bestuur van Nunspeet Onderneemt Samen komt iedere 2 weken bijeen om allerlei zaken te bespreken. Graag houden 

we jullie op de hoogte van wat er zoal op de agenda staat. 

Steunbetuiging 

Door de beperkende maatregelen die ans met ingang van 19 december zijn opgelegd is een flink aantal ondernemers 

genoodzaakt vooralsnog hun deuren te sluiten. Dit is uitermate triest voor een ieder die hierdoor getroffen wordt. De 

lockdown vergt wederom het uiterste van ans ondernemersschap en van onze creativiteit, maar oak het uiterste van onze 

financiele reserves. 

Weet dat wij ans inzetten om te kijken wat nag wel mogelijk is en dat wij ans inzetten om jullie op de hoogte te brengen 

van steunmaatregelen die aangeboden warden. 

Wij wensen en hopen dat ans mooie centrum zonder al te veel kleerscheuren uit deze crisis zal komen en we realiseren ans 

zeer zeker dat wij elkaar daar bij nodig hebben. 
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Wat als we weer open gaan? 

Vanuit de gemeente heeft Nunspeet Onderneemt Samen de oproep ontvangen om alle centrum ondernemers mee te laten 

denken over het aanstaande QR-code beleid. 

Naar verwachting zal er ook een QR-code-plicht voor winkels ingevoerd gaan worden begin 2022. 

Om alvast te anticiperen om het goed te organiseren, vraagt de gemeente ideeen en aandachtspunten vanuit de 

ondernemers. 

Ook voor het bepalen van mogelijke centrale QR-codechecks-locaties en test- en vaccinatie/booster-locaties zijn ideeen bij 

de gemeente welkom. 

Graag ontvangt Bep Franken de gebundelde reacties per mail vanuit de ondernemersverenigingen via het secretariaat of de 

voorzitters. 

Heb je een idee? Mail dan naar bestuur@ovnnunsgeet.nl. 

Alvast bedankt voor ieders inbreng. 

Noodfonds Nunspeet / S.O.S. Nunspeet 

De ondernemers die extra financiele hulp nodig hebben, kunnen wederom een beroep doen op dit noodfonds. Dit is een 

initiatief van Lions, Rotary en Tafelronde Nunspeet. Meer informatie kan je vinden op www.noodfondsnunsgeet.nl 
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Subsidieregeling Gemeente Nunspeet 

Als je - als organisatie - coronatoegangsbewijzen hebt moeten controleren dit najaar, is er een tijdelijke subsidie aan te 

vragen: "De compensatie controle toegangsbewijzen Nunspeet 2021". 

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die gemaakt warden om coronatoegangsbewijzen te controleren, tot een 

maximum van€ 1.000,-. Meer informatie vind je op: www.nunsReet.nl/subsidiecontrolectb. 

De aanvraag dient uiterlijk 21 januari 2022 ingediend te warden via gemeente@nunsReet.nl, inclusief onder andere een 

ingevuld aanvraagformulier en de rekentool. 

Publiciteit gesponsord door Nunspeet Onderneemt Samen 

Heb jij een 'lock down actie' die je onder de aandacht wilt brengen op social media kanalen? 

Lever dan je ontwerp aan door te mailen naar: info@giraffes4zebras.com 

Macht je geen goed ontwerp hebben dan kan Giraffes4Zebras je daarbij helpen. 
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Nunspeet Onderneemt Samen wil jullie dit graag aanbieden; wij nemen die ontwerpkosten voor onze rekening.

Stuur allen een mooi ontwerp in. Zo creeren wij meer zichtbaarheid, blijven wij in contact met onze klanten en gasten en

laten wij zien dat wij samen hier doorheen komen!

Algemene Leden Vergadering 

Dinsdag 15 maart 

Algemene Leden Vergadering 

De ALV die op 18 januari 2021 plaats zou vinden wordt vooralsnog verplaatst naar dinsdag 15 maart. 

Zet deze datum alvast in je agenda. 

Rest ans nag jullie hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen. 

Heel veel sterkte gewenst, samen komen we hierdoor heen. 

Car Bouw 

Henk-Jaap van der Woude 

Anne de Glint 

Henk Jaap Leusink 

Anna Frens 

Gemeente Nunspeet: Informatie voor ondernemers 

Beste ondernemers, 

De nieuwe sluiting van uw zaak is voor velen een nieuwe forse (financiele) klap. Wij wijzen u daarom graag op de 

mogelijkheden die de gemeente aan ondersteuning kan bieden. 
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Het college en medewerkers van de gemeente hopen dat 2022 u weer nieuw perspectief biedt en wensen u, uw familie en

medewerkers toch goede feestdagen toe.

Bbz-uitkering 

De TOZO regeling is vervallen, en mede daarom is de Bbz verruimd van 1 oktober tot en met 31 maart 2022. De gemeente 

wil deze regeling voor de ondernemers met een inkomen tot bijstandsniveau benadrukken. Het Bbz kent tijdelijk 

versoepelde voorwaarden. Neemt u contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. De gemeente denkt graag met 

u mee en heeft daarvoor oak deskundigheid in huis. Wilt u nag gebruik maken van een Bbz-uitkering over november en

december 2021? Een uitkering over november moet in 2021 aangevraagd warden. Een uitkering over de maand december 

kan in januari 2022 nag aangevraagd warden. 

Hulp bij schulden/financien voor ondernemers 

De gemeente Nunspeet biedt daarnaast schuldhulpverlening aan Nunspeetse ondernemers, zoals een 

schuldhulpverleningstraject of schuldsanering. De gemeente kan met u meedenken wanneer u schulden heeft want we 

willen voorkomen dat u onnodig uw bedrijf moet beeindigen. Er zijn verschillende mogelijkheden random 

schuldenproblematiek voor ondernemers. 

Subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen Nunspeet 

Als u - als organisatie - coronatoegangsbewijzen (CTB) moet controleren, is er de tijdelijke subsidieregeling compensatie 

controle coronatoegangsbewijzen Nunspeet 2021 om u financieel te ondersteunen. De regeling is toegankelijk voor 

ondernemingen en vrijwilligersorganisaties. 

Voor meer informatie: 

Gemeente Nunspeet: Informatie voor ondernemers 

www.nunspeet.nl/bbz; 

bbz@nunsgeet.nl; 

0341-259911 

Kabinet breidt coronasteun uit na directe lockdown 

Om de klap van de plotselinge lockdown te verlichten verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde 

kwartaal van dit jaar om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden.Zo gaat het maximale 

omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven van 80% naar 90%. Oak komen ondernemers het vierde kwartaal 

in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. Voor de verruiming van 

het steunpakket trekt het kabinet 590 miljoen euro extra uit. 

Meer informatie over de regelingen op BJjksoverheid.nl. 
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www.ovnnunspeet.nl 

bestuur@ovnnunspeet.nl 

Brouwerskamp 34, 

8071 BM Nunspeet 

0 
Wilt u veranderen hoe u deze e-mails ontvangt? 

U kunt nieuwsbrief afmelden. 
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