
Van: Bep Franken <l.franken@nunspeet.nl>  
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 14:52 
Onderwerp: Gratis webinar op 13 juni: 'Inzicht in financiële positie van uw onderneming'  
 
Beste ondernemer in de gemeente Nunspeet, 
  
Er zijn in die afgelopen Corona-periode diverse ondersteunende financiële maatregelen vanuit de 
overheid aangeboden waarvan u misschien gebruik hebt gemaakt. 
Nu de Coronacrisis momenteel minder is en uw bedrijf (weer) draait, is het goed om eens stil te staan 
bij uw financiële situatie. 
Hierdoor krijgt u tijdig  inzicht in welke kosten/betalingen in 2022 nog komen, zodat u hierop kunt 
rekenen of eventueel (financiële) hulp kunt vragen.   
  
Gratis webinar op 13 juni 2022 voor inzicht financiën  
Vanuit de gemeente Nunspeet bieden wij u een gratis webinar aan dat handvaten biedt om zelf 
inzicht in uw financiële situatie te krijgen. 
Deze webinar zal worden gegeven door Michiel Hordijk en Claudia van der Werf  van het Instituut 
voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK). 
Na dit webinar is er de mogelijkheid om als ondernemer gratis meer individueel advies te krijgen 
(beperkt aantal). 
  
De volgende thema’s zullen in de webinar aan bod komen:  
• Hoe gezond is de financiële situatie van jouw onderneming?  
• Hoe krijg je meer inzicht in die financiële situatie? Welke tools kan je hiervoor inzetten en hoe 
bereken je je financiële ruimte?  
• Met welke toekomstige financiële verplichtingen dien je rekening te houden? Denk bijv. aan de 
Belastingdienst, prijsstijgingen etc.  
• Welke mogelijkheden zijn er voor het verkrijgen van werkkapitaal?  
• Waar kun je terecht om na de webinar verder te praten? 
  
Tijdens de webinar is er de mogelijkheid om (anoniem) vragen te stellen over financiële 
vraagstukken. 
  
Aanmelden webinar 
Meldt u aan voor de webinar die gegeven wordt op maandag 13 juni 2022 van 9.00 tot 10.30 uur via 
https://imk.easywebinar.live/event-registration-26 
U ontvangt dan na uw aanmelding een link via e-mail om deel te nemen aan de webinar. 
   
Met vriendelijke groet, 
 
Bep Franken 
Bedrijfscontactfunctionaris en Economische Zaken 
Team Samenleving 
Doorkiesnummer: (0341) 25 92 60 
Mobiel: 06 36080103 
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Disclaimer 
De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.  
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden. 
Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te 
maken. 
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