
UITNODIGING 
WEBINAR ‘ONDERNEMEN IN CORONA-TIJD’
Ben jij als ondernemer ook behoorlijk op de proef gesteld door de corona-crisis? Zit je soms met je 
handen in het haar als het gaat om regelingen, financiën en dergelijke? Twijfel je over hoe je ervoor 
staat en wat je het beste kan doen? Of wil je gewoon handige tips om zo goed mogelijk door deze 
crisis heen te komen? 

HWHelpt.nl organiseert een webinar waarin fiscalist 
Erik Klop en advocate Jacobine van den Dolder 
de meest gestelde vragen door ondernemers 
behandelen. Deelnemen kan anoniem. Vragen 
stellen kan (ook anoniem) via de chat.  

Wanneer? Dinsdag 15 juni van 16.00 – 17.00 uur

Het webinar wordt gegeven via Microsoft Teams*: Klik hier om het webinar bij te wonen. 

Volg het webinar, ontvang gratis nuttige adviezen en laat je inspireren! 
De adviseurs van HWHelpt.nl zijn ter zake kundige ondernemers uit de Hoeksche Waard die hun 
collega-ondernemers willen helpen op gebieden waar ze zelf niet zo in thuis zijn.

*  Maak je nog geen gebruik van Microsoft Teams? Klik op de uitnodiging en bekijk het webinar 
op het web of download de Microsoft Teams-app gratis in de App Store. Om anoniem aan het 
webinar deel te nemen, volg je de onderstaande stappen:

Anoniem deelnemen aan het webinar
1. Open de link naar het webinar en selecteer Bekijken op het web.
2. Selecteer vervolgens Anoniem deelnemen. 

Let op: Je ziet het bericht ‘De livegebeurtenis is nog niet begonnen’ als het webinar nog niet begonnen is.

Anoniem een vraag stellen tijdens het webinar
1. Selecteer rechtsboven in het scherm het icoontje       om een vraag te stellen.
2. Selecteer rechtsonder de knop Een vraag stellen. 
3. Vink het vakje Anoniem plaatsen aan en typ je vraag in de tekstbalk. 
4. Klik op het icoontje      om de vraag te verzenden

Let op: Anoniem een vraag stellen is ook mogelijk wanneer je niet anoniem deelneemt aan het webinar.  

Wil je graag (kosteloos) persoonlijk in gesprek met 1 van de partners van HWHelpt.nl? Kijk op 
www.HWHelpt.nl

HWHELPT.NL is een initiatief van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Retail Hoeksche Waard, 
Koninklijke Horeca Nederland, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden en gemeente Hoeksche Waard.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2MzNWJjZTAtZmRmZC00NjdjLWFkOTAtY2JiNjQ4MGYxMTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2269d6fde7-0376-456f-8b48-d053c9bb510f%22%2c%22Oid%22%3a%228224321d-1300-4363-8f54-e45d36cd647f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://www.hwhelpt.nl/

