
 

  

 

 
Nieuwsbrief Jaargang 4, Nummer 1 

 

Bestuurszaken 

Geen bijzonderheden. 

  

Nieuwjaarsborrel 

Onze LOC nieuwjaarsborrel hebben we op 23 januari j.l. gehouden bij Huiskes Kokkeler te 

Hengelo. Rene Bruinink heeft een interessante presentatie gehouden over het bedrijf en 

aansluitend een rondleiding gegeven. Historische Kring Losser was ook te gast. Zij hebben 

alle LOC leden het 'Kasboek van de Dominee' aangeboden, als dank voor de 

sponsoring. Mochten er nog leden zijn die geen boek hebben ontvangen, klik dan hieronder 

om deze als nog te ontvangen. 

 

  

 

DIP 

Ook te gast op de nieuwjaarsborrel was Aart-Jan Smit van DIP. Hij heeft uitleg gegeven over 

hoe de DIP App te installeren, hoe u aan te melden en het te gebruiken. Een ontwikkeling 

waar nu aan wordt gewerkt, is dat een papieren visitekaartje gescand kan worden en daarna 

meteen geplaatst wordt in de DIP. Alle leden die al een DIP hebben aangemaakt, hebben wij 

ook op de website geplaatst. Het verzoek aan degene die dit nog niet gedaan hebben, om 

dit nogmaals te doen. Er staan nog maar een aantal LOC leden in ons 'smoelenboek' en dat 

is jammer. 

 

mailto:info@loc-losser.nl?subject=boek%20niet%20ontvangen


Nieuwe website 

Afgelopen januari is onze nieuwe website gelanceerd. De website is professioneler en 

makkelijker bedienbaar. Naast de sponsorprojecten hebben we nu ook alle leden duidelijker 

zichtbaar in het 'smoelenboek'. Ook staat onze agenda op de website, dus noteer alvast de 

data die al gepland staan. www.loc-losser.nl 

 

In gesprek met... 

LOC heeft twee doelen, één daarvan is het ondersteunen van projecten op het gebied van 

cultuur en sport en twee is dat wij een leuke netwerkclub zijn. Leuke bedrijfsbezoeken, een 

jaarvergadering, een jaarfeest, het Prinsjesdagontbijt, noem maar op. Tijdens deze 

bijeenkomsten kun je naast het hebben van een gezellige middag of avond, ook expertises 

uitwisselen met collega ondernemers. 

Wat doen nu de andere LOC leden? Om dit laatste wat meer inhoud te geven, gaan we vanaf 

nu in elke nieuwsbrief een lid kort interviewen. Zo krijgen we een beter beeld van de 

persoon zelf en van zijn of haar bedrijf. 

 

In gesprek met... Hardy Bruins 

 

 

1.   Stel jezelf kort voor, wie ben je en wat doe je in het dagelijkse leven.  

Ik ben Hardy Bruins. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam bij Mazars accountants en 

belastingadviseurs (voorheen Ten Kate Huizinga). Ik ben daar werkzaam als Senior 

Salarisadviseur. Dit lijkt een alledaagse, saaie kantoorfunctie met veel getalletjes, maar 

niets is minder waar. In de praktijk een zeer afwisselende job. Ik heb klanten in mijn 

portefeuille van 1 tot 1.000 werknemers.  Elke dag als ik weer terugkijk constateer ik dat ik 

zeer afwisselende werkzaamheden heb uitgevoerd en nieuwe kennis en ervaring heb 

opgedaan. 

  

Onderwerpen waar ik mij dagelijks mee bezig houd bevinden zich op het snijvlak van 

arbeidsrecht, sociale verzekeringswetgeving, pensioen en loonbelasting. 

Ontslag, reorganisatie, ouderenbeleid, werkkostenregeling, gevolgen ziekteverzuim voor 

werknemer en werkgever, CAO bepalingen, bezwaar- en beroepszaken en 

subsidiemogelijkheden zijn onderwerpen waar ik klanten mee bijsta. 

https://loc-losser.us12.list-manage.com/track/click?u=d1e7549842f2437e44ef75d29&id=670d92d079&e=bfd31d18e8


  

Naast het werk voor mijn klanten ben ik lid van de ondernemingsraad van Mazar. 

  

2.   Wat doe je in je vrije tijd? 

Bankhangen en televisie kijken is niet mijn favoriete bezigheid. Een groot deel van mijn vrije 

tijd besteed ik aan mijn favoriete sport waterpolo. Ik speel al ruim 40 jaar actief waterpolo 

en hoop dit nog lang te kunnen doen. Naast deelname aan de reguliere competitie trek ik 

regelmatig de wereld in om deel te nemen aan zogenaamde mastertoernooien. Soms met 

spelers uit Losser, soms met een samengesteld team bestaande uit spelers uit diverse 

plaatsen en landen. Onder andere Bilbao, Wenen, Madrid, Moskou, Sydney, Perth zijn 

plaatsen die in dit kader zijn bezocht. Eind deze maand zullen we met een team uit 

Losser/Lelystad een toernooi op Lanzarote bezoeken. 

  

Tijdens de reguliere competitie fungeer ik als scheidsrechter en heb zitting in het bestuur. 

  

3.   Hoe ben je bij het LOC terecht gekomen?  

Ik ken Martin Damhuis vanuit mijn netwerk al jaren. Hij heeft mij een aantal jaren geleden 

gevraagd lid te worden van het LOC. In 2015 kwam de functie van penningmeester vrij en 

heb ik besloten deze taak op mij te nemen. 

  

4.   Wat verwacht jij van het LOC? 

Als echte Lossernaar een positieve bijdrage leveren aan het sport- en culturele leven in 

Losser. Ik ben van mening dat we er naar moeten streven Losser leefbaar te houden. Als 

gemeenschap moeten we er naar streven aantrekkelijk te blijven voor de jongeren. We 

moeten proberen deze binnen onze gemeente grenzen te behouden of terug te krijgen na de 

studiejaren.  

Hoe mooi onze gemeente is realiseer je je pas nadat je indrukken elders hebt opgedaan. 

  

Daarnaast zijn de ongedwongen contacten met de andere leden van het LOC waardevol. 

  

5.   Wat is je lievelingseten? 

Waar je mij voor wakker kunt maken is een uitsmijter met kaas en ham. Absoluut de 

nummer 1. 

  

6.   Wat is het laatste boek/film dat je gelezen/gezien hebt?  

Zoals ik al eerder heb gezegd is bankhangen en televisie kijken geen hobby. Series op 

Netflix duren mij te lang. Na 2 afleveringen haak ik af. Het laatste boek dat ik heb gelezen 

dateert alweer van de vorige zomervakantie. Dat was ‘Judas’ van de zus van Willem 

Holleeder. Een fascinerende inkijk in de familieverhoudingen binnen deze familie. 

  



 

Toegekende aanvragen 

* Een bijdrage wordt geleverd aan de beachgames die tegelijk met het WK Steppen worden 

gehouden. Het weekend van 20 juli zal het dorp Losser in teken staan van sport. LOC 

sponsort de volleybalnetten en toebehoren. 

    

LOC café  

Wij zijn voornemens om een LOC café te organiseren, in de maand april of mei. 

Een LOC café is geopperd door een van onze leden. Tijdens dit café kunnen mensen uit 

bijvoorbeeld de dienstverlenende sector iets interessants vertellen over hun bedrijf middels 

informele spreektijd. Zou u graag spreektijd willen tijdens het eerste LOC café? Meld u dan 

aan middels de button. 

 

 

 

Wist u dat 

* als u een nieuw lid aanmeldt, u op de volgende factuur €150 korting krijgt? 

* wij 1 x per maand vergaderen op de maandagavond? Mocht u zaken hebben wees welkom 

of stuur het per mail naar info@loc-losser.nl  

 

Agenda 

* 7 juni: jaarvergadering LOC 
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