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2 INHOUD

Een accountantskantoor is net een reisbureau voor  
ondernemers. Je checkt in bij de Kamer van Koophandel. 
Vervolgens ga je van start met jouw onderneming. Er volgt 
een ondernemende reis vol hoogte- en dieptepunten. Met 
soms een tussenstop. Tot het einde van de reis nabij is 
en je weer ‘thuis’ bent. Wij vormen al ruim 30 jaar de 
reisbegeleiding van honderden ondernemers. Van vertrek 
tot terugkomst. Bij elk hoogte- en dieptepunt. Tijdens elke 
tussenstop. We houden van reizen. Van het ontmoeten van 
nieuwe mensen, van het kennismaken met nieuwe bedrijven 
en culturen en van het beleven van hoogte- en dieptepunten. 
Wij zijn Stolwijk en de partner op jouw ondernemersreis. 

Dit magazine is een soort reisgids en -verslag ineen. Het laat 
zien waar wij staan en wie daar deel van uit maken, maar 
ook hoe wij jou bij iedere fase kunnen ondersteunen om het 
maximale uit je reis te halen en de juiste koers te bepalen. 
Dat doen we bijvoorbeeld voor City SkyDive en Profinrg, met 
mooie avonturen als resultaat. 

Hoe staat het met onze eigen ondernemersreis? Die bevindt zich 
in een fase waarin de route langzaam maar zeker, steeds meer 
door een nieuwe generatie wordt bepaald. Het reisgezelschap 
verjongt en we hebben samen veel zin in het vervolg van onze reis. 

We bouwen daarbij voort op onze betrouwbare en succesvolle 
ondernemerservaringen tot nu toe. Dat doen we door op een 
toegankelijke en informele manier, bedrijven en particulieren 
met alle financiële- en fiscale uitdagingen te helpen. Met de 
hoogste kwaliteit en tegen een normale prijs. Maar ook zoeken 
we nieuwe bestemmingen en slaan we andere wegen in. Zoals 
de flitsende start van ons nieuwe label ‘Sportaccountant’. 
Ons streven om van pensioenen een toegankelijk onderwerp  
te maken, zowel voor particulieren als bedrijven. En tot slot  
met geslaagde experimenten als ‘benchmarking’, de 
Management Monitor en ons online salarispakket. 

We vinden het bijzonder dat jij deel uitmaakt van onze reis. 
Een goed gezelschap is medebepalend voor een leuk en  
geslaagd avontuur! Eenmaal thuis geniet je na van de mooie 
ervaring. Je houdt die ervaring levend door je verhaal te delen. 
Je beleeft alle hoogte- en dieptepunten weer en inspireert 
anderen voor hun eigen reis. Dat is precies wat we met dit 
magazine voor ogen hebben. Wil je jouw verhaal ook delen  
of wil je advies voor een volgende fase van jouw onderneming? 
Leuk, als reispartner horen we dit graag!

Goede reis en hartelijke groet,

Marleen Dijkhuizen-Griffioen AA & Bas Stolwijk RA
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Partner op jouw ondernemersreis
Een accountantskantoor is net een reisbureau voor ondernemers. Je checkt in bij de Kamer van Koophandel. 
Vervolgens START je met jouw onderneming. Je GROEIT en er volgt een ondernemende reis vol hoogte- en 
dieptepunten. Er zijn fases waarin je onderneming STABIEL is of wanneer je het over een hele andere boeg 
gooit en een KOERSWIJZIGING inzet. Aan het eind van je reis komt je PENSIOEN in zicht en is het tijd 
om weer naar ‘huis’ te gaan. Wij zijn Stolwijk en vormen al ruim 30 jaar de reisbegeleiding van honderden 
ondernemers. Reis jij met ons mee?
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Met een welhaast jeugdig enthousiasme leidt Martijn 
Switser zijn bezoek rond in het statige pand van City  
Skydive. Langs de snelweg A2, bij de afslag Maarssen en 
aan de oevers van de Haarrijnseplas verrees in iets meer 
dan een jaar het eerste indoor skydivecentrum ter wereld 
met twee windtunnels. Met gepaste trots laat Switser de 
tunnels zien die windsnelheden tot driehonderd kilometer 
per uur meten. Daarna toont hij de kleine bioscoop waar 
bezoekers op een groot scherm instructies krijgen. Switser: 
“We zijn ruim een jaar open, maar medewerkers zeggen 
dat het voelt alsof ze hier al twee jaar aan het werk zijn.”

Het is de beleving en locatie die het hem doen. Liefst 
honderd miljoen passanten per jaar. Daar zitten regelmatig 
dezelfde mensen tussen, maar een marketingbudget hoefde 
Switser niet vrij te maken. Het iconische gebouw maakt 
reclame voor zichzelf. “De gemeente Utrecht wil altijd wel 
mee in dit soort avonturen”, vertelt Switser. ,”Het enige 
probleem was de hoogte. Langs deze strook mag alles 
maximaal 12,50 meter hoog zijn. Alleen hebben wij met de 
windtunnels 35 meter nodig. Dat mocht, als we maar op dit 
punt gingen zitten.”

Vanaf het eerste moment dat de plannen voor City Skydive 
er waren, is Stolwijk betrokken bij de financiering. De 
samenwerking tussen de twee partijen kent echter een lan-
gere geschiedenis. Switser: ,”Wij zaten bij een accountant 
waar we weinig contact mee hadden. Die ging fuseren met 
een heel groot kantoor. We wilden iets persoonlijkers, meer 
zelf doen en meer overzicht hebben. Eén van onze vennoten 
woont in De Meern, toevallig in dezelfde straat als het 
kantoor van Stolwijk. Hij zei: “Er zit bij mij een accountant 
om de hoek. Zullen we daar eens mee gaan praten”. Het 
gevoel was meteen goed.”

Marleen Dijkhuizen, vennoot bij Stolwijk, vertelt dat de 
samenwerking al begon bij een ander bedrijf van Martijn 
Switser, KidZcity. “Daar deden we eerst de salarisadminis-
tratie. Daarna is het gegroeid. Martijn doet zelf de boek-
houding. We hadden steeds vaker contact, zeker toen we 
dit project gingen doen. Toen kwamen we met City Skydive 
in de hoek van de liquiditeitsprognoses en financierings-
aanvragen. Vanaf het startpunt waren we betrokken. Waar 
haal je de cijfers vandaan? Welke omzet verwacht je?” 
Switser: “Dit is wel een uniek verhaal. Als je een eigen 
restaurant begint, kun je de getallen aardig uitrekenen.”
Om banken en investeerders te overtuigen van de potentie 
van City Skydive, deed Switser marktonderzoek. 
“In 2012 begonnen we met het uitdenken. Dat was nog in 

de crisistijd. In eerste instantie wilde onze eigen Rabobank 
helemaal niets. ABN Amro dacht aan allerlei moeilijke 
constructies met het leasen van de windtunnels. Toen zijn 
we uiteindelijk toch via Henk Moeskops, de ondernemer 
die achter dit project zit, teruggekomen bij de Rabobank. 
Ze wilden een plan zien. Uiteindelijk zit er heel veel eigen 
geld in.” Dijkhuizen: “We hebben meegedacht hoe het wél 
zou lukken. Meerdere financiers erbij zoeken was de uit-
eindelijke oplossing. Dat noem je stapelfinancieren. Als er 
meer partijen in zitten, is de slagingskans een stuk groter, 
omdat meer mensen er een goed gevoel bij hebben.”  
Switser: “Toen dat rond was, gingen we de plannen 
uitwerken. Februari 2016 begonnen we met bouwen, 
in april 2017 konden we open.”

Om de financiering rond te krijgen, schreef Stolwijk een 
helder, doortimmerd voorstel met een goede cijfermatige 
onderbouwing. Dijkhuizen: “We hebben daarbij meteen 
bekeken of het haalbaar was. We keken naar de spreiding 
van de investeringen. Hoeveel bezoekers zouden er komen? 
Hoe hoog zijn de personeelskosten? Qua omzet zit City 
Skydive nu al over de prognose per maand heen. Dat is 
leuk om te zien.” Switser legt uit dat er verschillende 

Martijn Switser heeft met City Skydive iets unieks in handen 
“Stolwijk is heel nauw 
  bij ons betrokken”
City Skydive, langs de rijksweg A2 ter hoogte van de afslag Maarssen, is het eerste 

indoor skydivecentrum ter wereld met twee windtunnels. Een uniek project waar 

een doortimmerd financieel voorstel aan te pas kwam. Algemeen directeur Martijn 

Switser van City Skydive en Marleen Dijkhuizen, vennoot bij Stolwijk, praten over 

de samenwerking en hoe een plan met haken en ogen uitgroeide tot een door-

slaand succes.

Foto: Diederick Ingel

Foto: Diederick Ingel
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prognoses zijn gemaakt. “Realistisch, voorzichtig en 
positief. De positieve prognose komt aardig uit. We zitten 
op 60.000 vliegers per jaar. We richten ons vooral op 
recreanten die het leuk vinden om het een keer te  
proberen. Daarna bieden we ze cursussen aan om 
verder te gaan en sportvlieger te worden.”

Ondertussen loopt de samenwerking tussen City  
Skydive en Stolwijk soepel. Beide partijen zijn op elkaar 
ingespeeld. Elvy, scan- en herkensoftware, speelt daar 
een belangrijke rol in. Dijkhuizen: “Dat wordt gekoppeld 
aan Unit 4 Multivers, ons boekhoudpakket. Samen 
komt dat in een dashboard voor de ondernemer - de 
Management Monitor - van waaruit de klant inzicht 
heeft in zijn cijfers en betalingen kan regelen. Hij hoeft 
dan het boekhoudprogramma zelf niet te kopen. Voor-
deel voor ons is dat alles bij elkaar is, waardoor we bij 
het opstellen van de jaarrekening geen gegevens meer 
hoeven op te vragen.” 

Switser is zeer tevreden over de software van Stolwijk. 
“Ik boek deels zelf in, dan gaat het naar onze eerste 
contactpersoon bij Stolwijk. Hij controleert het en 
zorgt dat de BTW-afdrachten worden geregeld. We 
doen hier zelf de kasboekhouding. Die verwerken we. 
Facturen die we binnenkrijgen, stuur ik naar een spe-
ciaal e-mailadres dat is gekoppeld aan een boekhoud-
programma. Dat programma pakt het dan automatisch 
op. Het zorgt dat we niet meer afhankelijk zijn van één 
iemand, de administratie efficiënt is en er snel inzicht 
is in hoe het er financieel voor staat.”

Switser is zeer te spreken over de samenwerking 
met Stolwijk. Het gevoel dat het accountantskantoor 
voor hem klaarstaat, heeft hij altijd. “Ze zijn zó nauw 
betrokken. Ik weet dat Stolwijk heel veel klanten heeft, 
maar als ik met ze mail of bel, krijg ik altijd het gevoel 
dat ik de enige klant ben. Die samenwerking is gewoon 
heel prettig.”

Door Stan Bos

BENCHMARKING

Wat is het benchmarkrapport?
Het heeft geen zin om je als MKB-bedrijf te vergelijken 
met een groot internationaal bedrijf. De SRA-kantoren 
bundelen daarom hun krachten door – geanonimiseerde 
– cijfers beschikbaar te stellen als basis voor de actuele 
benchmarkrapportages voor zo’n 600 branches. Inmiddels 
is een grote database aan cijfers opgebouwd waardoor 
voor veel organisaties een vergelijking met soortgelijke 
organisaties uit de branche mogelijk is. Waar mogelijk 
zelfs uitgesplitst per regio en per grootte van het bedrijf.

Uiteraard vertellen deze cijfers maar een deel van het ver-
haal en helpen wij graag om het complete verhaal boven 
tafel te krijgen. Met daarna natuurlijk een advies over het 
vervolg van jouw ondernemersreis. 

Welke informatie is beschikbaar?
Via de benchmarkrapporten krijg je voornamelijk inzicht 
in hoe jouw onderneming scoort op belangrijke bedrijfs-
cijfers in vergelijking met jouw branchegenoten. Hoe 
verhouden je netto-omzet en brutowinstmarge zich ten 
opzichte van branchegenoten? Is je onderneming gemid-
deld met meer of minder vreemd vermogen gefinancierd 
dan vergelijkbare bedrijven en hoe zit het met je kosten-
niveau? 

De brancherapporten gaan daarnaast ook in op zaken als 
financieringsbehoefte, omzet- en winstverwachtingen en 
kansen en bedreigingen in jouw branche (zie kader). 
Op die manier krijg je enerzijds inzicht in de belangrijkste 
trends en toekomstontwikkelingen in jouw branche en 
anderzijds inzicht in hoe jouw bedrijf presteert ten opzichte 
van vergelijkbare ondernemingen.

Meer weten?
Wil jij op basis van harde cijfers jaarlijks je bedrijfspresta-
ties meten? Wil jij een strategie bepalen op basis van wer-
kelijke cijfers in plaats van alleen op je onderbuikgevoel 
af te gaan? Neem dan contact op met je contactpersoon 
binnen Stolwijk voor meer informatie over de mogelijk-
heden voor een benchmark- of brancherapport voor jouw 
onderneming. 

Benchmarken met vergelijkbare organisaties uit jouw branche 
Meten is weten!

Kosten
 
Een benchmarkrapportage is beschikbaar vanaf 
E 275,- (exclusief btw). Daarvoor ontvang je het 
benchmarkrapport en, indien beschikbaar voor 
jouw branche*, ook het brancherapport. We nemen 
het rapport dan ook altijd samen door op de 
belangrijkste bevindingen. 

* Het brancherapport is beschikbaar voor de volgende 
branches: automotive, horeca, transport & logistiek, 
bouw, detailhandel, industrie, juridische & zakelijke 
dienstverlening en medische zorg.
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“De Management Monitor 
zorgt ervoor dat we niet 

meer afhankelijk zijn van 
één iemand, dat de 

administratie efficiënt is 
en er snel inzicht is in 

hoe het er financieel 
voor staat”

+                =  benchmarkrapport

+               +               =  brancherapport

cijfers               jouw bedrijf  

cijfers               jouw bedrijf    branche

Foto: Diederick Ingel
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Wat doet je bedrijf?
“We proberen het overleg tussen ondernemingsraden en 
directies op een hoger plan te krijgen, zodat er uiteindelijk 
in die organisaties betere besluiten worden genomen. Het 
aansluitingspunt is meestal de ondernemingsraad. Maar 
ons doel is dat bedrijven er beter van worden door vaker 
het gesprek aan te gaan met die ondernemingsraden. We 
zitten bij overheden, zorginstellingen en profitbedrijven. 
Wij geven cursussen waarbij we helpen een ondernemings- 
raad tot een besluit te laten komen. Daarnaast trainen 
we vaardigheden voor overleg en onderhandelingen, 
maar ook hoe je op een constructieve manier het gesprek 
aangaat.”

Welke rol speelde Stolwijk 
bij de overname? 
“Stolwijk was accountant en boekhoudkantoor van het 
ATIM van de vorige eigenaar. In die fase was het spannend, 
want in een overnamefase zit je in een belangrijke over-
gang van de ene directeur naar de andere. Dan voelt het 
heel snel van: kan de accountant van de oude directeur 
neutraal meedenken wat er nodig is richting de toekomst 
voor de nieuwe eigenaar? Dat is heel galant opgelost door 
Stolwijk. Ze lieten de oude accountant van ATIM met de 
oud-directeur praten en Marleen Dijkhuizen, een jonger 
gezicht van Stolwijk, koppelden ze aan mij. Dat was even 
wennen, maar het vertrouwen dat er ook een rol voor 
mij was weggelegd, was aanwezig. Daardoor had ik heel 
snel een vertrouwensrelatie en kreeg ik het gevoel dat 
Stolwijk er ook voor mij is. Dat maakt het leven een stuk 
makkelijker.”

Welke nieuwe inzichten bracht 
de nieuwe accountant? 
“ATIM vond ik een leuk bedrijf, maar die financiën waren 
niet mijn eerste liefde. De gesprekken met Marleen zorg-
den er voor dat ik beter snap wat er aan de hand is en 
waar ik naar moet kijken. We zitten in een nieuwe fase. 
Bepaalde onderdelen in de bedrijfsvoering waren ouder-
wets. Met Marleen zit ik in de volgende fase om te 

kijken hoe we het financiële beheer beter kunnen laten 
aansluiten bij mij en deze tijd. Hoe kan mijn leven zo 
makkelijk mogelijk worden gemaakt door de gegevens, 
die ik nodig heb om mijn werk goed te doen, zo efficiënt 
mogelijk aangeleverd te krijgen? Hoe kunnen wij dingen 
zo goed mogelijk automatiseren, zodat het hele betalings-
proces soepel verloopt? Daarin maak ik met Stolwijk een 
gezamenlijke zoektocht door om te kijken: wat past bij het 
nieuwe ATIM?”

Over automatiseren gesproken.  
Wat zijn je ervaringen met de Management 
Monitor, dat gekoppeld is met het online 
boekhoudprogramma? 
“Eigenlijk ben ik als ondernemer volstrekt niet geïnteres-
seerd in systemen. Ik wil informatie krijgen die ik nodig 
heb om mijn werk te doen. Marleen heeft de Management 
Monitor geïntroduceerd. Daardoor heb ik waardevolle  
managementinformatie en inzicht in allerlei actuele  
bedrijfscijfers. Verder zijn we samen bezig om te kijken 
welke managementinformatie er nog meer uit de boek-
houding en het CRM pakket te halen valt om beter te 
sturen op wat goed gaat en wat beter kan. We zitten  
middenin het proces om dat goed uit te zoeken.”

Gaat jouw bedrijf verder groeien en welke 
rol is daarin weggelegd voor Stolwijk? 
“Die kant wil ik zeker op. Met ATIM kijken we vooral naar 
leveranciers als partners. Ik heb er vertrouwen in dat 
ik dat partnerschap goed aan het opbouwen ben met 
Stolwijk. Laten we met elkaar meegroeien en elkaar beter 
maken in ons werk. Dat vind ik de ideale manier van 
samenwerken. Ik word beter door de samenwerking met 
Stolwijk en andersom. Zo kijk ik naar onze toekomstige 
samenwerking.”

Door Stan Bos

DGA Rob Kusters zit met ATIM in een nieuwe fase 
Partnerschap bouwen 
met Stolwijk
Rob Kusters nam op 1 januari 2017 adviesbureau ATIM uit Bilthoven over. In die 

complexe overgangsfase speelde Stolwijk een belangrijke rol. “Ik kreeg heel snel 

het gevoel dat Stolwijk er ook voor mij was.”

Cijfers zijn niet echt 
mijn sterkste punt
De administratie van een startende ondernemer  

is toch niet zo spannend? Een paar verstuurde 

facturen, wat koffiebonnetjes, wat ontvangen 

facturen en een leeg Excel sheet. Daar kon ik 

best mee uit de voeten, dacht ik. 

 

De eerste twee kwartalen was het inderdaad allemaal 

heel overzichtelijk en kon ik mijn administratie prima 

bijhouden in een classic schoenendoos. Eigenlijk pre-

cies zoals je het van een starter verwacht. En ook al 

voelde ik me nog starter, mijn klantenbestand groeide 

gestaag. Ik kreeg steeds meer en steeds grotere klus-

sen. Dat Excel sheet voldeed nog wel, op zich, voor 

de kwartaalaangiftes. 

 

Na een half jaar ging ik samenwerken met Stolwijk. 

Zij stelden voor om de administratie te digitaliseren. 

Sindsdien stuur ik mijn verzonden en ontvangen 

facturen, bankafschriften en bonnen via hun scan-  

en herkensoftware op naar Anneke. And she does her 

magic! Ondertussen begonnen ook steeds vaker andere 

kwesties te spelen, zakelijk en privé. Wat waren de 

opties als ik alleen een eigen huis wilde kopen? Wat 

kon ik het beste doen als ik een auto wilde: kopen, 

leasen en zakelijk of privé? Bas adviseerde me 

hierover en legde alles geduldig uit. Cijfers zijn niet 

echt mijn sterke punt, dus soms moest hij het nog 

een keer uitleggen. En nog een keer. Hij bleef immer 

vriendelijk. Zonder Anneke en Bas had ik waarschijn-

lijk niet mijn eigen huis kunnen kopen en een auto 

voor de deur gehad. De informatie en het vertrouwen 

dat ik voor die keuzes nodig had, had ik onmogelijk 

zelf uit mijn administratie kunnen toveren. Zo een 

keer in de drie maanden stuur ik Bas een berichtje: 

“Echt niet ok hoeveel btw ik nu weer moet betalen!” 

Maar dat schijnt erbij te horen als de zaken goed 

gaan, zegt Bas. 

Simone Dolk is

freelance tekstschrijver 

en schrijft onder de vlag 

van ‘Simone Schrijft’ 

om jou te laten scoren: 

van aanbesteding tot 

baan. 
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“Laten we met 
  elkaar meegroeien
  en elkaar beter 
  maken in ons
  werk”
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Nieuw label Sportaccountant 
heeft flitsende start 
Op initiatief van Bas Stolwijk is ons kantoor een nieuw label gestart: Sportaccountant. 

Hoewel de naam al een goed idee geeft over de inhoud en richting van dit label, 

licht hij dit initiatief graag nog wat verder toe.

Hoe is Sportaccountant ontstaan?
Bas: “Ik heb ruim vier jaar op de betaald voetbalafdeling van de KNVB gewerkt. De eerste twee jaar heb ik 18 clubs  
begeleid, waaronder Ajax en AZ, met hun cijfers voor de KNVB en UEFA. De laatste twee jaar was ik o.a. financieel  
verantwoordelijk namens de KNVB voor het WK Voetbal in Brazilië en voor een aantal bids zoals het EK Vrouwen in 2017. 
Die bijzondere periode bij de KNVB heeft me doen inzien dat de financiële en fiscale kennis en begeleiding van sport op 
een laag niveau stond. De echt grote sportbedrijven zoals NOC*NSF, Ajax en de KNVB, worden begeleid door grote kan-
toren en dat is goed geregeld. Maar alles wat daaronder zit aan sporters, sportbedrijven en –organisaties is versplinterd. 
Toen ik mijn ‘transfer’ naar Stolwijk maakte, bleek mijn vader Wim dezelfde ervaringen te hebben. Hij had er nooit een 
vervolg aan gegeven en gaf mij toen het laatste zetje: “Ga gewoon beginnen!” De naam was uiteindelijk snel gevonden; 
een betere combinatie van onze kennis en ervaring konden we niet bedenken.” 
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Waarom een Sportaccountant?
“De sportsector heeft in financieel en 
fiscaal opzicht veel eigenaardigheden. 
Sporters of bedrijven hebben vaak (deels) 
buitenlandse inkomsten uit verschillende 
bronnen. Dan zijn er nog tal van subsidie-
regelingen en is er veel sport-specifieke 
wet- en regelgeving. Allemaal zaken die 
een financiële situatie en belastingaangifte 
extra complex maken. Mensen uit de sport-
wereld die daarmee te maken hebben, 
ervaren een enorme rust als er iemand is 
die dit allemaal begrijpt en die ze de weg 
kan wijzen. Zeker als dat iemand is die de 
sportwereld net zo leuk en uitdagend vindt 
als zij.”

Wie zijn die sporters?
“Het leuke is dat we niet alleen individuele 
sporters helpen, maar ook trainers, onder- 
nemers, verenigingen en bedrijven uit alle 
takken van de sport. We richten ons bewust 
op de hele sportsector, omdat we hebben 
ervaren dat die kruisbestuiving tussen 
verschillende sporten goed werkt. Van 
individuele sporters tot grote organisaties 
en van kleine verenigingen tot sportkoepel 
NOC*NSF, wij helpen iedereen met scoren. 
Zo adviseren we op individueel gebied 
professionele sporters uit het hockey,  
volleybal, zeilen en tafeltennis, bijvoor-
beeld met vragen over pensioen, fiscaal 
inwonerschap en lijfrenten. Zij komen op 
eigen initiatief bij ons of via een bureau als 
Players United of de Vereniging Coaches 
Betaald Voetbal. 

Voor sportverenigingen en organisaties richten we de 
administratie in, helpen we met het opstellen van de jaar-
rekening of denken mee over vragen rondom sport en btw. 
Of we controleren subsidieverantwoordingen, zoals voor 
Stichting Special Heroes. Maar we adviseren ook NOC*NSF 
over de financiële haalbaarheid van bids van sportbonden 
om sportevenementen in Nederland te mogen organiseren. 
Deze diversiteit aan relaties vinden we leuk en zorgt voor 
een krachtig netwerk.” 

Wie is Sportaccountant Bas?

Actief sporter
“Ik voetbal bij AFC Amsterdam in de Zondag 3, speel 
daarnaast graag tennis en mijn grote droom is om ooit 
de Elfstedentocht te schaatsen. Ik ben al 18 jaar lid van 
de Vereniging de Friesche Elf Steden en ga er nog steeds 
vanuit dat-ie ooit komt…” 

Favoriete sporter
“Roger Federer. Grappig weetje: in 2009 solliciteerde ik 
voor een traineeship bij het Amerikaanse sportmanage-
mentbureau IMG. De laatste vraag van het telefonische 
interview was:  wie is jouw favoriete sporter en waarom? 
Dat ik toen met een goed onderbouwd verhaal “Federer” 
noemde, heeft me een felbegeerde plek bij IMG Tennis 
opgeleverd. Ik had, zonder dat ik het wist, de manager 
van Federer aan de lijn. Vervolgens mocht ik twee 
maanden in Cleveland, Ohio alles meemaken met zijn 
management.”
 
Mooiste sportmoment
“In mijn vrije tijd bezoek ik graag sporttoernooien, dus 
het is lastig om een nummer 1 uit te kiezen! Daarom een 
top 3, in willekeurige volgorde.”

■  De duikkopbal van Robin van Persie tijdens de 5-1 
 tegen Spanje op het WK Voetbal in Brazilië. 
 “We werden gek! Het stadion in Salvador trilde op 
 z’n grondvesten.”
■  De gouden medaille van ‘flying Dutchman’ Epke  
 Zonderland tijdens de Olympische Spelen in Londen. 
  “Zijn oefening leek eindeloos te duren, wat een span- 
 ning! En dat we stiekem de VIP tribune waren opge-  
 klommen, verhoogde de spanning nog iets meer…”
■  Werken op Wimbledon. “Voor mij is dit het mooiste  
 sporttoernooi ter wereld. Dat ik daar drie opeenvol- 
 gende jaren heb gewerkt, vind ik nog steeds  
 ongelooflijk.” 

CONTROLE

“Van individuele 
sporters tot grote 

organisaties en van 
kleine verenigingen tot 
sportkoepel NOC*NSF, 

wij helpen iedereen 
met scoren.”

De jaarrekeningcontrole 
maakt klanten sterker

Binnen Stolwijk oefenen we al jarenlang 

onze controlepraktijk uit. Maar wanneer 

schakel je een accountant voor een controle 

eigenlijk in?

Grofweg bedienen we klanten met de volgende vragen: 
1)  Mijn bedrijf is gegroeid, waardoor ik wettelijk verplicht ben
  om een controle van de jaarrekening te laten uitvoeren.
2)  Ik heb subsidie ontvangen van een subsidieverstrekker en
  die vereist een controleverklaring waarin wordt bevestigd   
 dat de subsidie juist en rechtmatig is besteed.
3)  Stakeholders wensen een onafhankelijk oordeel op de 
  jaarcijfers of het proces van financiële verslaggeving om 
 zeker te zijn dat de resultaten betrouwbaar zijn.

Natuurlijke adviesfunctie
Uiteindelijk is het verstrekken van ‘de controleverklaring’ het-
geen waar het vaak om draait. Daarnaast schrijft de accoun-
tant na elke controleopdracht een accountantsverslag. Daarin 
schrijven wij in concrete en heldere taal onze bevindingen op, 
waar de klant echt verder mee kan. Geen wollig taalgebruik 
of verplichte mededelingen, maar concrete en praktische 
adviespunten om een organisatie sterker te maken. In de eind-
bespreking met de klant geven we vervolgens ook suggesties 
hoe ze deze adviespunten kunnen opvolgen en wat het ze zal 
opleveren.  

Meedenkend vermogen
Bij subsidiecontroles is een accountantsverslag ongebruikelijk. 
In die gevallen denken we actief met de klant mee over hoe ze 
op een effectieve manier aan de gestelde eisen van subsidiege-
vers kunnen voldoen. En dan niet achteraf, waardoor eventuele 
schade zoals het terugbetalen van subsidiegeld  niet meer te 
voorkomen is. Nee, we adviseren tijdig, zodat klanten maatre-
gelen kunnen nemen om aan alle subsidie-eisen te voldoen. Op 
die manier wordt aan het einde van een subsidieperiode een  
mooi project zowel inhoudelijk als financieel goed afgesloten. 



Functies Management Monitor
Als je alle informatie naar de Management Monitor 
opstuurt, helpen de onderstaande functies om ook de 
stappen daarna makkelijker te maken. 

Online dashboard
Het hoofdscherm is het startpunt en geeft een actueel 
overzicht van je financiële situatie. Alle zaken als resultaat, 
omzet, kosten, nog te ontvangen bedragen en nog te 
betalen facturen worden hier op één pagina samengevat. 
De Management Monitor is op alle mobiele apparaten te 
bekijken, dus ook onderweg of bij een klant heb je snel 
inzicht in je financiële zaken. 

Factureren
De Management Monitor biedt een flink aantal sjablonen 
om snel en eenvoudig een verkoopfactuur aan te maken. 
Deze wordt direct digitaal naar de klant verstuurd. Ook 
wordt de factuur direct in het verkoopboek in de adminis-
tratie verwerkt, waardoor de kans op telfouten en ontbre-
kende of dubbele factuurnummers tot een minimum wordt 
teruggebracht. Via een nieuwe debiteurenpost wordt de 
bewaking van de betaling geregeld en al deze updates zijn 
natuurlijk ook gelijk op het dashboard terug te vinden. 

Herinneren
Onder de optie ‘herinneren’ zie je snel welke klanten nog 
moeten betalen. Via een systeem van kleuren en iconen 
is ook zonder kennis van debiteurenbeheer te zien hoe de 
debiteurenpositie van je klanten is en welke klanten een 
herinnering nodig hebben. Deze kan ook direct vanuit de 
Management Monitor worden verstuurd. 

Betalen
Alle openstaande facturen van leveranciers kan je vooraf 
in je boekhouding verwerken. Zo kunnen er betaalbestanden 
worden aangemaakt die je direct vanuit de administratie 
selecteert en ter betaling bij je bank aanbiedt. Hierdoor is 
het risico op dubbele betalingen veel kleiner. Wanneer je 
tevens een bankkoppeling maakt, worden deze betalingen 
ook gelijk verwerkt en bijgehouden in je administratie. Je 
hoeft een factuur dus nog maar één keer in te voeren en 
het systeem kan zelf een boekingsvoorstel doen dat alleen 
nog gecontroleerd hoeft te worden.
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“Ik ben recent overgestapt naar de  
Management Monitor en het is een
verademing om hier mee te werken. 
Nadat Stolwijk het pakket voor me had 
ingericht, kon ik er direct mee aan de 
slag. Alles is overzichtelijk gepresen-
teerd en ik zie in één oogopslag direct 
hoe mijn financiële situatie is. Mijn 
vorige pakket was enorm uitgebreid, 
maar was een stuk ingewikkelder en 
ik moest altijd zoeken naar de juiste 
functies. Nu kan ik op simpele wijze 
mijn facturen aanmaken, deze gelijk in 
mijn boekhouding zetten en direct naar 
klanten versturen. Ook uitzonderingen 
of creditnota’s zijn makkelijk te maken. 
Daarbij is het fijn om te weten dat als ik 
er echt niet uit kom, ik altijd even naar 
Stolwijk kan bellen voor ondersteuning.”

Colinda de Looze, eigenaar Bouquetshop
Business Bloemist

Actueel inzicht in je financiële 
situatie via de Management 
Monitor
Als ondernemer houdt je je het liefste bezig met de core business van je bedrijf. 

Zeker voor kleine ondernemers kan de administratie een noodzakelijk kwaad zijn, 

waar je zo min mogelijk tijd aan kwijt wil zijn. Tegelijkertijd wil je wel inzicht in je 

financiële situatie. Je wilt weten hoe je er voor staat, zodat je het resultaat van je 

onderneming kan sturen en strategische beslissingen kan onderbouwen met cijfers. 

Financieel dashboard “de Management Monitor” combineert deze wensen en geeft 

inzicht in jouw actuele bedrijfscijfers.
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Online boekhouden
Door middel van een scan- en herkenoplossing kan elke ondernemer zijn facturen per e-mail naar de Management Monitor 
opsturen. Maandelijks wordt de boekhouding verwerkt in je online administratie. Je boekhouding is daardoor altijd  
actueel! De Management Monitor richten we op een zodanige manier in dat je toegang hebt tot al je bedrijfsgegevens 
die overzichtelijk worden gepresenteerd. In één oogopslag zie je de omzet, de belangrijkste kostensoorten en het  
resultaat. Tevens ontvang je informatie over welke facturen je nog moet betalen en wat de openstaande debiteuren zijn. 

Kosten
Het financiële dashboard van de Management 
Monitor bieden we gratis aan. Eenmalig zullen er 
alleen kosten zijn voor de juiste inrichting van de 
Management Monitor. Aanvullende modules zoals 
betalen of factureren kosten een beperkt bedrag 
per maand, dat aanbieder Unit4 direct bij de 
afnemer in rekening brengt.

Meer weten?
Mocht je interesse hebben in de Management  
Monitor, neem dan contact op met je contact- 
persoon binnen Stolwijk. 

Wij werken al een aantal jaren met Stolwijk 
accountants samen. Het team is flexibel,  
altijd bereikbaar en zeer deskundig. Tevens 
zijn zij in staat om zich in verschillende voor 
ons relevante business situaties te verdiepen 
en houdt het team ons altijd op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen. Met name de  
invoering van de online boekhouding, inclusief 
volledige digitale aanlevering via Elvy Online 
bespaart ons veel tijd. Hierdoor kunnen wij 
ons volledig op eigen kerntaken concentreren.

Andreas Wand, directeur Taleninstituut Nederland
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Met een stevige knipoog roept Bert van Woudenberg, 
directeur van Profinrg, richting zijn magazijnmedewerkers 
dat ze ‘vooral moeten doorwerken, omdat de Belasting-
dienst er is’. Het is illustratief voor de werksfeer bij de 
groothandel en installateur in grootschalige zonnepanelen. 
Van Woudenberg weet immers waar hij vandaan komt. 
In 2012 startte hij klein met het bedrijf, gevestigd aan de 
Maarssenbroeksedijk in Utrecht. Nu bedient Profinrg 280 
klanten. Er werken ondertussen bijna dertig mensen.

Profinrg is oorspronkelijk opgericht als zonnepaneelbedrijf 
voor particulieren en bedrijven. “Wij installeren en mon- 
teren zonnepaneelinstallaties en sluiten ze aan op de  
elektro-installatie”, vertelt Van Woudenberg. “Van oor-
sprong heb ik een elektrotechnisch installatiebedrijf, Van 
Beusekom Harmelen. Van daaruit is Profinrg ontstaan, 
omdat er in Harmelen een zonnepaneelbedrijf stopte waar 
Van Beusekom de elektrische installaties uitvoerde. Eén 
van die vennoten zocht contact voor een samenwerking 
en met z’n tweeën hebben we dit opgezet. Dus naast mijn 
installatiebedrijf heb ik Profinrg, omdat duurzame energie 
steeds meer in opkomst is. We doen nu vooral grote 
projecten, dus alles boven de duizend panelen. Aanvragen 
voor kleinere projecten spelen we door naar onze eigen 
installateurs. Dus is er sprake van een win-win-situatie.”

Via familiaire banden raakte Van Woudenberg in contact 
met Stolwijk. Van Woudenberg kocht twintig jaar geleden 
een stuk grond op een industrieterrein. “Ik vroeg mijn 
schoonzus, die bij de Rabobank in De Meern werkte, of zij 
een goede accountant wist. Zij noemde Stolwijk en zei: 
‘Dat is een goed kantoor, ze geven goede adviezen en 
hanteren redelijke tarieven’. Ze behartigen al jaren mijn 
belangen. Eerst met het verhuren van vastgoed, daarna 
met de oprichting van een energiebedrijf en de overname 
van het elektro-installatiebedrijf. Bij de start van Profinrg 
gaven ze ook advies. Voor alle bedrijven doen 

Directeur Bert van Woudenberg van Profinrg is zeer 
te spreken over de samenwerking met Stolwijk  
“Chemie en korte lijnen vind  
  ik heel belangrijk”
Bert van Woudenberg en zijn compagnon begonnen in 2012 met Profinrg, een 

bedrijf dat zonnepanelen installeert en monteert. De samenwerking met Stolwijk 

loopt al veel langer. In een tweegesprek vertellen Van Woudenberg en Linda Correljé, 

accountant bij Stolwijk, over de samenwerking. 

“Alles bepalen 
  we in goed 
  overleg”

ze de administratie en maken ze de jaarrekeningen. Dat 
gaat eigenlijk heel goed. Bij Profinrg heb ik twee dames 
die de administratie doen. Stolwijk heeft de eindverant-
woording en oefent controle uit.”

Linda Correljé, accountant bij Stolwijk, komt elk kwartaal 
langs bij de administratrice om alles door te nemen. Dan 
worden er bijzonderheden besproken. Correljé: “Aan het 
begin van het jaar is er behoefte om een begroting te  
maken voor het nieuwe jaar. Wat verwachten we aan inves-
teringen? Hoe verwachten we budgettair uit te komen? Dan 
weet Bert wat hem te wachten staat en kan hij inschatten 
of er wel of geen extra investering kan worden gedaan.” 
Van Woudenberg: “Daarnaast hielp Stolwijk ons bij de 
start met de liquiditeitsbegroting voor de kredietbehoefte, 
omdat we bij de bank ook wat krediet nodig hadden.”

Van Woudenberg doet een groot deel van de administratie 
zelf. Een bewuste keuze. “Dat komt omdat ik er zelf kort 
bovenop wil zitten. Ik ben financieel verantwoordelijk en 
wil dagelijks kunnen zien wat er gebeurt. Met Jacqueline 
heb ik iemand in het bedrijf die van de hoed en de rand 
weet. Je moet iemand in het bedrijf hebben die weet hoe 
het zit. Daarnaast is het goed dat een externe accountant 
controleert wat wij doen. Dat is een toevoegde waarde.  
Ik vind het belangrijk dat er zes ogen meekijken: ik kijk,  
Jacqueline kijkt en Linda kijkt mee vanuit Stolwijk. Daardoor 
beperk je fouten tot een minimum. Het gaat om veel geld.”

Correljé weet uit ervaring dat de administratie te groot is 
om het alleen te doen. “Het bedrijf is zo groot geworden 
dat je dagelijks up to date wilt blijven. Wat Bert terecht 
zegt: hier weten ze de ins en outs. Ik weet ook veel en dan 
kun je veel makkelijker schakelen. Voorraad is een grote 
post. Als bepaalde panelen nu minder aantrekkelijk zijn, 
dan praten we om te kijken hoe we het toch aantrekkelijk 
kunnen maken, zodat je die voorraad kwijtraakt.”

Doordat Profinrg de laatste jaren een flinke opmars door-
maakt, werd het contact met Stolwijk beter en intensiever. 
Van Woudenberg: “We worden heel goed begeleid. Ze 
dringen zich niet op. Alles bepalen we in goed overleg. 
Dat gaat heel prettig. Er is een klik tussen onze mensen 
en die van Stolwijk. Er moet chemie zijn. Ik kan met een 
accountant zitten die alles heeft geleerd, maar als hij mij 
niet begrijpt, dan wordt het nooit wat. De lijnen zijn heel 
kort. Dat vind ik belangrijk.” 

Door Stan Bos

Foto: www.profinrg.nl
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André van Merode: “Pensioen is van nature een low interest 
product. We hebben geen zin om er over na te denken 
en als het zover is, dan zien we het wel. We waren ook 
nooit gewend om hier mee bezig te hoeven zijn. Het was 
altijd goed geregeld via de overheid of de werkgever, 
zeker als je langdurig in een bepaalde sector werkzaam 
was geweest. Die omslag in denken komt maar langzaam 
op gang. Maar de realiteit is dat eigen initiatief nu bijna 
noodzakelijk is om een pensioenvoorziening te creëren die 
aansluit op jouw wensen en situatie. Het voordeel is, dat 
hoe eerder je hiermee begint, hoe meer invloed je hierop 
kan uitoefenen.”

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen
waar ik rekening mee moet houden?
“Tot 2006 kenden we kwalitatief goede pensioenregelingen, 
veelal via de eindloon- of middelloonregeling. De laatste 
jaren worden de pensioenrechten echter kwalitatief steeds 
verder uitgehold, deels door wetgeving (uitstel van de 
pensioendatum en de lagere pensioenopbouw), deels door 
de hoge kosten. De praktijk leert dat de opgebouwde pen-
sioenrechten vaak enorm tegenvallen. Belangrijker nog, 
we hebben vaak geen idee welke uitkering we kunnen ver-
wachten bij arbeidsongeschiktheid of op pensioendatum. 
Daarbij gaan we steeds meer over naar premieregelingen 
en individuele beleggings- en spaarpotten. De werkgever 
levert daar dan al dan niet een vaste financiële bijdrage 
aan, maar de verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke 
pensioenbedrag ligt volledig bij jezelf.”

Lijfrente: je ‘flexibele’, persoonlijke
spaarpot 
“Strikt genomen is het voor particulieren en ondernemers 
alleen mogelijk om zelf voor hun pensioen te sparen via 
een lijfrente: een pensioen in de privésfeer. Het voordeel 
van deze regelingen is dat deze iets flexibeler in te zetten 
zijn qua looptijd. Daardoor kan je niet alleen een pensioen 
aanvullen, maar ook bijvoorbeeld een pensioengat opvan-
gen. Je kan daarin veel meer dan voorheen zelf sturen 
door bijvoorbeeld meer risico te nemen in de beleggings-
strategie.” 

Waar moet ik beginnen?
“Uiteindelijk is natuurlijk voor iedereen maar één ding 
belangrijk: hoeveel krijg ik en per wanneer? 
Via mijnpensioenoverzicht.nl zie je wat je al hebt opge-
bouwd bij de overheid en je werkgever(s). Helaas is dit 
overzicht niet altijd even makkelijk te interpreteren en 
mist het de privévoorzieningen, zoals de lijfrenteregelingen. 
Daarnaast willen mensen graag weten welke mogelijk-
heden er zijn om binnen de gegeven financiële mogelijk-
heden aanpassingen te doen. Om die reden hebben we 
‘De Pensioenscan’ ontwikkeld. Op basis van opgebouwde 
pensioenrechten en lopende lijfrenteregelingen maken 
wij een korte en duidelijke inventarisatie van wat er al aan 
pensioen is geregeld. In een aansluitend gesprek creëren 

De verantwoordelijkheid voor jouw pensioen ligt bij jezelf 
Krijg grip op je pensioenplan 
Je pensioen. Het is een onderwerp dat veel mensen voor zich uit blijven schuiven. 

Het lijkt nog zo ver weg, maar tegelijkertijd wil je als het zover is, dat het wel goed 

is geregeld. En hiervoor is steeds meer eigen initiatief nodig. Onze pensioenadviseur 

André van Merode legt uit wat de ontwikkelingen zijn en hoe je op simpele en 

heldere wijze grip op en inzicht in jouw pensioenplan krijgt.

 

 
De Top Tips van André

Bepaal of je onnodige risico’s loopt bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. 
Partners hebben vaak onderling geen idee wat de financiële consequenties zijn als 
één van beiden komt te overlijden, of arbeidsongeschikt raakt. Zorg dat je dat weet, 
zodat je eventuele risico’s kunt afdekken.
 
Bepaal wat pensioensparen voor jou nu eigenlijk ‘kost’.
Vaak halen mensen ‘het is duur’ aan als argument om hun pensioen niet 
te regelen. Maar hoeveel kost het dan? En wat levert het je aan het eind 
van de rit op? 

Je kunt nooit te vroeg beginnen met pensioensparen. 
Voor een pensioen van € 10.000 per jaar heb je een kapitaal nodig van 
ongeveer € 200.000. Hoe eerder je begint, hoe lager je (maandelijkse) inleg is. 

we duidelijkheid over de pensioensituatie en geven we 
een onafhankelijk advies om de huidige situatie te verbe-
teren. Dit allemaal op basis van de wensen en de financiële 
positie van de klant. Dit doen we voor bedrijven, werk- 
nemers, zelfstandige ondernemers en voor DGA’s.”

Tijd voor actie
“Vooral voor de groep 35 tot 50 jarigen is het interessant 
om je nu eens goed in je pensioen te verdiepen, dan is er 
nog genoeg tijd om bij te sturen. Ben je al iets ouder, dan 
is die tijd korter, maar geeft een beter overzicht wellicht 
ook al meer rust en inzicht in mogelijkheden die er wel 
zijn. Je zal zien dat als je er meer van snapt, het zelfs leuk 
wordt om je pensioenpad uit te stippelen en naar je doel 
toe te sparen!”

 

“Bij de KNVB en diverse voetbalclubs had 

ik pensioen opgebouwd en ook had ik diverse 

lijfrentekoopsommen gesloten. Ik miste echter 

het overzicht en wilde graag weten waar ik 

aan toe was. Op basis van de Pensioenscan 

heb ik met André een inventarisatie gemaakt 

en die iedere twee jaar geactualiseerd. Ik vond 

het uiterst prettig om zodoende voor mijn 

pensioen de regie in eigen hand te nemen.” 

Han Berger, oud-trainer van o.a. FC Utrecht

Pensioenscan
Een analyse van jouw pensioenvoorziening op 1 A4 
samengevat, op basis van heldere berekeningen en 
met een onafhankelijk advies. Krijg grip op je pensioen 
en investeer € 350,- (ex. btw) in de pensioenscan. 
Het advies staat centraal, want we bemiddelen niet in 
producten. 

Neem contact op met André van Merode voor 
meer informatie: avanmerode@stolwijkacc.nl of 
030-666 5389. 

Handige tools

Mijnpensioenoverzicht.nl: persoonlijk pensioen- 
overzicht (inloggen met digid), exclusief privé 
voorzieningen. 

Pensioenkijker.nl: veel info en testjes om pensioen 
begrijpelijker te maken. 

Wat kost en levert pensioensparen op: test het  
bijvoorbeeld op 123lijfrente.nl, pensioenkoers.nl 
of brandnewday.nl.  



Klaar voor de AVG
Zo vereist de nieuwe privacywetgeving een andere aanpak in 
de opslag en het versturen van persoonsgegevens. Met de over-
stap naar de cloudoplossing Unit4 Salaris Online wordt hieraan 
voldaan. Gegevens worden centraal opgeslagen en door de 
inlog hoeven deze niet meer per mail gedeeld te worden. 

Naast voldoen aan de privacyregelgeving, zitten er nog een 
aantal andere aantrekkelijke voordelen aan de nieuwe cloud- 
oplossing. 

Voordelen voor werkgever
•  Alle medewerkersgegevens zijn centraal en eenduidig   
 opgeslagen en realtime in te zien. 
•  Het invoeren van mutaties kan zelf worden gedaan.
•  Managers kunnen eenvoudig rapportages en analyses maken.
•  Geen forse investeringen meer nodig in hardware en 
 security door de cloudbased oplossing. De software is 
  altijd up-to-date.

Voordelen voor werknemer
•  Medewerkers kunnen zelf inloggen en o.a. hun loonstroken   
 en jaaropgaaf inzien. 
•  Altijd en overal inloggen, ook op tablet en smartphone.

Meer weten? Neem contact op met onze salarisspecialist 
Gerard Baas via gbaas@stolwijkacc.nl of bel naar 
030-666 5389.

Salaris in de cloud 
De voortdurend wijzigende wet- en regel- 

geving op het gebied van loonbelasting 

vormt voor werkgevers vaak een regelrechte 

uitdaging. Schakel daarom een specialist in, 

die volledig op de hoogte is en kan onder-

steunen en adviseren in het voeren van een 

adequate administratie. 

1918 FISCAAL SALARIS

De fiscale tips van Karin
 

Fiscaal adviseur Karin Verheul zet haar kennis en kunde in om klanten optimaal te 

laten profiteren van de talrijke belastingregelingen en –voordelen. Niet al die regels 

zijn even bekend, ken je deze bijvoorbeeld al?

 
 

Zet je giften om in periodieke giften
Indien je giften doet aan ANBI instellingen is het mogelijk 
om deze giften als aftrekpost mee te nemen in de aangifte 
inkomstenbelasting. Nu bestaat er voor de aftrek van de 
giften wel een drempel om voor aftrek in aanmerking te 
komen. Voor 2017 ligt deze drempel op 1% van je verzamel 
inkomen (exclusief de persoonsgebonden aftrek). 
Dus alleen giften boven deze drempel zijn aftrekbaar. 

Het is echter ook mogelijk om de gewone gift om te zetten 
in een periodieke gift middels een overeenkomst. Hierin 
wordt vastgelegd dat 5 jaar lang een zelfde gift wordt 
gedaan aan een ANBI instelling of zelfs, onder bepaalde 
voorwaarden, aan een vereniging. Het voordeel van een 
periodieke gift is dat er geen drempel is. Alle giften zijn 
aftrekbaar. De overeenkomst voor de periodieke gift is  
te downloaden van de site van de belastingdienst.  

Spreid je investeringen om de 
investeringsaftrek te verhogen
De Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) is vooral 
bedoeld voor het MKB, daarom wordt de aftrek minder 
als je meer dan € 104.891,- (2018) investeert. Boven de 
€ 314.673,- krijg je zelfs helemaal geen KIA meer.  
Een goede planning van de investeringen kan echter  
tot ruim € 20.000,- aan aftrek schelen.

Een rekenvoorbeeld naar aanleiding van onderstaande 
tabel: een investering van € 200.000,- in één jaar levert 
€ 8.672,- aan KIA op. Wanneer deze investering over twee 
jaar wordt verspreid als twee keer € 100.000,-, dan levert 
dit € 31.726,- aan KIA op. Maar liefst € 23.054,- meer dus! 
Houd er wel rekening mee dat je niet voor een deel van je 
investeringen de KIA kan claimen. Het is alles of niets.

Dien een middelingsverzoek in
Als je drie opeenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten 
had, kom je mogelijk in aanmerking voor extra belasting- 
teruggave door middeling. Wij controleren dat altijd zelf 
voor onze klanten. Mocht je een kind hebben met sterk  
wisselende inkomsten, dan is het raadzaam om dit na te 
gaan. Je moet dan zelf een middelingsverzoek indienen 
binnen 36 maanden en 6 weken na de datum van de 
meest recente definitieve aanslag over één van de te 
middelen jaren. Met onze eigen middelingscalculatoren 
kunnen wij dit ook voor jou of je kinderen berekenen. 

Neem voor meer informatie contact op met Karin via:
kverheul@stolwijkacc.nl of 030-666 5389

Investeringsbedrag 
(Van tot en met):

KIA

€ 0,- € 2.300,- € 0,-

€ 2.300,- € 56.642,- 28%

€ 56.642, € 104.891, € 15.863,

€ 104.891,- € 314.673,- € 15.863,-  -/-  7,56%
van investering 
boven de € 104.891,-

€ 314.673,- - € 0,-

Vul je pensioen aan met 
een bancaire lijfrente
Heb je te weinig pensioen opgebouwd en wens je dit  
fiscaal vriendelijk aan te vullen? Dan is een storting in 
een bancaire lijfrente een mogelijkheid om je pensioen-
tekort aan te vullen. 

Trek je dit nu af tegen het hoogste tarief en val je straks 
als AOW’er in het laagste tarief, dan is het aanvullen 
door middel van een bancaire lijfrente fiscaal interessant. 
Op die manier behaal je belastingvoordeel. 

Onze pensioenadviseur André van Merode kan je daar- 
mee begeleiden. Hij berekent de jaar- en reserverings- 
ruimte (welk bedrag mag je maximaal jaarlijks aanvullen), 
adviseert een spaar- of beleggingsvariant en begeleidt 
je met het openen van een bankspaarrekening. 

Benut de schenkingsvrijstellingen
Wil je in 2018 geld schenken aan (klein)kinderen of derden? 
Maak dan optimaal gebruik van de jaarlijkse schenkings-
vrijstellingen. Bijvoorbeeld: € 5.363,- is het bedrag van 
de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders 
aan hun kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind 
is, en je hoeft deze schenking ook niet aan te geven of 
ervoor naar de notaris.

Wil je een schenking doen aan iemand die niet je kind is 
en gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling? Dat kan 
in 2018 tot een bedrag van € 2.147,-. Mocht je meer willen 
schenken of een schenking willen doen voor een eigen 
woning, neem dan contact op met mij of een van mijn 
collega’s. 

Richt een ‘familiebank’ op
Als je kind een eigen woning wilt kopen en je bezit als 
ouder de financiële middelen om hiervoor een lening te 
verstrekken, richt dan een ‘familiebank’ op. Je leent het 
geld dan tegen een rente van 6% aan je kind. Dit zorgt 
voor een hogere rente op je spaargeld en je kind kan de 
aan jou betaalde rente gewoon in aftrek brengen. Op deze 
manier profiteren beiden van een aantrekkelijke rente en 
blijft het geld binnen de familie. 

Wij kunnen een overeenkomst ‘Eigen woninglening’ voor 
je opstellen die je hiervoor kunt gebruiken. Neem voor 
vragen of meer informatie contact met ons op. 



Sportaccountant is een full service accountancy-

bedrijf dat zich richt op financiële begeleiding van 

personen en organisaties in de sport. Wij bieden 

een team van specialisten op financieel, fiscaal 

en pensioengebied die ruime werkervaring in de 

sportbranche meebrengen. Bent u actief in de 

sport en wenst u een accountant die uw branche 

kent en een sportnetwerk meebrengt? Bel ons op!

T 020 6 40 66 65
E info@sportaccountant.nl 

www.sportaccountant.nl

Voor sporters,
verenigingen,
bonden en bedrijven 
in de sport


